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Epidemia nowotworów C o  w  n u m

Do płockiego Zespołu Opieki Zdrowotnej dotarły dane z Zakładu Epidemiologii warszaw
skiego Instytutu Onkologii dotyczące nowotworów złośliwych. Opracowanie obejmuje 
porównanie zachorowalności w roku 1994 z danymi na ten temat z roku 1979. Sytuacja w 
płockiem, zarówno na tle badanego regionu, jak i wskaźników ogólnopolskich wygląda 
wręcz dramatycznie. Współczynniki zachorowalności na nowotwory, zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn wzrosły ogólnie aż o 75 proc. Natomiast dane dotyczące poszczególnych organów 
atakowanych przez tę straszną chorobę wykazują w płockiem nawet ponad 400-procen- 
towe wzrosty zachorowań w porównaniu z rejestrami sprzed 15 laty. dokończenie na str. 4
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Kurier TV
Trup w pustym 

domu
Makabrycznego odkrycia dokonali 
dwaj chłopcy w poniedziałek 5 stycz 
nia br., w opuszczonym domku przy 
ul. 1 Maja w Płocku. Zamiast poszu
kiwanych przez nich pustych butelek, 
znaleźli martwego bezdomnego, no
cującego to od lata ubiegłego roku.

Czytaj str. 2
Ulgi budowlane

Dotychczas fiskus dzięki uldze bu
dowlanej zwracał 21 lub nawet 45 gr 
od każdej zainwestowanej w mie
szkanie czy dom złotówki. Obecnie, 
niezależnie od poziomu dochodów, 
otrzymamy już tylko 19 gr. Sejm pod 
koniec 1996 r. Zadecydował, że w 
1997 r. Ulgi mieszkaniowe, tak jak 
zresztą inne, odliczać będziemy na 
nowych zasadach - nie jak dotychczas 
od dochodu przed opodatkowaniem, 
a bezpośrednio od podatku.

Czytaj str. 5
Szczerość płockiej 

kurtyzany
Jeszcze trzy lata temu “Ognista Jola” 
uczęszczała do jednego z płockich li
ceów ogólnokształcących. Cały czas 
marzyła o karierze aktorskiej. Dziś 
zamiast na deskach teatru gra rolę lu
ksusowej prostytutki w różnorodnych 
pomieszczeniach - w pokojach hote
lowych, w prywatnych domach, rów
nież we własnym dwupokojowym 
mieszkaniu w jednej z nowoczesnych 
dzielnic Płocka.

Czytaj str. 12

Nowy samochód w nowym roku!
Początek roku na rynku samochodowym sprzyja 
okresowi wyczekiwania dlatego też, aby wyjść 
naprzeciw klientom AUTO SYSTEM proponuje 
podczas czterech najbliższych dni ofertę promocyjną 
na samochody DAEWOO: począwszy od 
POLONEZA, poprzez TICO, LANOSA i NUBIRĘ. 
Najoliższe dni to oferta, gdzie 2% wartości 
będzie wynosiła I wpłata, wystarczy jedynie dowód 
osobisty, a stałe gwarantowane oprocentowanie 
to 2,8% rocznie.
Poza tym każdy kupujący otrzyma rabat do 4%. 
Dobrze zacząć nowy rok - to kupić samochód 
w AUTO SYSTEMIE.

Ż y c z y m y  u d a n y c h  z a k u p ó w .
Dodatkowo 20 pierwszych osób 

pojedzie na 2-tygodniowe wczasy.
Zapraszam y do naszego salonu 

PŁOCK, DH Tayger 
ul. S ienkiew icza  48  

H4564 te l. 262-62-68 w ew . 405______

AUTO
S Y S T E M

Sprzedaje samochody
DAEWOO .

K O  IVIN ET IW
cd" Komputery, drukarki, plotery, akcesoria 
d "  Sieci i systemy komputerowe 
cd" Serwis, leasing, raty INTERNET !
cd" Oprogramowanie ul. Tysiąclecia 10, tel. 63-32-98

l l f r

r S "

■ y A iiW J A l

KOMPUTERY, KSER0K0I 
CENTRALE TELEFONICZNE, 
KASY FISKALNE, WACI, 
TELEFAKSY, TELEFONY, 
METKOWNICE

M  (024) 2 6 3  - 3 9  ■ 
( 0 2 4 ) 2 0 2 - 0 }  - 10 

kuc (024) 2 0 3 - 2 7 -  3 0

http://www.plocman.pf/tygodnik_plocki/tygoclnik_plockiMml # e-mail: tygplock@plocman.pl

http://www.plocman.pf/tygodnik_plocki/tygoclnik_plockiMml
mailto:tygplock@plocman.pl


Bezpłatne
badania
słuchu

W dniu 23 stycznia br. w 
godz. od 10.00 do 15.00, w 
Spółdzielni Inwalidów
"Świt" w  Płocku przy ul. 
Gwarii Ludowej 6, odbędą się 
bezpłatne badania słuchu dla 
osób z woj. płockiego.

Chętni proszeni są o zap i
syw anie się telefonicznie pod 
num erem  262-23-02, lub oso
biście.

Trup w 
pustym domu

Makabrycznego odkrycia do
konali 'dwaj chłopcy w ponie 
działek 5 stycznia br., w opusz 
czonym domku przy ul. 1 Maja 
w Płocku. Zamiast poszukiwa
nych przez nich pustych butelek, 
znaleźli martwego bezdomnego, 
nocującego tu od lata ub.r.

Powiadomieni policjanci z 
KRP w Płocku ustalili, że denatem 
jest 40-lelni Eugeniusz N„ pocho
dzący z Wiciejewa (gm. Bodza
nów). Miał on rany nagłowie, któ
re stanowiły bezpośrednią przy
czynę zgonu, co stwierdzono w 
wyniku sekcji zwłok.

Chłopcy i sąsiedzi zgodnie 
twierdzą, że bezdomnych było 
dwóch, choć w czasie “odkry
c ia ’, starszego z nich nie zasta
no. Byli spokojnymi “dzikimi” 
lokatorami-, ale w ostatnim okre
sie wolną chatę zaczęli odwie
dzać także różni pijaczkowie. 
Zaglądali tu chłopcy, gdyż zbie
rali puste butelki, które odnosili 
do punktu skupu opakowań, aby 
zarobić parę złotych.

Właścicielka posesji zmarła 
w ub.r. Należy oczekiwać, że 
służby porządkowe zainteresują 
się różnego rodzaju opuszczony
mi budynkami, w których 
oprócz bezdomnych czai się tak
że śmierć.

Policja zatrzymała dwóch 
mężczyzn podejrzanych o zabój
stwo Eugeniusza N.

(jad)

Wigilijne
trojaczki

Termin porodu był wyznaczony 
na 9 lutego. Chyba jednak świątecz
ne porządki przyśpieszyły rozwią
zanie. W Wigilię przyszły na świat 
w kutnowskim szpitalu trzy córecz
ki państwa Prażanowskich.

- Początkowo lekarze mówili o 
bliźniakach. Potem okazało się, że 
będą trojaczki. Przypuszczali, że 
jedno z dzieci to chłopiec - powie
działa pani Agnieszka.

W domu w Pleckiej Dąbrowie 
oczekują na powrót mamy ze szpi
tala dwie dziewczynki w wieku 
trzech i siedmiu lat.

- Moje dzieci rodzą się zimą. 
Starsze córki przyszły na świat w 
styczniu, trzy najmłodsze vr grudniu 
- opowiada mama trojaczek. - Do
wiedziałam się, że gdybym urodziła 
'czworaczki, to należałaby mi się po
moc od państwa. Na razie moimi 
córeczkami interesuje się tylko pra
sa i radio. A przecież, nawet chodzić 
koło nich i dbać o nie będzie mi sa
mej trudno. Muszę zrezygnować z 
pracy i pójść na “kuroniówkę”. 
Mąż nie ma stałej posady, pracuje

Angelika Prażanowska 
Krzysztofa lgnasiaka.

mama trojaczków, podczas badania przez dr.
Fot. ASKI

dorywczo.
Noworodki przebywają w inku

batorze. Po urodzeniu ważyły 1.950 
g, 1.850 g i 1.450 g. Do czasu osiąg
nięcia prawidłowej wagi pozostaną 
w szpitalu.

- Ja wrócę do domu za kilka dni. 
Dziewczynki jeszcze tutaj zostaną. 
Lekarze zapewniają, że ich stan jest 
dobry i nic im nie zagraża. Zawsze 
jednak pozostaje obawa i matczyny 
niepokój. W mojej rodzinie nie było 
nawet bliźniaków. Mój przypadek

ciąży mnogiej jest pierwszy, niektó
rzy myśleli, że wiadomość o trojacz
kach jest żartem. Teraz, dziadek 
oprócz swoich 3 córek ma 7 wnu
czek. U nas zawsze był urodzaj na 
dziewczyny.

Pani Angelika nie narzeka na 
warunki mieszkaniowe. Uważa, że 
w dwóch pokojach z kuchnią rodzi
na jakoś się zmieści. Martwi ją nato
miast popsuta automatyczna pralka 
i uszkodzone centralne ogrzewanie.

M. Baranow ska

Konkurs na świąteczną dekorację

Blade witryny

Do konkursu organizowanego 
po raz drugi przez Wydział Strategii 
i Promocji Miasta Płocka radiosłu
chacze, czytelnicy lokalnej prasy i 
telewidzowie zgłosili łącznie 9 
miejsc - głównie placówek handlo
wych. Komisja konkursowa nie

miała specjalnie z czego wybierać, 
bo w Płocku nie można było tak na
prawdę znaleźć świątecznych rewe
lacji. Właściciele sklepów niespe
cjalnie przyczynili się do udekoro
wania miasta, poprzez specjalne 
wystroje witryn. Kolorowe lampki,

to naprawdę niewielki wydatek. 
Skoro w pobliżu (np. na ulicy Tum
skiej) było już tyle światełek i 
gwiazdek powieszonych przez Ra
tusz, to uznali pewnie, że to im wy
starczy. Może też nikomu nie zależy 
na przyciągnięciu klientów.

Najwięcej - 41 głosów i nagrodę 
1,5 tys. zł zdobyło Targowisko Pry
watne “Tayger”. Kolejne miejsca 
zajęły: szopka świąteczna na tarasie 
biskupim (29), Młodzieżowy Dom 
Kultury i kwiaciarnia “Stokrotka” 
(po 27), salon “Modny Styl” (26), 
Salon TV “Curtis” (25), Domy To
warowe “Centrum” (26) oraz super
sam “P&G” i sklep “Twój Dom” 
(po 12).

- W poprzednim roku wyprzedzi
ły nas w dekoracjach jednostki pry
watne, a miasto starało się im do
równać. W tym roku było odwrotnie 
- najprawdopodobniej wszyscy uz
nali - idąc na łatwiznę, że miasto 
jest lak pięknie udekorowane, że nie 
ma co się starać - podsumował kon
kurs wiceprezydent Zygmunt Bu- 
raczyński.

G reg
fot. P. Lew andow ski

Drodzy Czytelnicy
Już po raz 25 rozpoczęliśmy ra

zem Nowy Rok. Dla redakcji "Tygo
dnika Płockiego" początek tego roku 
był wyjątkowy. Po raz pierwszy w 
historii gazety mogliśmy pierwszą i 
ostatnią stronę wydrukować w kolo
rze. Dla nas jest to pewien przełom, 
znak, że gazeta się rozwija, dąży do 
uatrakcyjniania swojej szaty grafi
cznej; mamy jednocześnie nadzieję, 
że dzięki temu będziemy jeszcze cie
plej przyjmowani przez naszych 
Drogich Czytelników.

Niestety, z przykrością musieli
śmy zdecydować się na podniesienie 
ceny gazety o 50 gr. Oczywiście 
zdajemy sobie sprawę, że Czytelni
kami naszej gazety są ludzie repre
zentujący różne grupy społeczne; 
duży odsetek stanowią osoby nie

mogące się odnaleźć finansowo w 
nowej rzeczywistości, jednak do 
przeprowadzenia podwyżki zostali
śmy poniekąd zmuszeni. Bezpośred
ni powód jest jeden: -wzrastające 
bardzo szybko koszty "wyproduko
wania" gazety, głównie koszty jej 
wydrukowania, które są od nas cał
kowicie niezależne.

Na podwyżki w drukarni gazety 
reagują w dwojaki sposób. Jedne nie 
zmieniając ceny zmniejszają obję
tość do minimum, poniżej przy
zwoitości, inne - nie chcąc pozba
wiać swoich Czytelników możliwo
ści analizowania wszelkich tematów 
poruszanych przez prasę - decydują 
się na podwyżkę. Redakcja "Tygo
dnika Płockiego" po głębokim prze
analizowaniu -wszystkich "za i prze

ciw" zdecydowała się wybrać to 
drugie rozwiązanie. Poza pier
wszym numerem gazety w roku 
1998, nasza objętość nigdy nie bę
dzie niższa niż 28 stron, a pewnie 
ukształtuje się w połowie lutego na 
objętości 32 stron. Dodatkowo, jak 
pewnie Państwo już zauważyliście, 
-wprowadziliśmy do gazety od No
wego Roku powiększony dodatek te
lewizyjny.

Pozostaje nam mieć nadzieję, 
że zrozumiecie, Drodzy Czytelni
cy, intencje nami kierujące. Ż y 
czymy Wam, aby ten rok przy
niósł dużo szczęścia, a przede 
-wszystkim spokoju, który w dobie 
niecodzicn nych, gorączkowych 
starań o to, by nadążyć za zmie
niającymi się warunkami, w któ
rych przyszło nam żyć, jest nam 
potrzebny jak nigdy dotąd.

Redakcja

Miedź nadal w cenie
Z rozdzielni przy ulicy Zacisze 

w Płocku skradziono trzy sztuki li
nek miedzianych używanych jako 
uziemienie. Złodzieje nie pogardzili 
także czterema grzejnikami elektry
cznymi. Straty Zakładu Energetycz
nego, który był właścicielem skra
dzionych precjozów, oszacowano 
na około sześć tysięcy złotych.

Skok na sklep
W Chełstowie złodzieje wła

mali się do sklepu spożywczego 
należącego do GS w Radzanowie. 
Skradli piec elektryczny oraz 
część towaru. Straty wyniosły 
sześć tysięcy złotych.

Śmierć pieszego
Kieiujący Żukiem potrącił 

mężczyznę, który nagle wtargnął 
na jezdnię poza przejśeiem dla 
pieszych. W wyniku odniesionych 
obrażeń pieszy zmarł. Do wypad
ku doszło w Płocku na ulicy Łuka- 
siewicza, w pobliżu HI Liceum 
Ogólnokształcącego.

Miłośnicy samochodów 
zatrzymani

Policjanci z KRP w Płocku za
trzymali czterech chłopców w wie
ku od 16 do 18 lat, którzy w grudniu 
1997 roku i styczniu 1998 dokonali 
krótkotrwałego zaboru 10 samocho
dów, z czego cztery spalili. Wobec 
najstarszego z podejrzanych zasto
sowano areszt tymczasowy.

Amator słodyczy
Z kiosku Ruchu przy ulicy 

Bielskiej w Płocku skradziono ba
tony wartości 30 złotych. Sprawcą 
tego włamania okazał się dwu
dziestoletni mieszkaniec naszego 
miasta Krzysztof R.

Włamanie w Żychlinie
Z domku jednorodzinnego w 

Żychlinie skradziono pościel, ręcz
niki i garnki. Funkcjonariusze poli
cji ustalili, że podejrzaną jest trzy
dziestopięcioletnia Małgorzata P.

Cenne narzędzia
Z pomieszczeń gospodarczych 

Państwowego Domu Pomocy 
Społecznej w Woli Chruścieńskiej 
nieznani sprawcy skradli elektro
narzędzia i klucze. Straty oszaco
wano na kilka tysięcy złotych.

Pani Wiesławie ADAMCZYK
Wiceprezesowi Klubu d/s Ekonomicznych 

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
składają

zawodnicy, trenerzy i działacze 
Miejskiego Klubu Sportowego 

______  "K utno"

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Ś.P.
JÓZEFA PRUSA

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie i Rodzinie
składają

pracownicy ROLSERWIS S.A.
014559

Adres Redakcji: Stary Rynek 27, 09-400 Płock, telefon dy- 
L /  żurny 262-55-88, fax 263-77-66. Redaktor Naczelny: Tomasz 

Szatkowski, lei. 262-70-60, Zastępca Redaktora Naczelnego: 
Jędrzej Miller. REDAGUJE ZESPÓŁ: Mariola Baranowska 
(Kutno), Jacek Danieluk Jolanta Marciniak, Teresa Radwań
ska, Grzegorz Rychle >vski, Lena Szatkowska. STALE 
WSPÓŁPRACUJĄ. Zdzisław Bartol (Kutno), Agnieszka Da

nieluk, Jan Dobrowolski, Dawid Ganc, Radosław Mustwiłło, Stanisław Orzoł, Katarzyna 
Radzimirska (Kutno), Maila Skalska, Jan Waćkowski (zdjęcia), Maciej Woźniak, Edyta 
Zywer. SKŁAD KOMPUTEROWY: Piotr Lewandowski, Ryszard Domaradzki. KOREKTA: 
Danuta Rosiak. Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca, a w przypadku zakwa
lifikowania ich do druku, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów.

OGŁOSZENIA: Kierownik Biura Ogłoszeń: Anna Frankowska; Biura Ogłoszeń: Płock, 
ul. Stary Rynek 27, tel./lax 262-77-66; Kutno, ul. Kilińskiego 1, Sierpc, ul. Piastowska 1 la, 
teł- 275-13-68, Gostynin, PI. Wolności 26, tel. 73-34-54. Za treść zamieszczonych ogłoszeń 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

WYDAWCA: Dziennikarsko - Wydawnicza Spółdzielnia Pracy “AKAPIT’, 09-400 Płock, 
ul. Stary Rynek 27; prezes Zarządu: Jędrzej Miller, tel. 262-70-60.

NAŚWIETLANIE: rytter pre-press, tel. 264-00-82, DRUK: "ASSICO", Łódź, ul. ks. 
Skorupki

KOLPORTAŻ: "Ruch" S.A. Oddział Mazowsze, Płock, ul. Zduńska 7; "Kolporter", Płock, 
ul. Wyszogrodzka 84b; "Jard-Press", Płock, ul. Lachmana 4, "Poczta Polska", ul. Bielska 14.

Zamówienia na prenumeratę przyjmują: "Ruch" S.A., "Poczta Polska", "Kolporter", 
"Jard-Press".

Tygodnik,Płocki
»vJ \V  V,V7A'V Nr,3 f 1.3 stycznia 19.98,«. «. U- < »* Ł • . • i Tri



Kutnowski budżet
Rada Miejska w Kutnie przyjęta 

projekt budżetu miasta na 1998 r. 
Wpływy do kasy miejskiej zaplano
wano na 41.815.469,- zł, w tym do
chody własne będą wynosić 
37.217.74 zł. Deficyt budżetowy - 
kwota 440.000 zł, zostanie sfinanso
wany pożyczką z WFOS i GW i bę
dzie przeznaczony na budowę kana
lizacji sanitarnej na osiedlu Dybów.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
miasta wydatki przedstawiają się na
stępująco: 271,37 zł - oświata i wy
chowanie, 170,63 zł - gospodarka ko
munalna, 107,90 zł - administracja 
państwowa i samorządowa, 66,24 zł - 
opieka społeczna, 60,84 zł - gospo
darka mieszkaniowa, 32,34 zł - kultu
ra i sztuka, 19,51 zł - kultura fizyczna 
i sport, 9,87 zł - ochrona zdrowia, 
0,39 zł - bezpieczeństwo publiczne.

160.000 zł zaplanowano na inwes
tycje dotyczące budynków: biblioteki 
(remont dachu), muzeum (instalacja 
alarmu) i domu kultury (remont ele
wacji). Budowa pomnika marszałka J. 
Piłsudskiego będzie kosztować mia
sto 70.000 zł. Na budowę, remonty i 
modernizację dróg zostanie wydatko
wana kwota 1.460.000 zł. Zaplano
wano budowę drogi na ulicy Krasze
wskiego i Łódzkiej oraz skrzyżowa
nia ulic Krzywoustego i

Warszawskiego Przedmieścia.
Modernizowane będą ulice: 1-go
Maja, Sowińskiego, Józefów, Ło
kietka, Chodkiewicza, Wybickiego, 
Sobieskiego, Północna, Nosko
wskiego, Żeromskiego, Wyspiań
skiego, Słowackiego, Konduktorska 
i Warszawskie Przedmieście.

Administracja samorządowa bę
dzie kosztować 5.465.320,- zł, w tym 
Rada Miejska 305.000 zl. Na utrzy
manie Urzędu Miasta przeznaczono 
4.158.900 zł, z tego 200.000 zł na re
mont węzła cieplnego, toalet i gabine
tów oraz na zakup komputerów, syre
ny alarmowej i modernizację parteru 
budynku. Na działalność straży miej
skiej przeznacza się 473.000,- zł, na 
bezpieczeństwo publiczne 20.000 zł, 
na ochronę zdrowia 500.000 zł ( w tym 
50% to wydatki inwestycyjne), pomoc 
społeczna - 3.354.600 zł, kultura fizy
czna i sport 988.000, zl (tym 400.000 zł 
na modernizację stadionu przy ul. Ko
ściuszki), 156.000 zl na pokrycie ko
sztów wyłączenia z produkcji rolnej 
gruntów wykorzystanych pod Cen
trum Małej Ligi Baseballu.

Mimo prób nic udało się lewicy 
wprowadzić zmian do budżetu. Sto
sunkiem głosów 13 za, 12 przeciw 
budżet miasta na 1998 r. przyjęto bez 
poprawek. (bar)

Tw4S  Dziękujemy
■ świątecz X # #

nym  otrzymuje- za życzenia
my wiele pięk
nych, serdecznych życzeń od naszych Czytelni
ków, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, firm, 
osób prywatnych. Nadesłali je nam:

Bogusław Kacz\uski - dyrektor Teatru Muzycznego 
“Roma” w Warszawie,

Bożenna Strzelecka - dyrektor WBP w Płocku,
Henryk Kisielewski - dyrektor Woj. Inspektoratu 

PIÓR w Płocku,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 

w Płocku,
Salezjanie oraz Zarz.qd SL SALOS w Kutnie- 

Woźniakowie,
Redakcja “Tygodnika Ciechanowskiego ”,
Firma ASO Renault - J.S. Machowscy w Płocku, 
Redakcja “Gazety Wyborczej”,
Firma IT-POL Auto,
PI UJ “Elektroland-Dominet” w Płocku,
Centrum Daewoo - Henryk Kompa, Bolesławów k. 

Gostynina,
PHU ANMOT - Włocławek,
Ewa Szumańska - Oddział COMMERCIAL UNION, 
Zarząd Spółki i Redakcja “ Expressu Wieczornego ”, 
Magdalena Rybak - Mazbud-bis,
Wiesław Kossakowski - z Polskiej Partii Zielonych, 
Radio PULS w Płocku,
Firma JARD-PRESS,
Redakcja Tygodnika “Motor” i wydawnictwo La- 

borpress,
Właściciele i pracownicy firmy TRIDENT,
H.W. PIETRZAK HOLDING,

Płocka Telewizja Kablowa RELAX-SAT, 
Jadwiga i Marek Cebulscy,
Pracownicy i Zarząd Firmy "TERRAZYT". 
Wypożyczalnia kaset "Video-Centrum”

/
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R a tu jm y  w o je w ó d z tw o  p ło c k ie
Od dwóch tygodni nasiliła się dyskusja na reformą 
administracyjną kraju. Politycy, zarówno partii rzą
dzących (AWS, UW), jak też opozycyjnych (SLD), są 
zgodni co do jednego - lansują utworzenie pośred
niego szczebla samorządu, ulokowanego w powia
tach. Większość zasiadających w ławach parlamen
tarzystów optuje także za innym podziałem admini
stracyjnym kraju, likwidującym większą część 
funkcjonujących obecnie województw.

Niestety, projekt rządowy nie 
przewiduje na mapie Polski miejsca 
dla województwa płockiego. Pre
mier Jerzy Buzek i lider AWS Ma
rian Krzaklewski zaprosili w ubie
gły weekend do Mierek kolo Ol
sztyna parlamentarzystów AWS, by 
przeforsować koncepcję 12 dużych 
regionów. Ta koncepcja popierana 
jest podobno przez większość po
słów i senatorów Akcji Wyborczej 
“Solidarność”, a także część parla
mentarzystów Unii Wolności.

Opozycyjny Sojusz Lewicy 
Demokratycznej, przynajmniej jego 
liderzy, jak wiceprzewodniczący 
SdRP Jerzy Szmajdziński, twierdzi, 
że województw powinno być nie 
więcej niż 17. Do tej kocepcji przy
chyla się także część parlamentarzy
stów Unii Wolności. Również w tej 
wersji nie ma miejsca dla wojewó
dztwa płockiego.

Inna opozycyjna partia - Polskie 
Stronnictwo Ludowe - opowiada się 
za pozostawieniem status epio, czyli 
nie zmienianiem obecnego podziału 
administracyjnego. Ludowcy nie 
chcą także wprowadzenia powia
tów. Twierdzą, że pośredni szczebel 
administracji przyjął się praktycznie 
tylko w dwóch krajach Europy: we 
Francji i w Hiszpanii. Inne nacje po
zostają przy dwustopniowym mode
lu zarządzania administracyjnego.

Wśród ekspertów i polityków 
pojawia się jeszcze jeden wariant, 
znany już z kadencji poprzedniego 
parlamentu. Wariant ten zakłada, że 
w wyniku reformy administracyjnej 
kraju powstanie 25 województw. A 
co najważniejsze dla mieszkańców 
województwa płockiego, będzie w 
tym wariancie miejsce także dla 
płockiego Mazowsza. Tę wersję po
piera pani Marszałek Senatu Alicja 
Grześkowiak.

Ostatnio pojawiła się bardzo 
ciekawa koncepcja zakładająca 
utworzenie 31 województw (w 
tym województwa płockiego). Jej 
autorzy to grupa posłów z Klubu

Parlamentarnego AWS, głównie z 
PC, KPN-OP, ZChN i “Solidarno
ści” . Autorzy tego projektu ostrze
gają przed nowym rozbiciem dziel
nicowym kraju. W perspekty wiena- 
szego przystąpienia do Unii 
Europejskiej nie możemy sobie po
zwolić na utworzenie samodziel
nych regionów, z bardzo dużą nie
zależnością od centralnego ośrodka 
władzy. Grozi to bowiem, według 
inicjatorów projektu, utratą naszej 
su werenności. Tagrupa parlamenta
rzystów, których niepisanym rzecz
nikiem jest Krzysztof Tchorzewski 
z Porozumienia Centrum, powołuje 
się często na autbrytet Jana Pawła 
II, który w swoich naukach wielo
krotnie mówił o idei Europy oj
czyzn, a nic regionów.

Nie ulega wątpliwości, że zdecy
dowana większość mieszkańców 
województwa płockiego opowiada 
się przeciwko jego likwidacji. Bo
wiem wykreślenie z mapy admini
stracyjnej kraju spowoduje, że re
gion północnego Mazowsza stanie 
się zapyziałą prowincją. Stracą na 
tym i jednostki oświatowe (na przy
kład uczelnie), i jednostki kultural
ne (Teatr Dramatyczny, Orkiestra 
Symfoniczna itp.), i zakłady pracy.

Z takich niebezpieczeństw zdają 
sobie sprawę decydenci (bo od nich 
najwięcej zależy) z innych woje
wództw. W Opolu w przygotowniu 
jest petycja do premiera RP. Woje
woda opolski obronę województwa 
przed likwidacją uznał za swój prio
rytet. Ze swoimi pracownikami 
opracował nawet strategię działania 
na najbliższe dwa miesiące.

Niestety, tak zdecydowanych i 
jasno sprecyzowanych działań nie 
widać na naszym podwórku. Woje
woda płocki Andrzej Drętkiewicz 
podczas konferencji prasowej dwa 
tygodnie temu powiedział, że 
wprawdzie rozumie oczekiwania lo
kalnej społeczności i będzie te opi
nie przekazywał na posiedzeniach 
rządu, jeśli oczywiście będzie na nie

zapraszany, to jednak jako przedsta
wiciel rządu w terenie liie może re
prezentować poglądów niezgod
nych z poglądami rządu. 1 tu koło 
się zamyka...

Ostatnio w całym kraju głośno 
jest o inicjatywie Obywatelskiego 
Ruchu “Samorządowa Rzeczpo
spolita”. Ruch firmują takie osobi
stości jak prof. dr hab. Mirosław 
Pietrewicz z SGH czy przewodni
czący Krajowego Sejmiku Samo
rządu Terytorialnego Adam Struzik 
- senator z województwa płockiego. 
W Płocku popiera go m.in. poseł 
poprzedniej kadencji Henryk Kisie
lewski. Członkowie Ruchu uważa
ją, że zamierzenia rządzącej koalicji 
dotyczące utworzenia powiatów i 
wielkich regionów są niezgodne z 
zasadami demokracji oraz z ratyfi
kowaną przez Polskę 14 lipca 1994 
r. Europejską Kartą Samorządu 
Terytorialnego, która nakłada na 
Polskę obowiązek przeprowadzenia 
referendum w sprawie tak brze
miennej w skutki reorganizacji pań
stwa. Ruch zbiera w związku z tym 
podpisy pod wnioskiem o referen
dum w sprawie struktury admini
stracyjnej państwa. Proponuje prze
prowadzenie tego referendum wraz 
z wyborami samorządowymi w 
1998 roku. Inicjatywa Ruchu jest 
bardzo ciekawa, chociaż, naszym 
zdaniem, powinna być okrojona do 
sprzeciwu wobec wielkich regio
nów (przypomnijmy - wykreślają
cych województwo płockie z mapy 
administacyjnej kraju). Sprawa po
wiatów jest na pewno nie mniej 
ważna, ale w obecnej sytuacji (wy
magającej skonsolidowania nie ty
leż przeciwników powiatów, co 
przeciwników wielkich regionów, a 
nie jest to wbrew pozorom ta sama 
grupa) wtórna.

Nie ulega wątpliwości, że naj
więcej do powiedzenia w sprawie 
podziału administracyjnego kraju 
mają przedstawiciele władzy usta
wodawczej, czyli parlamentarzyści. 
Do obdarzonego zaufaniem przez 
wyborców w naszym wojewó
dztwie senatora Zbigniewa Krusze
wskiego zwróciliśmy się z pyta
niem, czy podczas głosowania nad 
przyszłością administracyjną kraju 
pozostanie lojalny wobec oficjalnej 
linii klubu SLD (oficjalnej - bo w 
tym klubie także są przeciwnicy 
wielkich regionów), czy też poprze 
ewentualny projekt części posłów 
AWS, lansujących podział admini

stracyjny kraju na 31 bądź 25 woje
wództw?

-Jako płocczanin zawsze będę 
lojalny wobec województwa płoc
kiego - senator Kruszewski deklaru
je swoje stanowisko. - Uważam, że 
Płock, który ma tak dużą tradycję 
historyczną, nie może zniknąć z. ma
py. Weźmy także pod uwagę osiąg
nięcia gospodarcze tego wojewódz
twa; wpływy do budżetu klasyfikują 
nas w czołówce krajowej. Oświad
czam, że nawet gdyby w przypadku 
takiego głosowania przeforsowano 
w SLD obowiązek dyscypliny klubo
wej, to ja i tak będę głosował zgod
nie ze swoim sumieniem - opowiem 
się za województwem płockim.

Posłankę z województwa płoc
kiego Marię Żółtowską zapytaliśmy, 
który projekt zamierza poprzeć pod-

Zgodnie z artykułem “30 milio
nów za mieszkanie'' z ostatniego 
numeru "Tygodnika Płockiego", op
łata za centralne ogrzewanie w 
1997 r. w przykładowym mieszka
niu o powierzchni 60 mkw. w Płoc
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lo
katorsko-Własnościowej wynosi 
1190,4 zł, a powinna wynieść 
1490,6 zł. Błąd wynikł z nie uwz
ględnienia jednego miesiąca obniżki 
letniej zaliczek płaconych na poczet

czas głosowania w parlamencie?
- Projektu rządowego, jako ta

kiego, jeszcze nie ma - odpowie
działa Maria Żółtowska. - Na razie 
była dyskusja o sposobie przepro
wadzenia reform. Oczywiście będę 
popierała taki podział administra
cyjny, który będzie najkorzystniejszy 
dla Płocka i regionu płockiego.

Redakcja “Tygodnika Płockie
go” zapowiada ze swej strony, że 
poprze każdą inicjatywę, która 
pozwoli uchronić nasze wojewó
dztwo przed likwidacją. Nie inte
resują nas podziały polityczne. Je
steśmy gotowi na naszych łamach 
konsolidować działalność tych 
osób i organizacji, które za swój 
cel postawią sobie ochronę woje
wództwa. Postaramy się, możliwie 
co tydzień, w ram ach cyklu “Ra
tujmy województwo płockie” , in
formować czytelników o wszy
stkich aspektach z tym tematem

c.o. Stawkę obniżyliśmy już w maju, 
a nie w czerwcu - jak wynikało z obli
czeń zamieszczonych w artykule.

W związku z powyższym Płocka 
SM L-W  'wśród wymienionych to 
tekście spółdzielni kwalifikuje się na 
drugiej, a ttie na czwartej pozycji 
"rankingu Tygodnika Płockiego”.

Prezes PSML-W 
B ogum ił Józefows ki

Oddział w Płocku: ul. Kazimierza Wielkiego 13 , tel./fax (0-24) 64-51-16
Oddziały Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego: BIAŁA PODLASKA, BYDGOSZCZ, GDAŃSK, GNIEZNO, 
GRUDZIĄDZ, INOWROCŁAW, KRAKÓW, LESZNO, LUBLIN, MIELEC, NOWY SĄCZ, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 
PŁOCK, POZNAŃ, RYBNIK, RZESZÓW, SANOK, SZCZECIN, TARNOBRZEG, WARSZAWA, WROCŁAW;

związanych.
Tomasz Szatkow ski

Śladem naszych publikacji

czma 1998 ¥ i Tygodnik' Płocki 3*
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Rejonowy Urząd 
Pracy w Płocku

ul. Kostrogaj 1, teł. 264-12-98/99 
w. 56

- psycholog (wykształcenie 
wyższe kierunkowe, znajomość 
obsługi komputera) - 2

-gł. księgowa (wykszt. wy
ższe ekonomiczne, pięcioletni 
staż pracy) - 2

- mgr farmacji - 2
- specjalista d/s handlu i 

marketingu (znajomość języka 
angielskiego, umiejętność obsługi 
komputera)

- operator dźwigu (uprawnienia 
na - dźwig, prawo jazdy C+E)

- sprzedawca
- specjalista d/s promocji i re

klamy w mass-mediach *

oferty dla osób niepełnosprawnych:
- szwaczka - 5
- portier - rewident

Rejonowy Urząd 
Pracy w Gostyninie

ul. Płocka 66/68, teł. 248-33 w. 18
- wykładowca w domu dziecka
- kadrowa _
- technik ogrodnik (praca dla 

absolwenta)
- kierowca (uprawnienia ADR - 

materiały niebezpieczne)
- magazynier
- nauczyciel matematyki 
(wykszt. wyższe kierunkowe)

jonowy
Pracy w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 11, teł. 253-74- 
08 w. 16

- krawiec-hafciarz
- szwaczka
- strażnik parkingowy na staż - 

absolwent
- spawacz gazowo-elektryczny
- akwizytor-ankieter
- pracownik zakładu fotogra

ficznego - absolwent
- fakturzysta - magazynier
- przedstawiciel handlowy

I o nowy 
Pracy w Sierpcu
ul. Witosa 2, tel. 275-41-12
- sprzedawca - 2
- szwacz - 3
- technik budowlany

Rejonowy Urząd 
Pracy w Łęczycy

PI. Kościuszki 1, tel. 29 14, 32 78
- szwaczka
- sprzedawca
- referent księgowości
- brygadzistka

Uwaga: cyfry oznaczają liczbą 
ofert na dane stanowisko; bez cyfr 
oferty pojedyncze.
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Epidemia nowotworów

Wojewódzki Urząd Pracy przekazuje aktu
alne oferty dla poszukujących zatrudnienia 
z terenu działania urzędów rejonowych.

dokończenie ze str. 1
Dane epidemiologiczne dotyczące 
różnych odmian raka zbierane były 
głównie w sześciu województwach: 
warszawskim, płockim, ciechanow
skim, siedleckim, ostrołęckim i ra
domskim. Ale też w najnowszym 
rejestrze znajdują się wskaźniki po
równawcze ze wszystkich obszarów 
kraju. Przez wiele ostatnich lat 
standaryzowany współczynnik za
chorowalności i umieralności na 100 
tys. mieszkańców dominował w 
województwie warszawskim. Sytua: 
cja nagle w ciągu kilku lat odwróci
ła się diametralnie na niekorzyść wo
jewództwa płockiego. Analiza za
chorowalności na najczęstsze nowo
twory wykazała duży wzrost dla 
wszystkich nowotworów, z wyjątkiem 
nowotworów złośliwych żołądka.
- Wszędzie zachorowalność na no- 
wotwoiy złośliwe rośnie, ale dlacze
go u nas tak drastycznie? Coś się 
dzieje w naszym województwie i 
czas najwyższy to zauważyć - ordy
nator Oddziału Chorób Kobiecych 
Szpitala Miejskiego w Płocku dr 
Waldemar Kujawa. - Przyczyną te
go fatalnego stanu nie może być ja 
kość wody pitnej, gdyż inne miasta 
też czerpią wodę z Wisty czy jeszcze 
bardziej zanieczyszczonych rzek i nie 
mają takich strasznych wyników. 
Nikt nie wykazał też, że palimy wię- 
cej papierosów niż w innych czę
ściach Polski, które w zachorowal
ności na nowotwory dawno przego
niliśmy. Tłumaczenie, że przyczyną 
jest komunikacja też jest nie do 
przyjęcia. Przecież Płock ma szczę
śliwe położenie w układzie liniowym, 
które nie powoduje powstawania 
smogu, jak  w Krakowie czy Warsza
wie. Poza tym wzrost komunikacyj
ny odnotowujemy dopiero ostatnio. A 
na raka nie choruje się w 15 minut, 
ale powodują go niekorzystne czynni
ki kancerogenne działające na orga
nizm przez kilkanaście lat wstecz - 
wyjaśnia.
Jak wynika z najnowszych danych 
Głównego Urzędu Statystycznego, no
wotwory złośliwe stanowią aż 20 
proc. przyczyn umieralności Polaków.
- Z naszego raportu wynika, że stan 
zdrowia populacji powiązany jest 
bezpośrednio ze stanem środowi
ska naturalnego. A województwo 
płockie należy do jednego z 35 rejo
nów o najwyższej degradacji środo
wiska w kraju, zarówno pod wzglę
dem emisji szkodliwych substancji,

ścieków, jak i zanieczyszczenia gleby - 
powiedział nam dyrektor Departa
mentu Informacji GUS w Warszawie 
Wiesław Łagodziński. - Społeczeń
stwo płaci teraz rachunek za lata 

60 i “70”, za eksplorację biolo
giczną i jizyczną rodziców’ dzisiej
szych nastolatków: Suma nieko
rzystnych czynników wynikających z 
procesów przemysłowego trucia w 
Płocku, czy innych zagrożonych 
miastach i rejonach kraju, dzia
ła długoterminowo i zaczyna się 
ostatnio coraz głośniej ujawniać po
przez różnorodne stany chorobowa - 
wyjaśnia.
Z rejestru Instytutu Onkologii wyni
ka, że u badanych mężczyzn z płoc
kiego aż o 431 proc. wzrosła zacho
rowalność na nowotwory złośliwe 
okrężnicy, o 315 proc. krtani, pra
wie 297 proc. - nerki, 184 proc. - 
odbytnicy, 183 proc. - płuc czy 141 
proc. - mózgu. Rak trzustki oraz gru
czołu krokowego też zwiększył się o 
ponad 100 proc. Dla badanych kobiet 
z naszego województwa także naj
większy stopień wzrostu - aż o 431,3 
proc. dotyczy nowotworów okrężni
cy. Kolejno dalej przodują: nerki - 
wzrost o 390 proc., trzon macicy - 
248 proc., sutek - 243 proc., jajnik - 
225 proc., pęcherzyk żółciowy - 
186 proc., odbytnica - 173 proc., płu
c a -167 proc. czy szyjka macicy- 
155 proc. Opracowanie Instytutu 
Onkologii alarmuje więc wręcz 
o szczególnych stanach epidemio
logicznych.
- Przedstawione dane wskazują na 
pitną potrzebę przeprowadzenia po
głębionych badań epidemiologicz
nych o zachorowalności i umieral
ności na nowotwory złośliwo w wo
jewództwie płockim, ponieważ moż
na przypuszczać, że zadziała! w prze
szłości jakiś czynnik zwiększający ry
zyko zachorowania - stwierdza kie
rownik Zakładu Epidemiologii No
wotworów Instytutu Onkologii w 
Warszawie prof. dr hab. med. Zbi
gniew Wronkowski.
Dane dotyczące ostatnich trzech lat 
są jeszcze nadal tworzone, ale jak 
wynika z rejestru Instytutu Onkologii, 
już w 1994 r. w województwie płoc
kim zarejestrowano ogółem 1379 
nowych zachorowań na nowotwory 
złośliwe. Zmarło z tego powodu wów
czas 606 mężczyzn i 425 kobiet.
- Jestem się w. stanie założyć - 
choć chciałbym ten zakład przegrać - 
że dane z roku 1995, 1996 i 1997 hę-

Protest w Zakładzie Karnym
Już chyba WSZYSCY nr7V7un/,-'7n;i; -jo --- /nnc ................ • > T
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żółta broszura Gazety Prawnej n

Już chyba wszyscy przyzwyczaili 
się do powtarzających się protestów 
pracowników sfeiy budżetowej. 
Najczęściej powodem protestu są ni
skie zarobki, czasami chodzi o wa
runki pracy.
Od piątego stycznia trwa w całym 
kraju gotowość do akcji protestacyj
nej Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Funkcjonariu
szy i Pracowników Więziennictwa.
- W okręgu łódzkim, do którego na

leży Zakład Karny w Płocku, trans
parenty o gotowości do protestu 
wywieszono w siedmiu z dziewięciu 

jednostek, czyli we wszystkich, w 
których funkcjonuje organizacja 
związkowa - mówi Zbigniew Maj
chrzak, przewodniczący NSZZ 
Funkcjonariuszy i Pracowników 
Więziennictwa w Płocku. - Domaga
my się przyznania dodatkowych 
środków> finansowych oraz nowych 
etatów, które w pełni umożliwią 
wykonywanie zadań związanych z 
nowelizacją kodeksu karnego wyko
nawczego oraz innych ustaw. Ko
lejnym postulatem jest realizacja 
ustaleń porozumienia podpisanego

28 stycznia 1995 roku pomiędzy Za
rządem Głównym NSZZ Funkcjona
riuszy’ i Pracowników Więziennic
twa, a Centralnym Zarządem Za-

dą jeszcze gorsze - powiedział nam 
dr Waldemar Kujawa. - Rejestr no
wotworów Instytutu Onkologii już 
dAs obliguje nas do utworzenia w’ 
regionie płockim najsprawniejszej 

Polsce profilaktyki przeciwnowo- 
tworowej. Objęcia screningiem, czy
li badaniem całej populacji osób z 
grup najczęstszych zagrożeń nowo
tworowych. Ambicją płockiego ZOZ- 
n jest, aby taki system w’ Płocku stwo
rzyć - dodaje.
Scrcning zapewnia bardzo wy
soką wykrywalność chorób nowo
tworowych we wczesnych posta
ciach, pozwalając na eliminację dal
szych ich rozwojów. Od ponad 10 
lat pizcz płocki ZOZ prowadzony 
jest wzorcowy wręcz w kraju scre- 
mng raka szyjki macicy i sutka, a jego 
efekty są ogromnie pozytywne. 
Umieralność na te nowotwory została 
znacznie ograniczona.
Ze szczegółowymi porównaniami 
płockiego z innymi województwami 
z regionalnego lejestru nowotworów 
oraz danymi ogólnopolskimi zapo
znamy naszych Czytelników, jak tyl
ko specjaliści statystyki medycznej 
dokonają obliczeń na podstawie in
formacji zebranych i opracowanych 
pi-zez prof. Zbigniewa Wronkow
skiego. Jednak - jak dowiedzieliśmy 
się nieoficjalnie - z już dokonanych 
wstępnych wyliczeń wynika, że płoc
kie wypada ogromnie niekorzystnie 
na tle całego kraju.
W latach 1963 - 1988 Warszawski 
Rejestr Nowotworów zajmował się 
lejestracją kart zgłoszeń nowotwo
rów złośliwych dla mieszkańców 
Warszawy i wybranych terenów 
wiejskich. W ich skład wchodziły wy- 
biane gminy z województwa war
szawskiego, ciechanowskiego, płoc
kiego i siedleckiego. Od 1989 roku 
WRN stał się rejestrem regionalnym, 
a w jego skład weszły jeszcze wo
jewództwa: ostrołęckie i radomskie. 
Łącznie więc obejmuje swym zasię
giem 12 proc. powierzchni Polski 
(mieszka tu ponad 5 min osób), choć 
giomadzi też dane porównawcze o 
nowotworach złośliwych z innych re
gionów z całego kraju. Kilka lat 
temu na podstawie szczegółowej 
ewidencji nowotworów prowadzo
nej przez Instytut Onkologii w War
szawie uczyli się podobną tworzyć 
u siebie Amerykanie, co świadczy 
niewątpliwie o wręcz światowej 
wzorcowości naszych rejestrów.

Grzegorz Rychlewski
________fot. P„ Lewandowski

Jednocześnie zapewniamy, 
ze gotowość naszego związku 
do akcji protestacyjnej nie 

ma podłoża politycznego. Wprzypad
ku Zakładu Karnego w Płocku nie 
jest też związana z protestem Cezare
go Żukowskiego - dodał Zbigniew

kładów’ Karnych, gwarantowanym 
przez przedstawiciela rządu RP, ów
czesnego ministra sprawiedliwości 
Włodzimierza Cimoszewicza. Tizeci 

postulat dotyczy’ dokonania zmian 
na najwyższych szczeblach za
rządzania polskim więziennictwem.

Tygodnik Płocki

Majchrzak. - Należy rówmież dodać, 
że nadal wykonujemy nasze zadania i 
akcja w żaden sposób nie odbija się 
na osobach odbywających karę po
zbawienia wolności oraz tymczasowa 
aresztowanych.

Jacek Danieluk 
fot. P. Lewandowski
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Ulgi budowlane

Niekorzystne zmiany
Dotychczas fiskus dzięki uldze budowlanej zwracał 
21 lub nawet 45 gr od każdej zainwestowanej w mie
szkanie czy dom złotówki. Obecnie, niezależnie od 
poziomu dochodów, otrzymamy już tylko 19 gr. W 
dodatku nowe, ograniczające korzyści z budowla
nych inwestycji przepisy, zostały ogłoszone tylko na 
32 dni przed ich wejściem w życie. Sejm pod koniec 
1996 r. zadecydował, że w 1997 r. ulgi mieszkaniowe, 
tak jak zresztą inne, odliczać będziemy na nowych 
zasadach - nie jak dotychczas od dochodu przed 
opodatkowaniem, a bezpośrednio od podatku.

W ram ach ulgi budowlanej 
od podatku m ożem y za 1997 r. 
odliczyć 19 proc. w ydatków  po
niesionych na zakup mieszkania, 
budowę, przebudowę czy rozbu
dowę domu, adaptację pomiesz
czeń na cele mieszkaniowe. Nie 
więcej jednak niż 15 tys. 561 zł.

wynosi 19,285 tys. zł. Oznacza 
to, że aby w ykorzystać pełną ul
gę w yznaczoną na 1998 r. m usi
my w ydać na m ieszkanie czy 
dom  101,5 tys. zł. Te sam e - jak 
wyżej - limity odliczeń przysłu
gują podatnikom , jeśli ponieśli 
w ydatki na spłatę zadłużenia z 
tytułu zaciągniętych przed 31 
maja 1992 r. kredytów  m ieszka
niowych. Wydatki te odliczam y 
jednak od dochodu, a nie jak in
ne bezpośrednio od podatku.

Budując dom  z m ieszkaniam i

na wynajem (co najmniej z pię
cioma) przysługuje tzw. duża u l
ga - równa iloczynowi kwoty ba
zowej (w 1997 r. - 19,285 tys. zł) i 
liczby mieszkań.

N atom iast zakup działki bu
dowlanej pozwala odzyskać od 
fiskusa 19 proc. równowartości

350-metrowej działki.
W płaty do kasy mieszkanio

wej dokonyw ane wyłącznie na 
jednym  rachunku oszczędno
ściowo-kredytowym  w banku 
pozw alają za 1997 r. na odliczenie 
30 proc. z 16,38 tys. zł. Limit w y
nosi więc 4914 zł. W bieżącym ro
ku odliczyć będzie można z tego 
tytułu nie więcej niż 6,09 tys. zł, co 
odpowiada oszczędnościom zgro
m adzonym  w kasie mieszkanio
wej w wysokości 20,3 tys. zł.

Limit ulg rem ontowych usta
lony został pod koniec 1996 r. na

trzy najbliższe lata: od 1997 do 
1999 r. Odzyskać od fiskusa mo
żem y 19 proc. poniesionych w y
datków, nie więcej jednak niż 
2,047 tys. zł - dla mieszkań i 
2,457 tys. zł - dla domów. Cały 
limit można wykorzystać np. 
pierwszego roku, ale w tedy z 
kolejnego odpisu będziemy mo
gli w razie rem ontu skorzystać 
dopiero po 1999 r. Limit można 
też podzielić na obowiązujący 
trzyletni okres, w taki sposób, by 
coroczne odliczenia od 1997 do 
1999 r. nie przekroczyły łącznie 
ograniczającej kwoty. Powyższe 
limity mogą być podw yższone o 
409,5 zł, jeżeli ponieśliśmy wy
datki na remont lub modernizację 
instalacji gazowej, urządzeń eks
plozymetrycznych lub gazowych. 
W takich przypadkach limit odli
czeń wynosi odpow iednio 19 
proc. poniesionych wydatków na 
remont i modernizację. Dla lokalu 
mieszkalnego jest to kwota nie 
większa niż 2457 zł, a budynku 
mieszkalnego 2866,5 zł. Jeżeli in- 
westyq’e remontowe dotyczyły 
jednocześnie lokalu i budynku 
mieszkalnego granica zwrotu wy
nosi również 2866,5 zł.

W ramach limitu remontowego 
określonego na lata 1997-99 można 
też odliczyć od podatku wpłaty 
dokonane na fundusz remontowy 
wspólnoty mieszkaniowej.

Rodzaj wszystkich wydatków 
remontowych objętych ulgą okre
śla rozporządzenie ministra bu
downictwa z 21 grudnia 1996 r. W 
nim też radzimy sprawdzić (jeśli 
nie jesteśmy pewni) długą listę ma
teriałów czy remontów, na które 
przysługuje odliczenie. Pamiętaj
my też, że na dokonane zakupy 
bądź usługi budowlane, jakie 
świadczyli nam wykonawcy re
montów musimy posiadać rachun
ki uproszczone lub faktuiy wysta
wione wyłącznie przez podatnika 
vat. Dowody te należy przechowy
wać przez 5 najbliższych lat.

Za tydzień o darowiznach, ul
gach medycznych, odpisach 
związanych z nauką i innych.

Grzegorz Rychlewski 
fot. P. Lew andow ski

C zerw ony kur
nie boi się ochotników

Zagrożenie pożarow e w zra
sta, a udział jednostek  O chotni
czej S traży Pożarnej w akcjach 
gaśniczych niepokojąco maleje. 
Do takich w niosków  doszli 
uczestnicy Sejmiku O chrony 
P rzeciw pożarow ej Ziem i K ut
nowskiej. Celem spotkania by
ło p o dsum ow an ie  lat 1991 - 
1997, p rzedstaw ien ie  obecnego 
stanu  jednostek  OSP oraz 
w skazanie przyczyn  spadku  
udziału  ochotników w akcjach 
gaszenia pożaru.

W 70 jednostkach OSP działa 
1.850 ochotników. W 2 d ru ży 
nach działają sam e kobiety, w 42 
młodzież. W latach 1993-97 licz
ba pożarów  wzrosła ze 162 do 
293, zaś udział OSP w ich gasze
niu zm alał z 23,5% do 14,6%. 
Głównym i przyczynam i ognia 
są podpalenia i nieostrożność 
dorosłych.

Od 1991 roku obowiązek 
dofinansow yw ania OSP sp ad ł 
na gminy. Realizują one to za
danie różnie. Najwyżej d o to 
w ane są jednostk i OSP z bu 
dże tu  gm iny i m iasta Żychlin 
(36.623 zł), gm iny  K utno

(30.484 zł) i gminy Krzyżanów 
(29.976 zł). Najmniej dofinanso
wano strażaków-ochotników w 
gminie Oporów (12.641 zł) i Dą
browice (13.551 zł). Ze statystyki 
w yn ika , że n ajak tyw n ie jszym i 
by ły  jed n o stk i OSP z te renu  
gm iny  Ł anięta i Ż ychlin . N aj
m nie jszą  ilość akcji p rz e p ro 
w ad z ili ochotn icy  z gm iny 
Krzyżanów.

Ilościowo wyposażenie stra
żaków  przedstaw ia się okazale: 
61 samochodów gaśniczych, 117 
m otopom p, 1.292 w ęże pożarni
cze. Jednak stan techniczny 
sprzętu, urządzeń i pojazdów 
nie jest dobry. Większość sam o
chodów liczy od 11 do 18 lat. 
Tylko 4 m otopom py są nowe, a 
cena jednej, nie najnowszej gene
racji, wynosi 10.000 zł. Taki stan 
techniczny to jedna z przyczyn 
coraz mniejszego zaangażow a
nia OSP w akcje gaśnicze. Inną 
przyczyną jest z la łączność i ko
lejność alarm owania, n iespraw 
ność hydrantów  oraz słabe przy
gotow anie sam ych strażaków. 
Podniesieniu poziom u wiedzy 
mają służyć kontakty ze straża
kami w Wielkiej Brytanii, Irlan

dii, H iszpanii, Czechach, Słowa
cji i Holandii. Członkowie mło
dzieżowych drużyn byli na 14- 
dniow ym  obozie szkoleniowym 
w Wielkiej Brytanii.

Wobec zagrożeń w ynikają
cych z transpo rtu  niebezpiecz
nych m ateriałów , druhow ie z 
jednostek  OSP są w łaściw ie 
bezradni. Częściej działania 
strażaków  są zw iązane z k u ltu 
rą i profilaktyką pożarow ą na 
wsi, niż w alką z czerw onym  
kurem . Budżety gm in nie są w 
stanie u trzym ać OSP, a tylko 
40% ogółu jednostek  na terenie 
Ziemi Kutnowskiej uzyskuje 
dochody w łasne i to w bardzo  
zróżnicow anej wysokości.

Strażacy czekają z niecierpli
wością na realizację ustaw y o 
ochronie przeciwpożarowej, 
zgodnie z którą jednostki OSP 
będą włączone do krajowego sy
stem u ratowniczo-gaśniczego. 
W tedy pieniądze na finansowa
nie gotowości bojowej będą 
asygnowane z budżetu  państw a.

(bar)

Porady p raw n ika
(przygotowało Wydawnictwo “ In fo r”)

Preferencje dla wdów
(MP z 1997 r. nr 77, poz. 727)
Omówione poniżej zarządzenie Ministra Finansów z 10 października 

1997 r., zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania i poboru podat
ku dochodowego od osób fizycznych, weszło w życie 16 października 
1997 r., ma ono jednak zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 
stycznia 1997 r. Od dochodów osiągniętych przez osoby samotnie wycho- 
wujące dzieci w latach 1997-1998 nie będzie ustalany i pobierany poda
tek dochodowy od osób fizycznych.

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego, obejmujące kwo
tę podatku w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym, obliczo
nym na zasadach ogólnych, a podatkiem obliczonym według zasad prefe
rencyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, zostało wprowadzone przez Ministra Finansów zarządzeniem z 
dnia 21 lipca 1997 r. Regulacja ta przewidywała stosowanie powyższego 
rozwiązania w stosunku do osób, których dzieci spełniały łącznic następują
ce warunki: nie miały ukończonych 25 lat, uczyły się w szkołach wymienia
nych w przepisach o szkolnictwie wyższym oraz nie uzyskały w 1997 r. 
dochodów, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatku dochodowego 
oraz z wyjątkiem renty rodzinnej.

Zarządzeniem z dnia 10 października 1997 r. szef resortu finansów 
zmienił te wymogi. I tak, zaniechanie będzie stosowane do tych podatni
ków samotnie wychowujących dzieci, które:

- ukończyły lub ukończą w danym roku podatkowym 25 rok życia,
- uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie 

oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym,
- nie uzyskały przychodów, z których dochód jest opodatkowany 

zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z 
wyjątkiem renty rodzinnej, dochodów zwolnionych (wolnych) od podat
ku dochodowego oraz dochodów w wysokości nie powodującej obo
wiązku uiszczenia podatku.

Rodzice samotnie wychowujący dzieci, które ukończyły lub ukończą 
w danym roku podatkowym 25 lal, uczą się i uzyskują dochody zwolnio
ne (wolne) od podatku lub też takie dochody, których wysokość nie 
rodzi obowiązku płacenia podatku, mogą korzystać z preferencyjnych 
zasad rozliczania z fiskusem.

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie zanie
chania ustalania i .poboru podatku dochodowego od osób fizycznych miało 
na celu zrównanie pod względem rozliczeń z fiskusem osób samotnie wy
chowujących dzieci, które otrzymują rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, z 
innymi samotnie wychowującymi dzieci rodzicami. Wdowy i wdowcy nie 
mieli bowiem do tej pory prawa korzystania z preferencyjnych zasad podat
kowych, jakie stosowali inni samotni rodzice od 1 stycznia 1997 r.

Przypomnijmy, że.właśnie tego dnia wszedł w życie art. 6 ust. 4 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych w nowym brzmieniu, na mocy 
którego osoby samotnie wychowujące dzieci miały możliwość płacenia podatku 
ustalonego od połowy dochodów, ale w podwójnej wysokości. Prawo do takie
go opodatkowania może być wykorzystywane pod warunkiem, że dziecko nie 
uzyskuje dochodów lub uzyskuje dochody zwolnione (wolne) od podatku. 
Tymczasem renta rodzinna jest dochodem podlegającym opodatkowaniu we
dług zasad ogólnych, co automatycznie wyłączyło wdowy i wdowców z kręgu 
osób uprawnionych. Ten błąd skorygowano przepisami wymienionego wyżej 
zarządzenia, ale nadal pozostały niekorzystne różnice, które zniwelowano zarzą
dzeniem zmieniającym, datowanym 10 października 1997 r. Przede wszystkim 
zapisano w nim, że dziecko może przekroczyć w trakcie roku podatkowego 25 
rok życia i nie pociągnie to za sobą skutku utraty prawa do preferencyjnego 
opodatkowania, co nastąpiłoby przy obowiązywaniu poprzednich przepisów. 
Przewidziano również, że dziecko może osiągać dochody zwolnione (wolne), 
od podatku dochodowego oraz dochody do wysokości nicpowodującej powsta
nia obowiązku płacenia podatku (w 1997 roku jest to kwota nie przekraczająca 
łącznie 1391 zł).

Przewóz niebezpiecznych materiałów
(Dz.U. z 1997 r. N r 130, poz. 872)
24 grudnia 1997 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 
października 1997 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpie
cznych, z wyjątkiem par. 11, który w odniesieniu do przewozu skroplonych 
mieszanin węglowodorów gazowych o numerze rozpoznawczym 1965 
wchodzi w życie po 6 miesiącach, tj. 25 kwietnia 1998 r.

W omawianym akcie wyróżnia się następujące klasy materiałów nie
bezpiecznych: klasa 1 - materiały i przedmioty wybuchowe, klasa 2 - 
gazy, klasa 3 - materiały ciekłe zapalne, klasa 4,1 - materiały stałe 
zapalne, klasa 4,2 - materiały samozapalne, klasa 4,3 - materiały wytwa
rzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne, klasa 5,1 - materiały utlenia
jące, klasa 5,2 - nadtlenki organiczne, klasa 6,1 - materiały trujące, klasa 
6,2 - materiały zakaźne, klasa 7 - materiały promieniotwórcze, klasa 8 - 
materiały żrące, klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Przewóz materiałów niebezpiecznych należy zgłosić do właściwego 
ze względu na miejsce rozpoczęcia przewozu na terytorium RP Komen
danta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenia tego do
konuje w terminie nie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem przewozu, 
jeżeli rozpoczyna się on w kraju: a) przewoźnik krajowy, b) nadawca 
materiału niebezpiecznego, jeżeli przewóz wykonywany jest przez 
przewoźnika zagranicznego; przed zezwoleniem na wjazd pojazdu z 
materiałem niebezpiecznym na terytorium Polski, jeżeli przewóz rozpo
czyna się za granicą - właściwa jednostka Straży Granicznej.

Zgłoszenie powinno być pisemne i zawierać następujące dane:
1) nazwę materiału niebezpiecznego i jego numer rozpoznawczy,
2) klasyfikację materiału - odpowiednio: klasa, punkt, litera, podkla- 

sa, grupa zgodności, karta,
3) ilość materiału i sposób jego przewozu - odpowiednio: przewóz w 

cysternie, luzem lub w sztukach przesyłki,
4) planowane miejsce i czas rozpoczęcia przewozu,
5) planowaną trasę przewozu,
6) nazwy i adresy przewoźnika, nadawcy i odbiorcy materiału.
Straciło moc rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw We

wnętrznych z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie warunków i kontroli 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. z 1983 r. Nr 
67, poz. 301 i z 1986 r. Nr 42, poz. 206).
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młodzi dla wszystkich
Weekendowa
sonda
Dzisiejsze pytanie brzmi - w jaki sposób płocka mło
dzież spędza weekend, czyli te dwa dni rzekomo 
wolne od szkoły i nauki?

- Zazwyczaj od rana do godziny
15.00 odrabiam lekcje w sobotę i nie
dzielę. Potem oglądam jakiś film  z 
-wypożyczalni video, gdyż w telewi
zji nie ma nigdy nic interesującego i 
biegnę do jakiejś knajpy, gdzie do
22.00 piję soczki z moimi przyjaciół
kami lub jemy pizze. Wieczorem w 
domu oglądam kolejny film, potem 
czytam zaplanowany fragment 
książki i do pierwszej lub drugiej w 
nocy słucham (przez słuchawki) 
muzyki lub radia. Rzadko ktoś mnie 
odwiedza, z moim towarzystwem 
spotykam się w knajpach, a tych ko- 
leżaneczek ze szkoły "nie trawię" i 
raczej jestem zadowolona, jeśli w 
ten sposób spędzę weekend. Dobrze, 
jeśli trafi się jeszcze jakiś koncert, 
czy impreza - Aśka M., 18 lat.

- W sobotę wstaję ok. godz. 
11.00. jem przepyszne śniadanie

sobotę spędzam przed telewizorem i 
z kumplami w jakimś pubie. Wtedy 
odbijam sobie te straszne cztery i pół 
dnia, kiedy to musiałem chodzić do 
szkoły. Czasem bierzemy samochód 
od któregoś ze "starszych" i rozbija
my sic nim po Płocku. Dobrze jest 
zahaczyć o jakąś imprezkę, byle nie 
"rodzinną" i poderwać jakąś "lase
czkę". To jest życie. Cóż, w niedzielę 
do południa muszę otworzyć ten ze
szyt, zęby mama "dała mi spokój", a 
potem znów trochę szaleństwa. Czę
sto na weekend wyjeżdżam też do 
innego miasta, albo na koncert, lub 
do starego kumpla żeby zabawić tro
chę w innych okolicach. Rzadko, no 
ale zdarza się, że ojciec zabierze in
nie na spacer, aby pogadać "o mę
skich sprawach" - Darek G., 18 lat.

- W weekend pracuję u ojca w 
firmie, żeby trochę zarobić na nocne

(powoli, nie spieszę się nigdzie). Na
stępnie oglądam telewizję. W dal
szej kolejności tzn. od ok. godziny 
14.00 do 17.00 uczę się, a od godzi
ny 17.30 zazwyczaj -wychodzę z 
przyjaciółmi na imprezy: do kogoś 
"na chatę", do jakiegoś pubu. Wra
cam późno w nocy i do łóżka. W  
niedzielę o godzinie 11.00 idę do ko
ścioła. Następnie jest rodzinny 
obiad. Później odrabiam lekcje, mię
dzy godziną 16.00 - 18.00 oglądam 
telewizję, o 18.30 idę z koleżankami 
"grać w kosza" (mamy wynajętą sa- 
lę). O godzinie 22.00 jestem w łóżku 
i śnię o poniedziałku. Wspaniale się 
śpi, gdy -wycisnę z siebie ten kilo
gram przed kolejnym, nowym tygo
dniem - A nia G ąsik, 16 lat.

- Sobotę i niedzielę spędzam ra
czej w domu. Nie lubię naszego mia
sta, to znaczy miasta, w którym mu
szę mieszkać. Lubię ciszę f  spokój, 
stąd czasami wyjeżdżam na wieś do 
babci i dziadka. Dużo czytam, czę
sto maluję, staram się napisać coś 
sensownego. Rzadko oglądam tele
wizję, gdyż moim zdaniem ona lu
dzi "ogłupia". Zajmuję się moimi 
trzema kotami i wieloma roślinami 
doniczkowymi. Sporo czasu poświę
cam też na naukę, chcę dostać się na 
studia i zamieszkać gdzieś z dała od 
cywilizacji. Wiele przyjemności 
sprazuia mi siedzenie w moim czer
wonym fotelu i rozmyślanie o wszy
stkim i o niczym - M atylda Ba- 
chulska, 18 lat.

- Resztę piątku (po szkole) i całą

imprezy. Czyli w dzień nudzę się 
tak, że lepiej nie mówić, a dopiero w 
nocy zaczyna się życie. Są to napra
wdę różnego rodzaju "imprezy", ale 
nie chcę mówić o tym zbyt dużo, jak 
to się mówi "to sprawy nieocen
zurowane" - M ichał Sz., 21 lat.

- Sobotę i niedzielę spędzam z 
moim chłopakiem. Wszystko robimy 
razem. Często on przyjeżdża do in
nie już rano (gdyż moi rodzice wy
jeżdżają) i przygotowywujemy sobie 
śniadanie, odrabiamy lekcje - czyli 
wkuwamy też razem. Po obejrzeniu

jakiegoś programu, czy filmu ~w tele
wizji, idziemy na bardzo długi spa
cer nad Wisłę. W mieście jemy 
obiad, w domu jeszcze trochę się 
uczymy, oglądamy jakiś stary film z 
wypożyczalni, lub gramy np. w sza
chy, karty itd. Czasem odwiedzimy 
znajomych. Wieczorem wspólnie je
my kolację przez nas sporządzoną 
przy dobrej muzyce, np.: Kaziku i 
wygłupiamy się dosyć długo. Potem 
on -wraca do swojego domu. Oby za
wsze tak było - A gnieszka W., 22 
lata.

- W sobotę zazwyczaj odrabiam 
wszystkie lekcje i czasem po prostu 
nie starcza mi czasu na nic innego. 
Natomiast niedziela to dzień leni
stwa, co prawda zasłużonego. Wte
dy -wychodzę z domu nawet na cały 
dzień. Chodzę na założone z moimi 
przyjaciółmi kółko plastyczne, ra
zem wpadamy do pubu, idziemy 
nad Wisłę, czy znów do piwnicy,' 
gdzie możemy wy szaleć się do woli 
pędzlem, czy sprajem. Słuchamy 
muzyki, czasem sami pośpiewamy 
(pofał szu jemy) przy gitarze, poroz
mawiamy o problemach, które nie 
dają nam spokoju. Tworzymy świet
ną paczkę. Kiedy dopisuje pogoda 
wybieramy się rowerami na jakiś 
piknik. Niedziela zawsze jest nie
zwykła i jak Pan Bóg przykazał, 
-wolna od pracy - M onika K uja
wa, 18 lat

-  Wcześnie rano i 
bardzo późno wie
czorem -wychodzę z 
domu i robię zdjęcia 
wszystkiemu i wszy
stkim, oczywiście z 
ukrycia. Uwielbiam 

fotografować przyro
dę, szczególnie okoli
ce Wisły i parowę. 
Ludzi fotografuje się 
nieco trudniej. Gdy 
oni dowiedzą się, że 
są w obiektywie od 
razu stają się sztucz
ni, dlatego wolę tę 
starą metodę bycia 
niewidzialnym. Po 
południu między za
glądaniem do książki 
wywołuję moje czar
no-białe filmy, a po
tem znów ruszam 
na łowy" - W ojtek

Z  życia Politechniki

Muzyczny non stop
Dokładnie trzy lata temu dzięki 

inicjatywie Sławomira Lebiody 
oraz Wojtka Strupczewskiego i
poparciu dyrektora Domu Studenta 
Nr 1 “Wcześniak” - pana Lisiaka 
reaktywowano działalność studenc
kiego radiowęzła. Odnowienie sie
dziby oraz zainstalowanie głośni
ków w poszczególnych pokojach 
trwało niecały miesiąc. Wkrótce na
dano pierwsze audycje. Przeważnie 
były to rozmówki studenckie oraz 
muzyka z kaset. Mimo wielkich 
chęci organizatorów, ich zapał nie 
udzielił się studentom. Tak więc ży
cie akademika nadal toczyło się sta
rym torem. Sporadycznie pojawiały 
się audycje zatytułowane MUSICA- 
NAL +, ale ze względu na brak cza
su osób prowadzących program,

Kinowe “Mazowsze”, Kawiarnia 
“Pod Kominem”) nagrody są bar
dzo atrakcyjne.

- Bardzo ciężko jest trafić na słu
chaczy. dotrzeć do nich - powiedział 
DJ Pool. - Nie wszyscy wierzą, że 
mamy nagrody n- postaci np. płyt 
CD. czy kaset magnetofonowych. 
Tylko nieliczni włączają się do na
szej zabawy. A my przede wszystkim 
traktujemy nasz. program jako do
brą zabawę.

Związane jest to na pewno z. 
tiemą - wyjaśnia drugi z prowadzą
cych - DJ Sulo, odpowiedzialny za 
oprawę plastyczną oraz kącik muzy
ki: hard rock i metal, - Nie każdy 
potrafi wykręcić numer 306 i za
dzwonić do nas, by zaistnieć na an
tenie.

G ołębiow ski, 22 lata.

Jak się okazało, praw ie każdy 
spędza weekend w odm ienny 
sposób, niż pozostali i zupełnie 
inaczej patrzy na te końcowe 
dwa dni tygodnia. Chociaż wię
kszość ankietowanych najczę
ściej - niestety - wybiera knajpy, 
czy puby jako miejsca weeken
dowego wypoczynku...

Edyta

List do redakcji

Życzenia noworoczne 
dla nauczycieli

A jakie? No właśnie...
M ów ienie o pieniądzach 

uważa się za wyjątkowo drażli
w y  temat. A le  czy można uznać  
za normalne, że nauczyciele do 
dnia 6 stycznia 1998 r. nie 
otrzym ali należnego im  uposa
żenia oraz zaległych kw ot z  nad
godzin  za miesiąc grudzień?  
Pracownicy banku kiwają tylko 
głow am i ze współczuciem, m ó
wiąc (cytuję): "Zespół jednostek 
Budżetowych jest naszym  naj
gorszym  p ła tn ikiem ".

N ie wspom nę o tym , że w  
miesiącu g rudn iu  nauczyciele

nie otrzym ali również żadnych  
dodatkowych premii. Po prostu  
stało się normalne takie, a nie in
ne traktowanie nauczycieli.

W tej sy tuacji w iększość z 
nas m usiała zaciągnąć debet, a 
przecież to nie m y, ale Zespół 
Jednostek B udżetow ych jest 
mało so lidnym  p ła tn ikiem , i to 
oni p o w in n i ponosić konse
kw encje źle w ypełn ianych  obo- 
wiązków służbowych.

A  może kolejne pokolenie "siła- 
czek" powinno jedynie zaciskać 
zęby i cierpieć w  milczeniu...

Izabela K w iatkow ska

“umarł on śmiercią naturalną".
Wtedy zakupiono idealny do te

go celu odtwarzacz na 25 płyt kom
paktowych. Muzyka z CD non stop 
zaspokajała po części zapotrzebo
wanie na jakąkolwiek rozrywkę.

I gdy już wszyscy stracili nadzie
ję, że ktoś zajmie się rozwojem ra
diowęzła, do pracy (jeżli tak można 
powiedzieć) powrócili twórcy byłe
go Musicanal+. Od 9 października 
ub. r. wystartowali z trzygodzinnym 
programem muzycznym, który uka
zuje się na antenie Studenckiej Roz
głośni D.S. “Wcześniak” w każdy 
czwartek od godziny 17 do 20. DJ 
POOL i DJ SULO (Dariusz Suliń- 
ski) z wielkim animuszem i popar
ciem dużej liczby studentów rozpo
częli walkę z nudą i rutyną Wcześ
niaka. Audycja “2 Dee Jays Live” 
powoli, ale nieuchronnie wchodziła 
na stałe do rozkładu zajęć w czwar
tkowe popołudnia. Coraz więcej 
osób z niecierpliwością oczekiwało 
rozpoczęcia kolejnych audycji. Pro
wadzący, aby zwiększyć atrakcyj
ność tych trzech godzin, zapraszają 
do udziału osoby ze świata publicz
nego. Tak więc w tym roku gościli 

.płocką piosenkarkę - LILIAN, obec
nie panującą Miss Mazowsza ’97 - 
Martę Nagrodzką, dziennikarzy TP. 
Jeśli tylko w Płocku pojawia się ja
kaś gwiazda sceny muzycznej, na 
antenie prezentują wywiady prze
prowadzane z nimi. Tak więc słu
chacze mogli dowiedzieć się trochę 
więcej z rozmów przeprowadzo
nych z: Beatą Kozidrak, Tadeuszem 
Nalepą, grupą QUART oraz wyko
nawcami płockiego podwórka.

Aby audycja zyskała na atrakcyj
ności, DJ POOL związał się z Ra
diem DEE JAR Dariusza Piesza, 
przez co obaj z DJ SULO zaczęli 
prezentować - najnowsze nagrania 
muzyki dance, pop, ncw energy czy 
techno. Pojawiły się konkursy, a 
dzięki sponsorom audycji (Radio 
Dee Jay, Tygodnik Płocki, Centrum

2 Dee Jays Live” to przede 
wszystkim muzyka dance w najle
pszej jakości i formie. Podczas au
dycji poruszane są też tematy i bolą
czki studentów, nie brakuje horo
skopu, czy kącika uśmiechu oraz 
wiadomości lokalnych i kultural
nych.

- Przypadkiem włączyłam głoś
nik i usłyszałam program na żywo. 
To jest świetna audycja - mówi 
Magda B., studentka II roku ekono
mii. - Dotychczas nie wiedziałam, 
Że w ogóle coś takiego jest. Jeszcze 
bardziej się zdziwiłam, kiedy kilka 
osób wygrało płyty kompaktowe. 
Obu chłopakom należą się wielkie 
słowa uznania. Ciągnijcie to dalej.

Niedawno odbyły się wybory 
do Samorządu Studentów PW i Ra
dy Mieszkańców D.S. ‘'Wcześniak". 
Mam nadzieję, że osoby, które w 
swoich programach wyborcz y cli, 
prezentowanych na łamach czaso
pisma studenckiego “Goniec Stu
dencki , obiecały rozbudowę radio
węzła i zwiększenie ilości audycji na 
Żywo, dotrzymają słowa - zamyśla 
się DJ Pool. - My z. Darkiem kończy
my juz studia, w czerwcu będziemy 
bronić dyplomy. Chcielibyśmy by 
nasz. trud i czas poświęcony temu 
przedsięwzięciu, nie poszedł na 
marne. Jest to nie tylko zabawa, ale 
także sprawdzenie swoich możliwo
ści i zdolności. My osobiście zapra
szamy osoby chętne do współpracy. 
Od stycznia planujemy uruchomić 
naszą dyskotekę - Z Dee Jays Live w 
D.S. ‘‘Wcześniak". Chcielibyśmy, 
by w naszą akcję włączyła się także 
Bratnia Pomoc i Klub Studencki 60. 
Jak będzie, to się jeszcze okaże.

Tymczasem obaj studenci po 
wydaniu specjalnym swojej audycji 11 
grudnia br. pożegnali się ze słuchaczami 
do stycznia z wiarą, że już w nowym 
roku nie będą osamotnieni w Studenc
kiej Rozgłośni D.S. “Wcześniak”.

R adosław  M ustw iłło
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Muzyka
jak z obrazka (I)

Płyty z m uzyką filmową, czy
li tzw. soundtracki, z grubsza, od 
siekiery można podzielić na dwie 
podstawowe kategorie. Pierwsza 
to albumy zawierające utwory na
grane już wcześniej, w chwili po
wstawania filmu gotowe i z takich 
czy innych względów odpowia
dające reżyserowi. Do drugiej zaś 
należą wydawnictwa z m uzyką 
powstałą niejako na gorąco, dopa
sowaną do potrzeb filmu, która 
wynikła z własnych wizji i skoja
rzeń kompozytora po przeczyta
niu scenariusza czy obejrzeniu 
zdjęć próbnych, lub też z konkret
nych sugestii i zapotrzebowań re
żysera.

W przypaciu wykorzystania 
utworów już istniejących wybiera 
się najczęściej znane i modne 
przeboje, których popularność - a 
czasem same osoby wykonawców 
ze szczytów list przebojów - staje 
się magnesem przyciągającym wi
dzów do kin. Zdarzają się wręcz 
filmy oparte jedynie na uroku pio
senek (na przystojnych, opalo
nych sylwetkach wokalistów, na 
rozmarzonych oczach i długich 
nogach wokalistek), gdzie scena
riusz, gra aktorska, oraz jakakol
wiek treść czy przesłanie stanowią 
sprawę drugorzędną, niewartą z 
założenia poświęcania im naszej 
cennej uwagi. Na podobnej zasa
dzie bywają tworzone filmy, w 
których same nazwiska aktorów 
(a raczej modeli i modelek, obie
któw westchnień milionów wiel
bicieli) gwarantują określoną ja
kość produkcji. Słodka jak syrop 
dla dzieci Tussipect, amerykańska 
gwiazdka Pamela Anderson czy 
nieustraszony ratownik, nieugięty 
detektyw i niestrudzony interlo
kutor własnego samochodu Da- 
vid Hasselhoff, stali się symbola
mi kwitnącego gatunku, rosnącej 
ambicji telewizyjnych twórców 
oraz - i tu dopiero świat się wali, a 
cała reszta trzeszczy w  posadach - 
określonych gustów i estetycz

nych potrzeb w i
dzów.

Na szczęście by
wa też inaczej. Wy
starczy wspomnieć 
filmy takie jak "For- 
rest Gump", "Cassi
no", w których zna
ne utwory znakomi
cie korespondują i 
przeplatają się z tre
ścią filmu, wzboga
cając ją, komentując, 
a nawet przydając 
jej nowych nieocze
kiwanych znaczeń. 
Także sama fabuła 
potrafi ożywić wie
le starych, dobrze 
znanych i wydawa
łoby się osłucha
nych do znudzenia 

piosenek, sprawiając że po kilku 
latach czy dekadach zaczynają 
one od nowa funkcjonować w 
szerokiej świadomości. Być mo
że z należytego dystansu można 
będzie stwierdzić, że niezapo
m niane szlagiery pom agały 
tworzyć mit kina, ale i najlepsze 
filmy stw orzyły mity wielu 
utworów.

Schizmatycy 
i ortodoksi

U tw ory na zamówienie, kom
ponowane z mniejszą lub większą 
swobodą twórczą do powstające
go filmu, to typowa robota rze
mieślnicza. Oczywiście, liczy się i

iskra geniuszu, i oryginalność 
pomysłu, ale przede wszystkim 
należy pamiętać, że to ma grać 
"pod obraz". Nie snuć się chył
kiem, skrajem ekranu, nie two
rzyć osobnej opowieści, a już nie 
daj Boże opowiadać o czymś cał
kiem innym, niż film. Dopiero 
na tym gruncie, wyczuwanym 
mocno pod stopami - wolńo za
szaleć.

1 zdarzają się co jakiś czas pra
wdziwe muzyczne szaleństwa. 
Ojciec duchowy całej modnej obe
cnie etno-symfoniki filmowej 
spod znaku "1492", "Ostatniego

Mohikanina" czy "Braveheart", 
Ennio Morricone, otworzył 
drzwi percepcji pamiętną "Mi
sją", w której - zgodnie z treścią 
filmu - znakomicie połączył ele
menty folkloru Indian południo
wo-amerykańskich z tradycją eu
ropejskiej muzyki klasycznej. 
Wzorcem muzyki niosącej treść fil
mu, współtworzącej akcję i dialogi 
stały się protest-songi ze słynnego 
"Hair" Milosa Formana i utwory z 
ekranizacji musicali Andrew Llo
yd Webbera: prowokacyjne, rocko
we "jesus Christ Superstar" czy 
uładzona na hollywoodzką ma
nierę, święcąca ostatnio tryumfy 
"Evita". Podobnego zabiegu, z je
szcze doskonalszym artystycznie 
efektem, dokonano w "Kabarecie" 
Boba Fosse'a, gdzie utwory - zgod
nie z najlepszą kabaretową trady
cją - ironicznie kontrapunktowały 
fabułę, mnożąc jej znaczenia i za
gęszczając niepokojącą atmosferę.

Tradycyjny, bardziej ilustracyj
ny i epicki nurt muzyki filmowej, 
którego mistrzem był choćby 
Maurice Jarre (nieznośny przy 
kontakcie wzrokowym "Doktor 
Żywago", ale posłuchać nadal 
warto), kontynuowany jest m.in. 
przez johna'Barry'ego (patetyczny 
"Tańczący z wilkami") i Erica Ser- 
rę (impresjonistyczny "Wielki błę
kit"). Niestety, przyrost masy or
kiestrowej nie zawsze idzie tu w 
parze z przyrostem muzycznej 
treści i zawartości intelektualnej. 
Ale taka teraz widać moda - na 

zadęcie (postroman- 
tyczny Vangelis, 
który być może uro
dził się o sto lat za 
późno, przez co 
stracił szansę
zaprzyjaźnienia się 
z Wagnerem), nadę
cie (nadmuchany 
jak balon wielkości 
niezłego sterowca 
nurt muzyki New 
Age) i wzdęcie (roz
kochani we włas
nych wnętrzno
ściach rockmani, 
serwujący nam z lu
bością na każdej no
wej płycie, czy kon

cercie, własną sekcję zwłok).

A tymczasem na 
naszym podwórku...
Polska muzyka filmowa wę

drowała tymi samymi ścieżkami, 
choć przez całe dziesięciolecia 
wszystko musiało być - zgodnie z 
odgórnymi wytycznymi i oddo
lnymi możliwościami finansowy
mi - bardziej szare, zgrzebne i sier
miężne. Owszem, mieliśmy włas
nych Jamesów Bondów (zamiast 
num eru startowego "007" zgła
szali się skromniejszym "07” a pa- 
ręnaście lat wcześniej "J-23"), zaś

brawurowym poczynaniom Bro
nisława Cieślaka, Stanisława Mi
kulskiego czy ramboidalnego 
Marka Perepeczki towarzyszyła 
niewątpliwie światowej jakości 
muzyka Jerzego "Dudusia" 
Matuszkiewicza. Cóż, kiedy za
brakło szyku, reklamy, otwar
tych okien na świat...

Ortodoksyjny, dramatyczny 
nurt hollywcxxizki reprezentował 
przede wszystkich Wojciech Kilar 
(porywający walc z "Trędowatej", 
muzyczny poemat heroiczny do 
"Ziemi obiecanej" Wajdy, czy ści
skający za gardło motyw prze
wodni z "Bilansu kwartalnego" 
Zanussiego), któremu w końcu 
udało się wypłynąć na szerokie 
światowe wody przy okazji "Dra- 
kuli" F.F. Coppoli. W tym samym 
czasie, głównie za sprawą "Trzech 
kolorów" Kieślowskiego, do grona 
tuzów dołączył Zbigniew Preisner, 
także stając się instytucją o zasięgu 
międzynarodowym.

Zmieniły się czasy, realia polity
czne, a wraz z nimi gospodarcze i 
kulturowe. Coraz więcej filmów to 
koprodukcje, w które zaangażo
wanych jest wiele państw. Polscy 
aktorzy z powodzeniem w ystępu
ją za granicą, polscy reżyserzy 
kręcą filmy za obce pieniądze,

polscy operatorzy mają niezłe 
wzięcie za oceanem, a scenografo
wie dostają nawet Oskaiy (Allan 
Starski). Jeden wielki misz-masz, 
ale przede wszystkim wreszcie 
normalizacja i pozytywna komer- 
cjalizacja. Nie odbija się to jedno
znacznie na jakości produkcji fir
mowanych przez rodzimych 
twórców (podobnie jak wszędzie 
dominować zaczyna tandeta i hoł
dowanie populistycznym oczeki
waniom seksu i krwi), ale z pew
nością szlifowane są detale: rekla
ma, gospodarka środkami 
finansowymi, doświadczeni p r o  
ducenci, godziwe gaże itp.

Narastająca fala mody na mu
zykę filmową i wzajemnej promo
cji (muzyka robi dobrze filmowi, 
film robi dobrze muzyce, satysfa
kcja jest obopólna i jednoczesna) 
unosi także polskie produkcje ki
nowe oraz ich autorów, nie gor
szych z pewnością od swoich za
chodnich kolegów, tylko przez całe 
lata o niebo gorzej traktowanych i 
promowanych. O tym, jak przy
kład Kilara czy Preisnera, czerpią
cych pełnym i garściam i z całej 
tradycji m uzyki nie tylko filmo
wej, daje się naśladow ać przez 
młodszych - za tydzień.

Maciej Woźniak

notowanie 227 (8.01.1998)
I II III
1 8 7 Urszula i Kayah Uwierz... to nie ja
2 3 7 Metallica The m em ory remains
3 4 6 Bell Book & Candle Recume me
4 1 10 Harlem Kora
5 11 5 Diana King LLL Lies
6 19 6 Genesis Shiprecked
7 24 3 Sheryl Crow Tomorrow never dies
8 2 7 Verve The drogs don 't w ork
9 6 12 Sixteen Twoja lawa

10 16 5 Elektryczne Gitary Ja jestem Nowy Rok
11 10 6 Hanson 1 will come to you
12 5 10 ENYA Only if
13 15 8 Chum aw am ba Amnesia
14 14 6 Bryan Adam s Back to you
15 9 12 Elektryczne Gitary Kiler
16 18 6 C. Dion & B. Streisand Tell him
17 22 4 Blenders Poniedziałek
18 20 3 Perfekt Niepokonani
19 23 18 Wet Wet Wet Yesterday
20 25 2 Różni W ykonawcy Perfect day

Nowości
32 N 1 Myslovitz To nie był film
33 N 1 Janet Jackson Together Again 
36 N 1 T-Raperzy Ero disco
38 N 1 Deep Forest M adazuli

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

PŁOCKI
“Straszny” Internet

Wokół nas dzieją się różne rzeczy, 
które trudno wyjaśnić w “naukowy” 
sposób. Dla tych wszystkich, którzy 
interesują się parapsychologią i zjawi
skami nadprzyrodzonymi Internet stoi 
otworem. Najbogatsza baza danych o 
niezwykłych zjawiskach znajduje się 
na rzymskim serwerze
http://wwvv.romal.infn.it/rog/gro 
up/frasca/b/parap.html. Jest tu 
ponad 100 adresów podzielonych 
na 6 kategorii, w tym odnośniki do 
całkiem poważnych instytutów na
ukowych. Oddzielny dokument 
html dotyczy zagadnień z pograni
cza fizyki i parapsychologii, a kon
kretnie natury postrzegania poza- 
zmysłowego. Jest też takie miejsce 
w sieci http://www.mur- 
lin.com/~webfx/ghost, gdzie każdy,

U-''
^ **■

kto miał spotkanie z 
duchem, może to 
opisać. Relacje te, 

jak zapewniają właściciele tej stro
ny, mają zastosowanie naukowe. 
Oprócz prawdziwych historii o du
chach możemy podzielić się także 
wrażeniami ze spotkań z “obcymi”. 
Warto też odwiedzić słynne wieko
we zamki, w których straszy. Do 
Golubia-Dobrzynia dotrzemy po- 
rzez stronę http://to-
run.pdi.net/~skego/goll.html. 
Wprawdzie nie ma na niej zdjęcia du
cha, ani współczesnej relacji osób, 
które go widziały, ale jest dużo cieka
wych wiadomości merytorycznych i 
dobra grafika. Jeśli ktoś nie zna histo
rii Białej Damy zapraszam pod adres 
http://luim.amu.edu.pl/~gmazurek 
/zpd/duch.htm. Twórczyni tej strony 
-Małgorzata Mazurek opowiada le
gendy o zamku w Kórniku, Halszce

z Szamotuł i wiele innych. Przy 
okazji można obejrzeć i poznać wie
le zabytków z Wielkopolski.

W niewielkiej odległości od bry
tyjskiego miasta Preston leży Chin- 
gle Hall - budowla o osiemsctlelniej 
historii. Miejsce to słynie z tego, że 
niemal każdy, kto zawita w jego 
progi kontaktuje się z siłami nie z 
tego świata. Site Chingle Hall jest 
bogato opisany pod adresem 
http://wwvv.bager.demon.co.uk/.

Ciekawe, że duchy nie boją się wil
goci - zadomowiły się nawet na 
wielkim statku Queen Mary 
http://giraffe.rmplc.co.uk/eduwe 
b/sites/sterling/hauting.html

W tym starym transatlantyku 
znajdują się nawiedzone miejsca: 
pierwsze to maszynownia, a drugie 
szatnia. Odważny fotograf wykonał 
zdjęcia tych miesc, a sprowadzone 
medium stwierdziło, że szatnia jest 
“bramą do innego świata”. Strona

Quecn Mary jest tylko fragmentem 
site‘u hobbystów zajmujących się 
tym transatlantykiem. Może i nasza 
Błyskawica stojąca u Wałów Chro
brego doczeka się swojej strony w 
Internecie...

Pomimo wszystkich w ątp li
wości dotyczących istnienia d u 
chów strony WWW im poświe
cone m ogą chyba zainteresow ać 
każdego.

Agnieszka Ziemann

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

•  dostęp do sieci : Ę
m strony WWW j
•  konta e-mail
•  reklamę w Internecie

Aishirtgtońp<vsl * i
Oferujemy komputery n a jn o w s z e jV j***5 S ^  
generacji firmy NTT system Ltd. pl 
wykonane w technologii M M X f5

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

P łock  ul. Jachow icza 8 te l./fax  268-35-24 , 264-03-97
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D z iś  ko le jn a  porcja  ła - w ie k u  i za in te r e s o w a ń . N a  

m i g łó w ek . Adam i/ n a d zie ję , w y tr w a ły c h  ła m ig łó w k o w i-  
że  u p orac ie  się  z  n im i  z  ła- czóiu czekają nagrody, 
tw o śc ią . C ze k a m y  na ro z-  
w ią z a n ia n a d esła n e  na a d 

res n a sze j reda-

Zagadkal
* W  k łę b ek  zw ija  się  ja k  k o t 
ch o ć  n ie  w sk o cz y  ju ż  n a  p ło t. 
P rz e d  w ro g ie m  n ie  ucieka - 

p rz e c ie ż
se tk i ig ie ł m a  n a  grzb iecie .

i  _ ke j i do d n ia  24
i s ty c z n ia l9 9 8 r .

z a p o 
m n ijc ie  o na-

wąiagjBgB N ie
i JO ®

;§g|||j k le je n iu  ku p o  
n u  oraz p o d a 
n iu  sw o jeg o

Rebus
G d y  u d a  C i się ro z w ią z a ć  te n  re b u s  o trz y m a sz  coś, n a  co z 

p e w n o śc ią  z a w sz e  m a sz  o ch o tę

0

o  = a a -

Wirokrzyżówka
Hasło utworzą litery z kratek ponumerowanych w pra

wym dolnym rogu.

Prawoskrętnie:
A. s ie d z i w  n iej o b ra z  lu b  

lu s tro
B. "k ie ro w n ik "  ju h a só w
C. n p . g im n a s ty c z n a
D. k u m k a ją c e  z w ie rz ę
E. n a jw ię k sz y  z k o n ty n e n 

tów
E w y d o b y ła  się z  w u lk a n u
G. n a m ia s tk a  la su  w  m ie 

ście
H . n p . d ro g o w y
L św iecąca się n o cą  rek lam a
J. je d n o  z liściastych d rz e w
K. p o łą c z y  p a p ie r
L. p a ń s tw o  inaczej
Ł. p ły w a  w  rzece , m o rz u  

lu b  a k w a riu m
M. k ro p elk i ra n o  n a  traw ie
N . z s z y b ą
O. najszybc ie j p ły n ą  n im  

w o d y  w  rzece

Pionowo:
1. o z d o b a  p rz y p in a n a  d o  

b lu z k i
2. p o c ią g a  się n im  p o  

sk rz y p c a c h
3. je d n o  z  lic zn y c h  w  k a lo 

ry fe rz e

Poziomo:
4. d u ż y  o w a d  m ający  sw e 

g n ia z d o  w  z iem i
5. d a w n a  b ro ń  lu b  sp rz ę t 

s p o r to w y  d o  rz u tó w  w  d a l
6. tw o rz y w o  o trz y m a n e  ze

Zagadka 3
* Nie ma głowy lecz ma zęby,
a każdy ząb długi i cienki.
Plącze się bez przerw y w 

kuchni -
zupy nie ruszy,
ale drugie danie zaw sze go 

skusi.
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Z ab aw a w łam anie głowy
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Zagadka 2

* Kim jest ten zimy stróż 
co w odę zawsze łodem skuje, 
a szyby w kwiaty wymaluje? 
Ach któż to jest, któż?

Ł f e

Rysunkowe pary jejX 2KSków nie mają swo-

0  D

ITT

Ile rybek pływ a w  akwarium?

Zagadka rysunkowa
Znajdź drugą, taką samą rękawiczkę
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Ciekawe postacie (14)
U Artystą się nie jest, artystą się bywa 55

y

f

Korzystając z. cytatu Picassa tak 
powiedział kolejny bohater cyklu, 
zodiakalna Waga, człowiek, który 
wszystko dokładnie rozważa, acz
kolwiek lubi także spontaniczność 
oraz niezależność.

Już w szkole podstawowej wie
dział, że skończy liceum i będzie 
studiował polonistykę. Los, lub mo
że - jak sam mówi jego świadomy 
wybór sprawił, że skończył równo
cześnie z polonistyką prawo. Do 
Płocka przyjechał bez mała trzy
dzieści lat temu z Gdańska, a dzisiaj 
jest jednym z bardziej znanych i uz
nawanych tu adwokatów.

W tym numerze goszczę pana 
Stanisława Nawrockiego.

- Skąd pomysł, by zostać właś
nie adwokatem?

- Jest to taka sama recepta na ży
cie, jak zostanie lekarzem, czy 
dziennikarzem. Studiując polonisty
kę doszedłem do wniosku, że trzeba 
jeszcze skończyć coś innego. Po
szedłem więc na studia prawnicze 
na Uniwersytecie im. Mikołaja Ko
pernika w Toruniu. Tak naprawdę 
kończąc studia prawnicze jest się w 
takiej sytuacji, że trzeba się,nadal 
uczyć, ponieważ trzeba się zdecydo
wać na aplikację. Wybrałem aplika
cję radcy, a później zdałem jeszcze 
egzamin adwokacki.

- Dlaczego wybrał Pan Płock 
na miejsce swojej pracy, a nie np. 
Warszawę?

- Jak już mówiłem, jestem zwią
zany z Płockiem od 30 lat. Na pew
no w Warszawie, czy innym dużym 
mieście byłyby większe możliwości 
pracy, ale zostałem tutaj. I był to 
trafny wybór.

- Pisze Pan wiersze. Jak zaczę
ła się ta wielka przygoda z twór
czością poetycką?

- O dziwo, moich wierszy nic za
wdzięczam studiom polonistycz
nym. Jeśli już można mówić o ja
kimkolwiek zysku z tego okresu, to 
zawdzięczam im to, że nauczyły mnie 
historii literatury. Nic wiem, czy to 
w moim życiu artystycznym poma

ga, czy przeszkadza? Chyba w rów
nej mierze i pomaga i przeszkadza. 
Jak się to wszystko zaczęło? Wier
sze pisałem już dość dawno temu, 
bo jeszcze w szkole podstawowej, 
w 4-5 klasie. Niestety, nic z tamtych

lat nie zachowało się, tak samo jak i 
z okresu, kiedy mieszkałem w róż
nych internatach, domach studenc
kich, czy na kwaterach. Moje naj
starsze, zachowane wiersze pocho
dzą z lat 60-tych, czyli z czasów, 
kiedy właśnie przyjechałem do Pło
cka. O czym one są? - pan Stani
sław zamyśla się na chwilę. - O pro
blemach, które dotykają człowieka, 
bo wtedy to właśnie człowiek ucie
ka do sztuki, w momentach refleksji 
czy zadumy.

Wiersze mego gościa powstają 
przypadkiem, na przykład kiedy to 
idąc ulicą wpada jakaś myśl, często 
tv bardzo nieoczekiwanych momen
tach. Po zapisaniu lej myśli powsta
je wiersz, który zanim przyjmie

ostateczną formę, jest jeszcze przez 
autora "podglądany” i "dopiesz
czany”. Pan Stanisław uważa się za 
twórcę świadomego, wie, te wiersz 
nie może być tylko przelaną myślą 
na papier, ale musi z niego wypły

wać nauka czy wiedza, 
powinien emanować 
emocjami, które da się 
odczuć czytając.

- Mam na swoim 
koncie 6 tomików po
ezji, a obecnie zebrał 
się już materiał na ko
lejny. Niestety, od iluś 
tam lat teksty leżą. Nie 
mogę się zmobilizo
wać... Związane jest to 
też ze znalezieniem 
wydawcy. Wydanie to 
byłoby o tyle ciekawe, 
że moje wiersze z lat 
80-tych teraz nabrały 
wartości, o jakiej mi 
się wówczas nie ma
rzyło. Stały się one 
obecnie bardzo aktual
ne, tak ważne w dzi
siejszych czasach.

Pan Stanisław brał 
udział w wielu konkur
sach i turniejach po
etyckich, zdobywajcie 
bardzo dużo nagród 
oraz wyróżnień. Sam 

jednak nigdy nie polował, jak wspo
mina, na jakieś konkursy czy nagro
dy. Tłumaczy to tym, że literatura i 
twórczość to nie są jakieś zawody 
sportowe, żeby wiersz, konkurował z 
wierszom, czy obraz plastyczny z in
nym. Każdy z nich ma swoją war
tość, tylko członkom komisji konkur
sowej może się podobać ten, czy inny.

- Oprócz tego, że pisze Pan 
wiersze, maluje także obrazy...

- Trudno tu mówić o obrazach. 
Moje pejzaże powstają najczęściej 
wieczorami, w domu. Maluję tech
niką akwareli angielskiej. Moje pra
ce znajdują się w zbiorach w USA, 
we Francji, w Budapeszcie. Trafiły 
tam po wystawach i wernisażach.

Z redakcyjnej poczty

O kim pisać recenzje
W numerze 50/1304 Waszego 

Tygodnika przeczytałem recenzję z 
Płockiego Konkursu “Jesiennej 
Chryzantemy” autorstwa K aj i
Szamborskicj. Pisze ona, że takie 
konkursy są potrzebne i że jury za
wsze promowało teksty poetyckie, 
akcentujące związek współczesno
ści z tradycją i o tym, że ostatnie 
wiersze laureatów są autentyczną 
poezją i bezpretensjonalną. Nastę
pnie autorka recenzji pisze obszer
niej o poszczególnych autorach i 
utworach w sposób laki, cytuję:

"jest ir nich niewątpliwie eks
presja ale przecież nie nowa, jest w 
nich niby aluzja, ale to ani poetyc
kie ani potrzebne ”

"Są poprawne literacko nawet 
dość sprawne, ale budzą też więcej 
zastrzeżeń i pochodzą jakby z. po
przedniej epoki, z. poprzednich kon
kursów”

"Są zwietrzałe i niezrozumiale” 
"Nie poruszają też. iclt niejasne 

aluzje ”
"Są koślawe i moralnie fałszy

we ”
"Jeżeli autor - laureat chce pi

sać uczciwie niech w ogóle nie po
rusza tego tematu ”

"Utwór wydaje się być mieszani
ną niby poetyckiej prozy i pretensjo
nalnej poezji”

"Jest w utworze wszystko co 
modne: Hrabal, Szulc, i Kadisz, nie 
ma tylko poezji”

"Jurorzy dali się zwieść”.
Więc jak, Pani Kaju? Czy utwo

ry i cały tomik były dobre, czy też 
złe? Oj, pani Kaju. Prawda jest, nie
stety, gorsza od Pani wahań i kon
trowersji w ocenie tegoż konkursu.

Otóż tomik laureatów to gniot, 
utwory naprawdę nie poetyckie, a 
jurorzy stronniczy.

(...) Powstał z tego kumoterstwa 
tomik - potworek. Urząd Miejski w 
Płocku finansował wydanie tegoż, 
jak i sponsorował całą imprezę. Zre
sztą ciągle finansuje (oczywiście z 
pieniędzy, nas podatników) wyda
wanie 12 takich tomików bzdur i 
rzeczy niepotrzebnych rocznie. Nikt 
tego nie czyta. Zyski mają instytu
cje, drukarnie, domy kultury, no i 
ludzie zabiegający o wydawanie 
ciągle, lub co tydzień tych tomików 
nonsensów.

Jako że organizatorem tegoż 
konkursu jest “Civitas Christiana”, 
bądź co bądź organizacja katolicka, 
dziwi mnie tak promowana przez 
nią anty religijność w nagrodzonych 
utworach. Zacytuję kilka fragmen
tów na dowód powyższego. Frag
menty nie są wyrwane z kontekstu. 
Gdyż nigdzie tam tegoż kontekstu 
się nie dopatrzyłem.

I nagroda: "Wpłucach pierwsze 
e.Kstra-mocne wrażenia (bez filtra)”

"Przemycił dziadek ze skauto- 
wskich obozów

nieco patetyczny plecak z Ojczy
zną

i archaiczny już dziś zakaz, wjaz
du

dla diabla, wódki i papierosów"
II nagroda: “Pan poeta Hołysz
słowa jak podkowę
łamał lak zwyczajnie"
III nagroda: “Miłość nas poi pio

łunem zazdrości
w gardle ołowiem stygnie na

miętności "
Wyróżnienie: Ja Ewa

córka Ewy i wnuczka 
ślubuję ci
że nie będę przynosić ci 
śniadania 
na skinięcie ręki 
prać skarpetek"
Wyróżnienie “A gdy opadną 

nam znowu twarze 
i wyschną wargi 
od wszelkich świństw 
zawieszanych na szyi 
niczym śłinaki dzieciom 
powiedzcie: to tylko 
chwilowe kłopoty 
poetów".
No, i już koniec tych fragmen

tów poezji katolickiej. I tylko może 
nawiązując do przedostatniego frag
mentu. Chciałoby się ażeby i poeci 
ślubowali, że nie będą pisać głupot, 
jurorzy ze będą czytać utwory i na
gradzać te ludzkie i dobre. A Urząd 
Miejski - Wydział Kultury, że mniej 
będzie szastać społecznymi pienię
dzmi na pseudo imprezy kulturalne, 
na tony tomików poezji nikomu nie
potrzebnej i dziesiątki wielce ko
sztownych podróży kulturalnych do 
wielu krajów Europy i Ameryki dla 
pracowników U.M. w Płocku. Bu
dżet jest dość niski, kraj nasz też do 
bogatych nie należy i szastanie 
wielomiliardowymi podróżami z 
naszych podatków a dla przyjemno
ści tylko własnej jest co najmniej 
niemoralne. Jako że wszystko po
wyższe uważam za fakty, nie ocze
kuję ani polemiki, ani odpowiedzi. 
Jest mi tylko trochę smutno, a może 
złośliwie chce mi się, ilustracji tych 
poczynań podobno “ludzkich”

Daniel Ratz
Od redakcji:
Z listu wykreślony został 

fragment, który do konstru
ktywnej krytyki nic nie wnosi, a 
jest najzwyczajniejszym w świę
cie złośliwym paszkwilem.

Osobiście nie lubię się rozstawać z 
moimi obrazami. Zarówno piszę, 
jak i maluję czasami na zamówie
nie. Trzeba na to patrzeć jakoś ina
czej. Generalnie uciekam od takiego 
tworzenia, gdyż trzeba się wcielić w 
kogoś innego, aniżeli się jest, a to 
nie zawsze jest łatwe.

Wśród wielu zajęć, które są Chle
bem powszednim pana Stanisława, 
znaleźć także można opiekę nad 
Klubem Tańca Towarzyskiego 
“Scandia ”.

- Myślę, że to był czysty przypa
dek - opowiada z uśmiechem na 
twarzy. - Ale skoro już się tym za
jąłem, chcę to robić dobrze. Nigdy 
nie myślałem, że przyjdzie mi się zaj
mować tańcami towarzyskimi. Są to 
jakieś dokonania artystyczne, a ponie
waż uważam, że każda sztuka ma 
swoją wartość, także i taniec nią jest. 
Każda twórczość jest tylko kwestią 
znalezienia języka wypowiedzi.

Czołowe miejsce w Scandii zaj
muje syn pana Stanisława, ale o 
dalszej karierze w tym kierunku nie 
chciał mówić. Daje wolny wybór 
Wojtkowi, gdyż każdy ma prawo ro
bić to, co najlepiej umie i lubi. Każ
da sztuka ma jedynie pomóc czło
wiekowi w życiu. “Artystą się nie 
jest, artystą się bywa” - powtarza 
cytujcie Picassa. O płockim środo
wisku artystycznym mówi:

- Stąd wszyscy wyjeżdżają, do

Warszawy, za granicę. U nas panuje 
słowiańska moda na rozproszenie. 
Każdy sobie rzepkę skrobie. Czasa
mi jednak coś z tego wychodzi. Le
karstwo? Może gdybyśmy zjedno
czyli siły, to kto wie...

- Czy w takim natłoku pracy i 
zajęć ma Pan czas na inne zain
teresowania?

- Moje hobby to właśnie wiersze, 
literatura i malarstwo. Opócz tego je
stem także prezesem Płockiego To
warzystwa Oświatowego. To wszy
stko sprawia, że w domu dosłownie 
“bywam”. Na szczęście rodzina po
godziła się z moimi zajęciami.

O swoich zaletach i wadach mó
wi: - I jednych i drugich mam bar
dzo dużo, o czym może świadczyć 
ta rozmowa...

- Rozmawialiśmy o Panu, a co 
drażni Pana w płocczanach?

- Wiele rzeczy, ale przede wszy
stkim brak pewnego poczucia war
tości własnej i przywiązania do tego 
miasta. Jest to też trwanie naszej 
kultury, tęgo co najlepsze i najcie
kawsze. Nie wspomnę tu o “patrio
tyzmie lokalnym”, który jest szale
nie powierzchowny.

- Czego by Pan sobie życzył:
- Tego co każdy, czyli zdrowia, bo 

jeśli ono jest, to łatwiej o całą resztę.

- Dziękuję za rozmowę i życzę 
sukcesów w życiu zawodowym i 
artystycznym oraz osobistego 
szczęścia.

Rozmawiał: 
Radosław M ustwiłło

Z żałobnej karty

Odszedł 
żołnierz - tułacz

Dnia 27 g ru d n ia  ub.r. po  
d ług ie j i ciężkiej chorob ie 
zm arł w w  w iek u  la t 80 jeden  
z na jdzie ln ie jszych  i n a jb a r
dziej za słu żo n y ch  k o m b a tan 
tów  Płocka - A lojzy  S tan i
sław  Jakliński.

U rodził się w 1917 roku  w 
S tan isław ow ie. Tam urósł, 
tam  się w y ch o w ał i s ta m tą d  
p o sz ed ł na w ojnę. Po k am p a
nii w rześn iow ej p o p a d ł do  
n iew oli sow ieckiej. Z osta ł ła- 
g ie rn ik iem . Po w y b u ch u  w ó j

tam i. Po śm ierci żony i przejściu 
na em ery tu rępow rócił do Polski 
i zam ieszkał w Płocku. W A nglii 
pozostaw ił syna i córkę.

Był znanym  ze spo tkań  
kom batanckich  z m łodzieżą. 
A ktyw nie działa ł w  Zw iązku 
K om batantów , był w icepreze
sem  koła w  Borowiczkach. Był 
rów nież w ielbicielem  m uzyki 
pow ażnej oraz zapalonym  b ry 
dżystą.

Z m arły  odznaczony  był 
K rzyżem  M onte C assino, Krzy-

Alojzy Stanisław Jakliński (z prawej) podczas uroczystości 50-lecia wy
zwolenia Bolonii.

(fot. z archiwum)

ny niem iecko-sowieckiej w stą 
p ił do  formującego się w ZSRR 
Wojska Polskiego i jako żołnierz 
7 pułku artylerii 2 Polskiego 
Korpusu gen. Wł. A ndersa po
przez Iran, Irak, Palestynę i 
Egipt w y lądow ał w e W łoszech.

Brał udzia ł w w alkach  o 
M onte Cassino, a następnie 
w yzw alał A nkonę i Bolonię. 
Wojna skończyła się dla Niego 
w e Włoszech. Tam też od n alaz
ła Go żona.

W rodzinne strony  nie m ógł 
pow rócić, gdyż S tanisław ów  
pozostał poza granicam i Pol
ski. Osiedlili się w Wielkiej Bry-

żem  Zasługi z M ieczam i, Krzy
żem  C zynu Bojowego Polskich 
Sił Zbrojnych na Z achodzie, M e
dalem  Za U dział w  Wojnie O b
ronnej 1939 r. o raz odznaczen ia
mi brytyjskim i m.in. G w iazdą 
A fryki i G w iazdą Italii.

W strząsające przeżycia Aloj
zego S tanisław a Jaklińskiego w 
sow ieckich łagrach publikow ał 
"Tygodnik Płocki".

O dszedł św iadek historii, 
człow iek niepospolity , czło
w iek czynu  i cierpienia. Jego 
biografia stanow i przejm ującą 
m etaforę polskich  losów.

Antoni Jelec
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W ięcej lasów
Województwo płockie ma najmniejszą lesistość w kra
ju. Ze względu na wylesianie, stepowieniem zagrożo
na jest szczególnie południowa część województwa. 
W celu zwiększenia lesistości i zapobiegania degrada
cji gleb, w lutym 1997 r. przyjęty został do realizacji 
wojewódzki program powiększania zasobów leśnych.

Program  ten został pozytyw 
nie zaopiniow any przez Sejmik 
Sam orządow y W ojewództwa 
Płockiego. W w yniku jego reali
zacji w bieżącym roku zostało 
zalesionych 220 ha gruntów  po- 
rolnych rolników indyw idual
nych, w  tym  50 ha w ram ach 
program u PHARE. Źródła fi
nansowania pochodziły z bu
dżetu w ojewody i środków  
PHARE. W ramach realizowania 
zalesień gruntów  Skarbu Pań
stwa oraz gruntów  rolników 
indyw idualnych, trwających od 
1993 roku, razem  zalesiono 713 
ha gruntów.

Realizację zadań  w tym  za
kresie um ożliw ia nie tylko 
w zrost świadom ości społecznej,

ale także zwiększenie zaintere
sowania rolników zalesieniem 
gruntów  nieprzydatnych do ce
lów produkcji rolnej. N adzór 
nad przebiegiem  realizowania 
zadań  w zakresie zieleni spra
wują nadleśnictwa i terenowe 
organy administracji sam orzą
dowej.

- Czynny udział tych instytucji 
w zwiększaniu liczby zalesień jest 
bardzo -ważnym elementem. Po
przez ograniczanie wydawanych 
zezwoleń na -wycinanie drzew i 
krzewów oraz produkowanie zwię
kszonej liczby sadzonek w znacznej 
mierze przyczyniają się także do 
zainteresowania i zaangażowania w 
tę działalność dużej liczby rolników 
- pow iedziała Janina Kawałcze-

wska, dyrektor W ydziału Ochro- 
. ny Środowiska UW w Płocku.

W celu propagow ania tej 
działalności, w marcu 1995 roku. 
został ogłoszony, z inicjatywy 
W ydziału Ochrony Środowiska 
UW w Płocku, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Płocku 
oraz Sejmiku Samorządowego 
Województwa Płockiego, kon
kurs na najlepszą gminę w zale
sianiu i zadrzew ianiu swoich te
renów. N adrzędnym  celem tego 
konkursu było przede w szy
stkim wyłonienie spośród ucze
stników, gminy charakteryzują
cej się największą efektywnością 
i inicjatywą w działaniach podej
mowanych na rzecz zalesiania i 
zadrzew iania swoich terenów.

Do konkursu przystąpiło 14 
gmin, min.: Gostynin, Mochowo, 
Krośniewice, Bielsk, Łęczyca. 
Pierwszy etap został podsum o
wany w styczniu 1997 roku. 
Pierwsze miejsce zajęła gmina 
Łęczyca, drugie gmina Słubice, 
trzecie miasto Łęczyca. Ostatecz
ne zakończenie konkursu nastą
piło w listopadzie br. Oceniając 
realizację zadań konkursowych 
komisja brała pod uwagę ilość 
nasadzonych drzew  i krzewów, 
dobór gatunkow y zakładanych 
zadrzewień, wielkość zalesio
nych powierzchni.

W kategorii zadrzew ień pier
wsze miejsce zajęła gmina Słubi
ce, drugie miasto Łęczyca, trzecie 
gmina Łęczyca. W kategorii zale
sienia na pierwszym miejscu up
lasowała się gmina Iłów, na dru
gim Sanniki, na trzecim Mocho
wo. Łącznie w ramach konkursu 
gminy nasadziły 43.262 szt. drzew 
i krzewów. Dla zwycięzców ufun
dowane zostały nagrody w wyso
kości 50, 30 i 25 tys. złotych na 
realizację kolejnych zalesień.

(rad)

Widziane inaczej

List do redakcji
*

Świadkowie Jehowy to nie wróg
Nadszedł wi/daie mi sie czas dln hmnu nn^imin Unoi i ........ i   ? < Nadszedł wydaje mi się czas dla 

ludzi myślących samodzielnie. Może 
me jest to jeszcze pora myślicieli szu
kających prawdy, niezależnie od do
ktryn i przez wieki uświęconych sy
stemów. jednak podstawowa'nauka, 
co do której nikt z myślących ludzi nie 
ma wątpliwości, bo wynikająca -wyłą
cznie z Biblii - coraz śmielej kołacze do 
wrót ogłupiałej cywilizacji i jakże bar
dzo pogubionych ludzi. Przecież każ
dy dzień, nawet dla niezbyt bystrego 
obserwatora pokazuje, jak bardzo kru
szy się zadowolenie z przeszłości i zi
mnej komwencjonalności materiali
zmu. Są jednak wartości, których 
podważanie, nierozumność i uie- 
wiedza nie jest w stanie ośmieszyć 
czy pomieszać.

Tak właśnie ośmieszono i pomie
szano te -wartości w Państwa Gazecie 
"Tygodnik Płocki" z dnia 
18.11.1997 r. w artykule "Wolność 
-wiary, czy zamach na religię?". Pa
ni redaktor Teresa Radwańska pi
sząc według danych Biura Bezpie
czeństwa Narodowego o działalno
ści w Polsce około 110 kościołów i 
ponad 300 sekt - wykazała w tym 
materiale, prócz braku wiedzy, ten
dencyjność -wynikającą z dominują
cej przewagi i wpływów Kościoła 
Katolickiego w Polsce. "Sekty bib
lijne, którę starają się wykorzysty
wać Biblię i przedstawiać ją jako 
źródło swego autorytetu, ale jest to 
jedynie złudzenie optyczne. W isto
cie zaprzeczają one podstawowym 
prawdom chrześcijańskim, są pro
gramowo wrogie -wobec kościołów 
chrześcijańskich. Wśród nich moż
na rozróżnić następujące rodzaje: 
Dzieci Boga, Mormoni, Świadkowie 
]chowy...

howy poznała lepiej i gruntowniej 
tą legalnie, zgodnie z prawem dzia
łającą społeczność religijną, aby nie 
mieszała krzywdząco sekciarstwa z 
ludźmi, którzy chcą stosować się 
-wyłącznie d o .słów Biblii. To pra
wda, że nauki tej chrześcijańskiej 
społeczności zdecydowanie różnią 
się od doktryn innych wyznań. 
Ale czy ścisłe trzymanie się Biblii 
i wiara, że Bóg Jehowa (Jehowa to 
imię -własne stwórcy kilka tysięcy 
razy występujące w Biblii) - jest 
-wszechmocnym Bogiem, a Jezus - 
Jego Synem, nie zaś częścią trój
cy, nie jest zgodne z nauką biblij
ną? Wiara Świadków Jehowy 
opiera się na przeświadczeniu, że 
wyłącznie Królestwo Boże zdoła 
przynieść ulgę cierpiącej ludzko
ści. Nie czczą krzyża, ani żadnych 
obrazów, przedmiotów kultu i re
likwii. Nie obchodzą żadnych 
świąt prócz nakazanych w Biblii. 
Nie angażują się w politykę i nie 
biorą udziału w wojnach, ani na
wet szkoleniu do zabijania. Nie 
spożywają krwi (to wszystko w y
nika właśnie z Biblii) - czy to pre
dysponuje panią redaktor do 
zakwalifikowania tej liczącej na 
całym świecie blisko 6 milionów 
społeczności religijnej do sekty? 
Czy zbory na wzór pierwszych 
zborów chrześcijańskich w 232 
krajach świata, to sekciarskie pró
by zmian osobowości przez s tu 
diowanie Biblii?

-wiek podsta-wowym prawdom 
chrześcijańskim. Zapewniam rów
nież panią redaktor i czytelników 
Tygodnika Płockiego, że nikt niko
mu z tej przeszło 120 tys. społecz
ności religijnej w Polsce nie jest pro
gramowo wrogi, ani wrogi Kościo
łom Chrześcijańskim tym bardziej!

Z całą natomiast odpowiedzial
nością można odwrócić zarzuty i 
powiedzieć, że Kościół Katolicki i 
jego hierarchia jest wroga wszy
stkiemu, co jest niezgodne z doktry
nami ojców Kościoła i przepełnio
nym niebem świętych - a wynika 
wyłącznie z nauki Biblii. Nieznajo
mość Boga nie jest już automatycz
nie stopniem, -wiodącym do wiary. 
Jedyną gwarancją posłuszeństwa 
jest właściwe pojmowanie tego, któ
rego poznać prawdziwie można 
wyłącznie z kart Biblii - takie jest 
moje przełamanie. Świadkowie Je
howy naśladują Jezusa Chrystusa, 
uznając Go za swego przywódcę i 
Głowę zboru chrześcijańskiego. To 
właśnie Chrystus po-wiedział: "Nie 
pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo 
jeden tylko jest - Nauczyciel wasz, 
Chrystus, a wy wszyscy jesteście 
braćmi. Nikogo też na ziemi nie na
zywajcie ojcem swoim: albozuiein 
jeden jest Ojciec wasz, Ten w nie
bie. Ani nie pozwalajcie się nazy
wać przewodnikami, gdyż jeden 
jest przewodnik wasz, Chrystus" 
(Mat. 23:8-10).

Myślę, że lepiej by się stało gdyby 
pani redaktor pisząc o Świadkach Je-

Tak się złożyło, że nie jestem człon
kiem tej chrześcijańskiej społeczności, 
a jedynie dane mi było uczestniczyć 
wśród tych ludzi w wielu spotkaniach 
mających na celu przygotowanie ma
teriału do druku (Kurier Mazowiecki, 
numer świąteczny "Czy bać się 
Świadków Jehowy"") - nie odniosłem 
-wrażenia, że zaprzecza tam ktokol-

Zapewniani również panią reda
ktor i czytelników Tygodnika Płockie
go, że bardzo pragnąłbym być człon
kiem tej "Biblijnej sekty", ale nie dys
ponuję tak szlachetnymi cechami 
charakteru, nie ma we mnie tak nieby
wałej siły moralnej i nie potrafię żyć 
i pracować z taką pasją dla innych.

Z poważaniem  
Adam Kostrzewa

Mania udawania
Czytając niedawno w naszej gazecie stanowi
sko Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Płocku w sprawie wywiadu udzie- 
lonego “O necie  Wyborczej” przez ministra 
Edukacji Narodowej - Mirosława Handke, przy
szło mi do głowy kilka refleksji, którymi chciał
bym się podzielić.

Szkolnictwo w naszym kraju 
wymaga wszechstronnej refor- 
m y  - z tym faktem zgadzają się 
niemal wszyscy. Mamy nowy 
rząd, nowego Ministra Edukacji, 
nowe pomysły na zmiany w szko
łach. Środowisko nauczycielskie, 
wraz z początkiem "nowego", rze
czywiście zbulwersowały słowa 
wypowiedziane przez szefa MEN: 
“nauczyciele udają, że pracują, a 
my udajemy, że płacimy''. Abstra
hując od złośliwych komentarzy, iż 
każdy sądzi po sobie, trzeba stwier
dzić, iż z  udawaniem mamy do 
czynienia od wielu łat. Niektórzy 
udają, że rządzą, inni robią tylko 
wiele szumu, jeżeli chodzi o refor
mę oświaty. Na przykładzie szkół 
województwa płochego możemy 
zobaczyć jak "dobrze" się w nich 
dzieje.

Na razie zmiany polegają na 
większych oszczędnościach. Co z 
tego wynika? Pensje nauczycieli 
powodują, iż coraz trudniej 
znaleźć dobrych fachowców, którzy 
wykonywaliby ten zawód. W  jed
nej ze szkół w  Płocku, zamiast pla
nowanych kilku klas o interesują
cym kierunku kształcenia, otwo
rzono jedną, przyczyna - brak

nauczycieli pizedmiotów zawo
dowych. Wielu nauczycieli, któ- 
rzy po zajęciach zo szlcole winni 
myśleć, jak ciekawie poprowa
dzić lekcje, myśli gdzie i jak do
robić. W  ramach zmian zwiększa 
się liczebność klas, niedługo 
osiągniemy (gdzieniegdzie już  
osiągnięto) wysokie zuskaźnih 
okresu realnego socjalizmu - 40 i 
więcej uczniów na zajęciach. 
Drobnym mankamentem wyda
je się fakt, iż większość pomiesz
czeń przystosowanych jest do 
nauki niewiele ponad 30 osób.

W  wielu szkołach opłaty na Ra
dę Rodzicózu są coraz wyższe. Spo
wodowane jest to bardzo często 
tym, iż placówki oświatozoe nie po
siadają pieniędzy na środki czysto
ści i inne elementarne potrzeby. 
Głęboki sens ti/ch zmian jest tak 
dobrze ukryty, że często trudno go 
dostrzec. Negatywne przykłady 
można by mnożyć, ale miejmy 
nadzieję, że zo końcu zapozuiada- 
ne reformy nastąpią z korzyścią 
dla uczniózu, rodzicózu i nauczy
cieli.

Obyśmy tylko nie musieli uda- 
zuać, że jesteśmy zadozooleni.

bab.
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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 U!

OKNA, DRZW I - pełny wybór

ICZ

PCV - "VEKA", Drew no "EURO 68" 
Stal - JANSEN, Kręgi

Zapewniamy:
'"4- bezpłatne doradztwo techniczne, 

pomiary i transport,
profesjonalny montaż, trwałość wykonania

Producent poszukuje przedstawicieli handlowo-montaźowych
SIB w ŁOWICZU, ul. Kaliska 103

tel. (0-46) 3 7 -4 1  -38 , fax 37 - 47 - 98
SA-762

VW  Polo Classic 2400 zł TANIEJ !!•
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Zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy
Prawie 24 tysiące złotych, 800 zł z licytacji złotego 
serduszka, kilkadziesiąt złotych i srebrnych kolczy
ków, pierścionków, medalików oraz drobnych mo
net zagranicznych, udało się zebrać w Płocku pod
czas kwestowania i licytacji odbywających się na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dzięki w ielkiem u sercu mie
szkańców  Płocka, o rgan izato 
rzy m ogli na konto Wielkiej O r
kiestry w płacić kw otę trzyk ro t
nie w iększą niż w roku 
ubiegłym , kiedy to zebrali 8 ty
sięcy zł. Przez cały dzień  od 
godziny 8 do 20, 150 w o lon ta
riuszy  p rzygo tow anych  przez 
M łodzieżow y Dom K ultury  i 
W yspę tj. P unk t O chrony Praw  
i G odności Ucznia, zbierało  
p ien iądze w różnych dzieln i
cach m iasta. Jak sam i p rzy z n a
ją, m ieszkańcy Płocka najchęt
niej ofiarow yw ali d robne kw o
ty, tym  niem niej czynili to 
raczej chętnie. Trudniej było 
uzyskać w iększe kw oty  p o d 
czas aukcji, ale i tu  zebrano 
ponad 600 zł. Biorący w  niej 
udz ia ł p łocczanie m ogli zak u 
pić m iędzy innym i p race p la
styczne, tom iki w ierszy  Bronie
w skiego, czy ofiarow aną przez 
w eterana O rkiestry  Rom ka, ko
szulkę z W oodstoku i p łytę 
kom paktow ą. N iestety tylko za 
800, a m oże po p rostu  za 800 zł 
zostało zlicytow ane płockie 
złote serduszko  Wielkiej O rkie
stry.

W trakcie trw an ia  akcji 
koordynow anej p rzez  M łodzie
żow y D om  K ultury  i w sp ie ra
nej p rzez W ydział S trategii 
Rozwoju i Promocji UM, który 
przeznaczył na ten cel 2,5 ty
siąca zł, w m ieście odbyw ały  
się rów nolegle trzy koncerty. W 
MDK dziecięce prezentacje po
łączone z aukcją prac p lastycz

nych, w SDK koncerty raege, w 
Teatrze Dram atycznym  soft rock 
i blues. Największym pow odze
niem cieszył się koncert w MDK- 
u, gdzie przybył tłum  dzieci i ro
dziców wspierających Orkiestrę. 
Równie udany był koncert roc
kowy zorganizow any przez 
młodzież z W yspy w  SDK-u, 
gdzie sala była wypełniona po 
brzegi. Niestety, dużo mniej
szym  pow odzeniem  cieszył się, 
odbywający się w teatrze, kon
cert zespołów soft-rockowych. 
Podczas pierwszego koncertu na 
sali było około 100, w porywach 
do 200 osób (na 400 miejsc). Na 
koncercie finałowym  M artyny 
Jakubowicz w idow nia w ypeł
niona była w połowie. Słaba fre
kwencja oraz fakt, że w śród w i
dow ni przew ażała młodzież, 
zadecydow ały o tym, że nie od
była się planow ana wcześniej li
cytacja. Po prostu zabrakło at
mosfery oraz przedsiębiorców i 
innych ludzi z pieniędzmi. H o
nor średniego  pokolenia ra to 
wali n iezaw odni Elżbieta i Jan 
Krzescy, pan  A dam  - nabyw ca 
złotego serduszka oraz kilka 
innych osób przybyłych na 
koncert w gronie rodzinnym .

Smutno i ciemno
Całość im prezy  m iał zakoń

czyć gest w spólnego puszcze
nia św iatełka do nieba, jako 
sym bolu w spó łdz iałan ia w  tej 
samej spraw ie w szystkich 
uczestników . Na plac przybyło  
około 200-250 osób, spośród

których tylko nieliczni mieli 
swoje symboliczne światełko, ale 
i ci nie byli chętni do tego, aby 
przyłączyć się do kilkunasto
osobowego kręgu. Woleli pozo
stać na pozycji biernych obser
watorów, gwiżdżących i wygła
szających niepochlebne
kom entarze pod adresem  orga
nizacji imprezy. W tym miejscu 
należało by zastanowić się co 
przyw iodło ich na plac? Bo są
dząc z zachowania na pew no nie 
chęć uczestniczenia we w spól
nym symbolicznym geście. Cze
go zatem  oczekiwali? Wielkiej 
fety z pokazem  sztucznych ogni, 
na którą organizatorzy nie śmieli 
w ydać pieniędzy zebranych na 
ratowanie ludzkiego życia? Czy 
brakiem  tego był tak zbulwerso
w any ojciec czteroletniego Łuka
sza, któremu dzięki Orkiestrze 
uratow ano życie? Czy słowa 
krytyki miały być w yrazem  po
dziękowania? Ta bieda z nędzą, 
o której mówił była także i jego 
udziałem. Gdzie, podobnie jak i 
inni, miał swoje światełko i dla
czego nie przyłączył się do pró
bujących ratować sytuację kilku
nastu osób? To było by chyba 
w yrazem  najlepszego i najbar
dziej oczekiw anego podzięko
w ania.

D zw oniąc do Jurka Ow siaka 
z inform acją o wielkiej klapie, 
nie m ożna także zapom nieć o 
tym , że płockiem u społeczeń
stw u w  decydującej chwili po 
p rostu  zabrakło odw agi i spon
taniczności. A m oże jeszcze nie 
dorośliśm y do tego typu  im 
prez? Ta w ielka klapa i n ie
szczęście, o którym  się tyle m ó
wi, była udziałem  tych w szy
stkich, którzy stali z boku i bali 
się przyłączyć, zakom uniko
wać swoje poparcie dla całej 
akcji. Oczywiście najłatwiej by-

Kwestowanie w Kutnie
Już po raz szósty za
grała w całej Polsce 
Wielka Orkiestra Świą
tecznej Pomocy.

D o w sp a n ia łe j akcji Ju rk a  
O w sia k a  z  o g ro m n y m  z a p a 
łe m  w łąc zy li się ró w n ie ż  
m ło d z i k u tn ia n ie . N ie m a l 
o s ie m d z ie s ię c io o so b o w a  z a 
ło g a  w o lo n ta r iu s z y  ju ż  od  
g o d z in y  10-tej z b ie ra ła  p ie 
n ią d z e  n a  u lic ac h  K u tn a  o raz  
p o d  o k o lic zn y m i, w ie jsk im i 
ko śc io łam i. P o d o b n ie , jak  w  
u b ie g ły m  ro k u  "w ie lk ie m u  
z b ie ra n iu "  to w a rz y sz y ły  licz
n e  im p re z y  a r ty s ty c z n e , k tó 
re o d b y w a ły  się w  K u tn o 
w sk im  D o m u  K u ltu ry  o raz  w  
D isco  K lub  M A N H A T A N .

O k o ło  g o d z in y  16 n a  sce
n ie  K D K  sw o je  ta n e c z n e  
u m ie ję tn o śc i z a p re z e n to w a ła  
g ru p a  M a n h a ta n , a p o te m  
ro z e g ra n o  u tr z y m a n y  w  lu - 
d o w o -b ie s ia d n y m  k lim ac ie  
"T urn ie j ro d z in n y " , k tó ry  
u św ie tn ił sw o im  w y s tę p e m  
Z e sp ó ł P ie śn i i T ańca Z ie m i 
K u tn o w sk ie j. W ieczo rem , 
oko ło  g o d z in y  d z ie w ię tn a 
stej, ro z p o c z ą ł się k o n c e r t z 
u d z ia łe m  d w ó c h  ro c k o w y c h  
b a n d ó w  - B R A IN  i D Y GRES- 
S IO N , zaś n a  z a k o ń c z e n ie  
p rz y g o to w a n o  ro ck o tek ę . W  
p rz e rw ie  k o n c e r tu  - tu ż  p o  
g o d z in ie  d w u d z ie s te j - p o s ła 

n o  s p rz e d  k lu b u  M a n h a ta n  
sy m b o licz n e  św ia te łk o  do  
n ieb a .

D o z a k o ń c z e n ia  w sz y 
s tk ich  im p re z  u d a ło  się ze-

kcjoner i fila te lis ta  - Bona
wentura Grodziński ofiaro 
w a ł n a  licytację zn a cz k i o 
w a rto śc i 120 zł.

S zósty  fin a ł W ielkiej O r-

Sceim z "Turnieju rodzinnego'
Fot. ASKI

b rać  w  K u tn ie  b lisk o  18 ty s ię 
cy  n o w y c h  zł, czy li w ięcej, 
n iż  w  u b ie g ły m  ro k u  (14 ty 
sięcy). D u ż a  część tej su m y  
zo s ta ła  p o z y s k a n a  p o d c z a s  
aukc ji g a d ż e tó w  - k o szu lek , 
to reb  i czapek . Z d a rz a ło  się 
tak że , że  p o sz c z e g ó ln e  o soby  
p rz y n o s iły  d o  k u tn o w sk ie g o  
sz ta b u  W ielkiej O rk ie s try  
o ry g in a ln e  dary , n p . s re b rn ą  i 
z ło tą  b iż u te rię , a  z n a n y  kole-

k ie s try  Ś w iątecznej P o m o cy  
d o s ta rc z y ł m ie sz k ań co m  
K u tn a  w ie le  go rący ch  w ra 
żeń . Z a ró w n o  k w estu jący  
w o lo n ta riu sz e , ja k  i o fiaro 
daw cy , m ie li sz an sę  ab y  choć 
w  n ie w ie lk im  s to p n iu  w s p o 
m ó c  tę p ię k n ą  id eę  p o m o c y  
d z iec io m , k tó re  zo s ta ły  p o 
sz k o d o w a n e  w  w y p a d k a c h .

K. Radzimirska

Nawet najmłodsi nie żałowali pieniędzy na orkiestrę

Młodzież z MDK-n podczas występu w przedstawieniu wigilijnym.

ło krytykow ać i pospiesznie ro
zejść się do dom ów. A przecież 
zakończenie tej im prezy  miało 
być udziałem  w szystk ich  soli
daryzujących się z O w siakiem  i 
O rkiestrą, nie tylko o rgan izato 
rów. W jaki sposób mieli zachę
cić nielicznie przybyłych na 
plac, aby finał akcji nie by ł sm u t
ny i ciemny?

- Światełko do nieba - to suge
stia młodzieży z Wyspy. Niestety, 
nie zdążyli na godzinę 20, o której 
w całej Polsce te światełka do nie
ba się łączą. Przedłużył się ich 
udany bardzo koncert w Spółdziel
czym Domu Kultury, a ponieważ 
nie byli u siebie, tylko gościnnie, 
nie mogli wszystkiego zostawić i 
wyjść. Na placu rzeczywiście było 
bardzo smutno i bardzo ciemno. 
Było mi przykro. Próbowaliśmy to 
jakoś animować. Wszystkich nas 
jednak peszyła ciemność. Wię
kszość przyszła bez światełek i by
ło nas za mało. W szyscy to odczu
liśmy. Nasuzaa się pewna rejleksja. 
Światełko do nieba jest spontani
cznym ludzkim gestem. To mo
ment, w którym uczestnicy całej 
akcji zv Polsce symbolicznie poka
zują swoje rozpalone serca gotowe 
do niesienia pomocy innym lu
dziom. Taka jest intencja Jurka 
Owsiaka, twórcy Orkiestry. M oż
na było co prawda zakupić kilkaset 
zimnych ogni, włożyć każdemu do 
ręki, podpalić. Byłoby trochę wese
lej. Przypomina mi się jak byłam w 
wieku tej młodzieży i na siłę wciska
no mi na manifestacjach okoliczno
ściowych szturmózakę do ręki. Ro
dzice nauczyli mnie szacunku do 
flagi polskiej i choć nigdy nie posta
wiłam jej pod murem, to często z nią 
uciekałam z tłumu, bo czułam się 
głupio. Do dziś to pamiętam. To sa
memu trzeba odczuć potrzebę zapa
lenia światełka, myśleć o nim, przy
nieść je z domu i pielęgnować, by 
rozbłysło. Za rok będzie już inaczej. 
Wielu młodych ludzi to zrozumiało. 
Gdy opowiadałam o swoim przeży
ciu na placu młodzieży z Wyspy, 
która nie dotarła, chciało nam się ra
zem płakać. Jeszcze tej samej gorącej 
nocy zapłaciliśmy do banku na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Śzoiątecznej Po
mocy prazuie ćwierć miliarda zło
tych. Zawozimy do Jurka Ozosiaka 
złoto, srebro i kzootę 800 zł z licyta
cji złotego serduszka. Także zaraże
nia z Płocka, różne ... - pow iedzia

ła dyrektor MDK w Płocku Ro
m ana Ludwicka.

Sukces czy porażka?
W tej sytuacji trudno mówić o 

sukcesie bądź porażce. W rażenia 
i odczucia są bardzo różne. Jak 
zapew nili nas organizatorzy, ta
ka, a nie inna postaw a płockiego 
społeczeństwa nie miała w pły
w u na stratę zaufania do sprawy. 
Sm utne jest tylko to, że sami 
stw orzyliśm y sytuację nas kom 
promitującą.

- Może nie spełniłam oczekizaań, 
myślę, że mniejszej części płocczan i 
nie zoydałam zebranych od ludzi 
pieniędzy przekazanych z intencją 
na ratozaanie życia dzieci, które ule
gły zaypadkom, na opłacanie innych 
łudzi i fajerzaerkóza przed teatrem. 
Pracozanicy M DK i młodzież z Wy
spy uznali, że jedynie tak zaolno im 
postąpić. Przed dzaoma łaty była 
zaiełka feta, z której organizatorzy 
do dziś nie mogą się rozliczyć, a na 
Orkiestrę zapłacili marne pieniądze. 
Uzaażam, że po raz pierzaszy udało 
się za Płocku przygotozaać zaraz ze 
śzaietną młodzieżą z Wyspy ponad 
150 zaołontariuszy, zaplanozoać do
rosłych opieklinóza, zorganizować 
grupy na zaszystkie dzielnice, dla 
zaszystkich gorące napoje. Także po 
raz pierzaszy udało się za trzech 
miejscach zorganizować rózonolegle 
różne koncerty: dzaa przy zaypełnio- 
nych po brzegi salach, jeden przy 
sali zapełnionej do położny. Nie pła- 
nozaaliśmy nic na placu z pozaodu 
braku pieniędzy. Koncert na placu 
jest pięciokrotnie droższy. Cytowa
nie przez Gazetę Wyborczą zaypo- 
zaiedzi kierozacy karetki, że podczas 
koncertu rockozaego nic miał co ro
bić, było po prostu śmieszne. Szko
da, że nie rozmazaiano z lekarzem. 
Niezależnie, pryzaatnie zaprosili
śmy jeszcze dzaóch przyjaciół leka
rzy, którzy dyżurozaałi społecznie i 
chzaała Bogu, że nie mieli co robić! 
Tu dziękuję z serca doktorozai Mar- 
kozai Mieszkozaskiemu i Wiktorozai 
Tołubińskiemu - pow iedziała Ro
m ana Ludwicka.

Oprócz pieniędzy zebranych 
przez w olontariuszy, na konto 
Orkiestry 15 tysięcy zł wpłaciła 
płocka Petrochemia.

(rad)
(zdjęcia z archiwum MDK)
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Cham piony z Kutna rodem
Pani Barbara Kaczmarek 
z Kutna o swoich ulu
bieńcach wie niemal 
wszystko. Jej zaintere
sowanie psami trwa całe 
życie, stało się jej wielką 
i jedyną pasją. Swoim 
zwierzętom poświęca ca
ły swój czas, miłość i tro
skę, wypowiadając się o 
nich z prawdziwym za
chwytem.

- Dobermany są bardzo opiekuń
czymi psami, są także bardzo od

ważne. Nawet światowej sławij 
amerykańscy uczeni podkreślają ich 
mądrość, umieszczając dobermany 
~w pierwszej dziesiątce najinteligen
tniejszych ras psów. Również jako 
psy obrończe znajdują się na wyso
kiej, czwartej pozycji, jeżeli są odpo- 

.  wiednio wyszkolone, potrafią być

naprawdę psami wszechstronnie 
użytecznymi.

- Kiedy zrodził się pomysł 
stworzenia i poprowadzenia 
hodowli dobermanów?

- Hodowlę prowadzę z mężem 
Tadeuszem oraz córką Agnieszką od 
3 maja 1984 roku, czyli już ponad 
trzynaście lat. Aktualnie znajdują 
się w niej dwie suki - ARIA - AIRA  
oraz HERA i pies HERO, które są 
championami, oraz jeden miody 5- 
miesięczny TED.

- Jaką drogę musi przejść pies, 
aby uzyskał tytuł championa?

- Psy wystawiane są w kilku kla
sach: od 6 do 9 mieś. - klasa szcze

niąt, od 9 do 18 mieś. - klasa mło
dzieży, od 15 wzwyż - klasa otwar
ta, również od 15 mieś. - jeżeli pies 
posiada egzamin psa obrończego pier
wszego stopnia - klasa użytkowa.

Klasa championów przysługuje 
psom posiadającym tytuł champio
na krajowego lub międzynarodowe

go. Aby pies został championem 
musi mieć na swoim koncie przy
najmniej jedną wygraną na wysta
wie międzynarodowej lub Mubowej.

- Czy istnieję jakieś specjal
ne wymagania, które trzeba 
spełnić, aby pies mógł wystar
tować w  wystawie, np. przycię
te uszy, ogon?

- Na Zachodzie zabronione jest 
już przycinanie uszu, zwierzęta 
urodzone od IV kwartału 1996 r. nie 
biorą już udziału w wystawie z 
uwagi na ochronę zwierząt. W Pol
sce więltszość dobermanów ma sko
piowane.(obcinane) uszy, choć coraz 
częściej pojawiają się na wystawach 
psy z uieskopiowanymi uszami. 
Kultura wychowywania psów, jeżeli 
spojrzymy na to szerzej, różni się w 
Polsce i na Zachodzie. Tam każdy 
pies musi być prowadzany na uwię
zi i dlatego nie istnieje problem wa
łęsających się psów. Każdy pies ma 
przydzielony numer identyfikacyj
ny, co w Polsce spotykamy jedynie 
w Trójmieście.

- Jakie są największe i naj
ważniejsze osiągnięcia Pani ho
dowli w  ciągu tych trzynastu lat?

- Nasz dioulatek HERO cztero
krotnie zwyciężał na wystawach mię
dzynarodowych, dwukrotnie znalazł 
się w ich rezerwie, 21 razy zwyciężał 
w wystawach krajowych, 3 razy w 
wystawach klubowych, a dwukrotnie 
był rezerwowym wystawy krajowej i 
za granicą. Nasza seniorka ARIA - 
matka HERA I HERY - trzykrotnie 
zwyciężała na wystawie klubowej, 10 
razy na wystawach krajowych, trzy 
razy na 111 iędzyna rodowych, gdzie 
ponadto dwa razy znalazła się w re
zerwie. Najmłodsza suka - Hera - trzy

/.wyuęzyia nu wystawie mię
dzynarodowej, dwa razy znalazła 
się tam w rezerwie, trzykrotnie 
zwyciężyła w wystawie klubowej 
oraz dwa razy w kraju i za granicą. 
Cala hodowla startowała czterokrot
nie w konkurencji najlepszych ho
dowli dobermanów w Polsce, trzy 
razy znalazła się na pierwszym 
miejscu i raz na drugim. Ponadto 
dwa nasze championy - HERO i 
HERA - zostały uznane najlepszą

parą hodowlaną w Polsce. Wycho
waliśmy także jedyną do tej pory w 
Polsce sukę, która była wicezwycięz- 
cą w konkursie Championów Euro
py na wystawie VDH Niemiec - AI- 
RE, a HERO w 1995 roku zwycię
ży! w klasie championów na 
wystawie w Brukseli.

- Dziękuję za rozmowę i ży
czę dalszych, wspaniałych su
kcesów w  Nowym  Roku.

K. Radzimirska

Szczerość płockiej kurtyzany
Słynne “Córy Koryntu” swymi 

czynami obwieściły światu radosny 
zawód z ostrym grotem Kupidyna. 
Szybko ta dyskretna profesja opa
nowała cały świat. W wielu krajach 
jest już po prostu zalegalizowana w 
formie domów publicznych. W Pol
sce w ostatnich latach wyrosły jak 
grzyby po deszczu m.in. agencje to
warzyskie czy gabinety “masażu 
erotycznego”, gdzie swą profesję re
alizują młode osóbki, noszące obie
gowe miano “burdelówek”. Są leż i 
takie seksowe profesjonalistki, któ
re na własną rękę uprawiają swój 
dochodowy proceder. Jedną z nich 
jest płocka “Ognista Jola”.

Jeszcze trzy lata temu ta długono
ga, piękna blondynka, uczęszczała do 
jednego z liceów ogólnokształcących. 
Cały czas marzyła o karierze aktor
skiej. Dopingowali ją w tych zamie
rzeniach zarówno rówieśnicy, jak i 
nauczyciele. Swe marzenia próbowa
ła przybliżać poprzez uczestniczenie 
we wszystkich premierach teatru 
płockiego. Z zaciekawieniem ogląda
ła też wiele sztuk teatralnych w War
szawie i Łodzi. Ale przypadek spra
wił, że marzenia poszły jednym to
rem, a życie - innym.

Dziś “Ognista Jola” zamiast na de
skach teatru, gra rolę luksusowej pro
stytutki w różnorodnych pomieszcze
niach - w pokojach hotelowych, w 
prywatnych domach, również we 
własnym dwupokojowym mieszka
niu w jednej z nowoczesnych dzielnic 
Płocka. Bywa też opłacaną damą do 
towarzystwa na bankietach i rautach 
oraz na “ostrych” nocnych szaleń
stwach w różnych miastach.

- Pani Jolu - zwracam się do ele
gantki o porywającym spojrzeniu - 
jakie okoliczności sprawiły, że trafi
ła Pani do takiego towarzystwa?

- Można określić, że to był przy
padek. Otóż jeden z profesorów 
warszawskich, przyjeżdżający na 
wykłady do Płocka, zwierzył mi się, 
że zna pewnych wpływowych ludzi 
teatru w Warszawie, którzy ułatwią 
mi zdanie egzaminu i pomogą do
stać się do szkoły teatralnej. W tym

celu wynajął mi jednopokojowe 
mieszkanko, w którym ten “wielki 
pan” mnie odwiedzał początkowo 
sam, a później - z młodziutkim 
przyjacielem. Po kilku dniach ocze
kiwania zawieziono mnie do jakiejś 
prywatnej “szkoły ludzi teatru”, 
gcjzic uczestniczyłam w zajęciach w 
grupie 12 osób. Miejsce tych zajęć 
stale zmieniało się. W końcu nastą
piła przerwa. W międzyczasie od
wiedzał mnie już tylko ten młody 
“aktor”, używający imienia Olgierd. 
Oczywiście, moje pieniądze szybko 
wyczerpały się i zostałam utrzymanką 
tego faceta.

- Czy wymusił od Pani współży
cie?

- Nic było nic na siłę. Ale pan ro
zumie - “od łyczka do rzemyczka”. 
Przyznam się, że pięknie mówił, z 
gracją wszystko czynił i szybko dosz
ło do zbliżenia. Zostawiał mi cały plik 
pieniędzy. Później wprowadził mnie 
w “towarzystwo” hotelowe - tańce, 
pijatyka, noclegi parami. Przyznam 
się, że to ostre życie odpowiadało mi, 
weszłam w trans. Nawet nie zoriento
wałam się, kiedy stałam się rasową 
prostytutką. Dziś nic innego nie potra
fię robić. Powiem więcej - robię to i 
dla pieniędzy, i dla przyjemności.

- Jakie pieniądze i jaka przyje
mność?

- Ponieważ wyjątkowo lecą na 
mnie mężczyźni, zarówno młodzi, w 
średnim wieku, jak i starsi, więc mogę 
w nich przebierać niczym w przysło
wiowych “ulęgałkach”. Stąd jed
nych biorę dla grubych pieniędzy, 
drugich dla przyjemności.

- Dla przykładu, ile można zaro
bić za jedno "wejście smoka’’?

- To nie jest tajemnica, przecież 
nie zapłacę podatku, więc powiem: 
przed dwoma miesiącami w “Bri
stolu” namierzyli mnie trzej Arabo
wie. Od 20.00 do 24.00 - zarobiłam 
3000 dolarów. Ale to nie rekord, by
wały lepsze “żniwa”.

- Przecież to są najczęściej bru
dasy, jak Pani z takimi znosi konta
kty fizyczne?

- Z takimi to jest ciężka służba

dla pieniędzy, ale są one grube i nic 
śmierdzą.

- Czy poza ciałem, Pani klienci 
doznają innych dóbr?

- Oczywiście. Pewien profesor 
odwiedza mnie regularnie dwa razy 
w miesiącu głównie po to, że obco
wanie ze mną traktuje jako najbar
dziej skuteczny lek na swą zmęczo
ną psychikę - przychodzę tu dla du
szy..., często mawia. Ale trafiają się 
też narwańcy do tego stopnia, że 
“kotłują” aż do mego wyczerpania. 
Chyba najbardziej “skatował” mnie 
pewien Ormianin. Taki to mógłby z 
powodzeniem dogodzić na
wet słynnej carycy Kata
rzynie...

- Jaki najczęściej jest 
stosunek Pani do klienta?

- Jeszcze żadnemu 
nich nie dałam odczuć, że 
odrabiam pańszczyznę. Z 
pełnym też zrozumieniem 
przystaję na propozycje 
klientów - w zakresie stylu, 
miejsca, oświetlenia, ubio
ru. Muszę dogodzić rów
nież i dziwakom. Z tymi 
jest najtrudniej.

- Prostytucja to zawód 
czy charakter?

- Oczywiście zawód. I 
to szczególny. Wymaga bo
wiem zdrowia i określo
nych zdolności, głównie 
uczuciowych i intelektual
nych, a także opanowania.

- Co wspólnego z tym 
ma intelekt? Przecież, pra
cuje pani nie głową, lecz 
inną częścią ciała.

- Tak to pracują pospolite prosty
tutki - dworcowe, ulicznice, przy
drożne, oczekujące na facetów w 
samochodach. Te hazardowo zała
twiają interes, bez czucia. W na
szym zawodzie największe wzięcie 
mają te dziewczyny, które doskona
le znają psychikę mężczyzn, potra
fią odpowiednio prowadzić grę mi
łosną, żeby takie spotkanie dostar
czyło klientowi wiele doznań i 
podniet. Każdy klient wychodzi ode

mnie z przeświadczeniem, że prze
żył ze mną niepowtarzalną przygo
dę, dzięki czemu często ci sami 
mężczyźni kilkanaście razy uma
wiają się ze mną.

- Armia płockich i polskich pro
stytutek w ostatnich łatach bardzo 
odmłodziła się... Jak zwierzyła się 
pewna płocka "burdel mama’’, ofe
rują swe usługi seksualne nawet 14- 
15-łatki. Czy nie obawia się pani ich 
konkurencji?

- Ta “burdel mama” to pana była 
uczennica i to mówiąc nic chciała 
pana smucić niskim wiekiem pro
stytutek. Prawda jest taka: w Płocku 
już 10-latki zatrudniane są w “agen
cjach towarzyskich”. Ale to są naj
częściej zboczeńcy, doprowadzeni

do tego stanu środkami psychotro
powymi. Żywot ich jest i odrażają
cy, i krótki. Najczęściej będą umie
rać w męczarniach. Nie są więc za
grożeniem dla wytwornych i 
profesjonalnych prostytutek.

- Kiedyś to Pani eldorado skoń
czy się, ze względu na wiek. Co bę
dzie później?

- Różny los spotyka prostytutki 
na świecie. Jedne giną z powodu 
chorób wenerycznych, głównie 
AIDS, inne wegetują przy “proszo

nym” u krewnych, są takie co że
brzą, ale niektórym udaje się dosko
nale wyjść za mąż i żyją jak księżni
czki. Oczywiście, te wspaniałej uro
dy. Na przykład słynna warszawska
Syrena” wyszła szczęśliwie za mąż 

za bogatego Hiszpana, krakowska 
Emanuela - za Irancuskiego biznes
mena, a płocka Ela - “Petropolów- 
ka za największego dealera samo
chodów “Mercedes” w Niemczech. 
Mam więc nadzieję, że i ja wyjdę za 
mąż, będę wzorową żoną i kochają
cą matką, bo bardzo lubię dzieci. 
Nic uwierzy pan w to, co powiem, 
ale miałam już kilka propozycji 
“dobrych partii”.

- Życzę tego dobrego wyjścia za 
mąz i urodzenia - w pierwszej kolej
ności - córki. Jaki zawód poleciłaby 
Pani swojej latorośli?

- Zgodnie z jej zamiłowaniem. 
Może również teatr...

- A w swoim zawodzie nie widzia
łaby jej Pani? Miałaby doskonałego 
doradcę...

- Nie kreuj się pan, znany w Płoc
ku jako poczciwy człowiek, na bez
czelnego. Wyjaśniłam na początku, że 
moja profesja to przypadek... okrutne
go życia. Wciągnęłam się w to z mojej 
potrzeby bytowania na wysokim po
ziomie. I z dreszczykiem...

- W Warszawie ma Pani wynajęty 
lokal z sekretarką automatyczną. W 
jaki sposób w Płocku nawiązuje Pani 
kontakty towarzyskie?

- Różnie. Odwiedzam restauracje i 
różne lokale. Robię wypady do Nie
miec i Francji, a takim najbliższym 
“Aniołem Stróżem” jest wskazana na
sza wspólna znajoma - owa jak pan 
określił “burdel mama” i bardzo dy
namiczny w takich interesach alfons 
Amoro. Oczywiście, muszę im “od
palać” ustaloną dolę. Demoniczny 
Amoro najczęściej zapłatę bierze w 
naturze - dla obopólnej satysfakcji. 
Życie jest tylko grą...

- Dziękując za tak szczerą rozmo
wę - czego mam Pani życzyć?

- Trwałej urody, praw dzi
wych m ężczyzn - nie zw ierząt 
na dw u nogach, radości życia, a 
w perspektyw ie bycia doskonałą 
żoną i kochającą matką.

Onufry Stanor
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Nowa Car i na, czyli... Avensis

Rewolucja w Toyocie
Japońskie przyw iązanie do 

tradycji, konserw atyzm , zacho
wawczość są pow szechnie zna
ne. Toteż pew ne zdum ienie m u
szą w yw oływ ać niem al rew olu
cyjne zm iany w yglądu 
kolejnych modeli Toyoty. Nie
gdyś bardzo "dalekow schodnie" 
w w yglądzie, później "europej
skie", nowoczesne, lekkie kształ
ty mogły być natchnieniem  este
tów. Przedostatnia zm iana 
w prow adzona w 1992 roku za
sygnalizowała now ą tendencję, a 
ostatniej - tegorocznej nie da się 
inaczej określić niż ekstraw a
gancką. Być m oże po epoce 
zunifikowanych karoserii "z 
kom putera", wraca epoka cech 
indyw idualnych, w yróżników  
poszczególnych m odeli (patrz: 
Citroen Berlingo, R enault Twin- 
go, Ford Ka, now a Toyota Corol- 
la). Teraz przyszła pora na nową 
Carinę, która już się tak nie na
zywa, niestety. N ie w iadom o 
czem u będzie się teraz nazyw ać 
Avensis, co nic nie znaczy, w  do
datku trudno się w ym aw ia.

Producent mówi o jej w yglą
dzie: "wyrafinowany". Na pew
no wyróżnia się z "tłum u" aut. Na 
pierwszy rzut oka Avensis jest p o  
dobna do nowej Camry (profil), 
nieco do nowej Corolli (tylne lam
py m odelu liftback), a trochę przy
pomina poczciwą Carinę. Widać 
dbałość o detale - ograniczono za
stosowanie chromu wyłącznie do 
wlotu powierza w wersjach o naj
wyższym standardzie, przedni 
zderzak ukształtowano jak mini 
spojler. Jeśli jednak uda nam  się 
oderwać wzrok od głupkowato 
uśmiechniętego grilla i spojrzeć 
"w oczy" Avensis, dostrzeżemy w

niej wcale nie tak głęboko ukryte 
piękno. A kryje się ono głównie 
w bogatym standardowym  w y
posażeniu tego samochodu. Ka
roseria efektywnie pochłaniająca

energię zderzeń (tego radzę nie 
sprawdzać), poduszki powietrz
ne kierowcy i pasażera, ABS, 
wspomaganie układu kierowni
czego, elektrycznie sterowane 
lusterka boczne i szyby z funkcją 
domykania po wyjęciu kluczyka 
ze stacyjki, zewnętrzny termo
metr.

Wnętrze oraz "architektura" 
deski rozdzielczej jest inna, niż w 
Carinie. Część przełączników 
przybrała owalne kształty, inne 
"wpuszczono" w konsolę tak, że 
cała powierzchnia jest gładka. 
Przybyło schowków, w konsoli 
środkowej pojawiły się uchwyty 
na napoje. Zmiany wprowadzono 
również w zawieszeniu. Poprze
dził je 2-letni program badawczy i 
rok jazd testowych. Poprawiono

sterowność, skrócono 
czas reakcji auta na dys
pozycje . kierowcy, kabinę 
osadzono na gumowych 
poduszkach, co ma zna

komicie wyciszyć wnętrze i po
prawić komfort jazdy.

Toyota poprawiła także silniki, 
w które wyposażyła Avensis. Ma 
to m.in. zmniejszyć zużycie pali

wa, bowiem  samochód jest cięż
szy od Cariny o 50 kg. Uwagę 
zwraca 16-zaworowy silnik 1,6 1 z 
nowym systemem bezpośrednie
go wtrysku paliwa oraz modułem 
elektronicznym, zarządzającym 
cewką zapłonową i elektronicz
nym urządzeniem zapłonowym 
oraz parą czujników kontrolują
cych pozycję wału korbowego i 
rozrządu w celu uzyskania opty
malnych osiągów. Gama silników 
obejmuje też 1,8 i 2-litrowe jedno
stki benzynowe i 2-litrową w y
sokoprężną.

Toyota Avensis w wersjach 4 
drzw iow y sedan, 5 drzw iow y 
liftback i Kombi, pojawi się w 
kontyngencie 1998 roku.

Andrzej Siwek

Seat Arosa

Mistrz parkowania
Seatowski maluch napędzany 

jest trzema silnikami: o pojemno
ści 1,0 litra - moc 50 KM; 1,4 litra 
- moc 60 KM (dostępny także z 
automatyczną skrzynią biegów), a 
także bardzo ekonomicznym silni
kiem koncernu VW-Audi najno
wszej generacji - 1,7 SDi o mocy 60 
KM, który spala średnio 4,41 na 100 
km.. Pod względem osiągów' samo
chód także nie ma się czego wsty
dzić; najsłabszą Arosę rozpędzić 
można do prędkości 151 km/h.

Arosa przeznaczona jest dla 
czterech osób, przede wszystkim lu
dzi młodych, ale także dla kobiet, któ
re uwielbiają robić zakupy w wielu 
sklepach jednocześnie. Prawdziwy 
mistrz parkowania; jego niewielkie 
wymiary i wielka łatwość manewro
wania (średnica zawracania wynosi 
9,8 metra) powodują, że można go 
ustawić w najmniejszej luce.

Chociaż samochód firmowany 
jest znakiem Seata, to jednak jego 
zaprojektowaniem zajęli się fa
chowcy z Volkswagena (produko
wany jest w Wolisburgu). Podobno 
nie ma to jak niemiecka solidność, 
mamy zatem prawo mieć nadzieję, 
że nic zawiodą nas ani jakość wyko
nania, ani rozwiązania techniczne.

Na szczególną uwagę zasługują 
seatowskie rozwiązania w dziedzi
nie bezpieczeństwa jazdy. Każdy 
model Arosy jest seryjnie wyposa
żony we wzmocnienia boczne, kon
trolowane strefy zgniotu nadwozia 
oraz pasy bezpieczeństwa z regula
cją wysokości zaczepienia i piro
technicznymi napinaczami. Zwraca 
uwagę specjalny zaczep łączący 
drzwi z progiem, chroniący przed

wciśnięciem drzwi do kabiny.
Mimo niewielkich gabarytów 

(3536x1639x1460) w aucie jest sto
sunkowo dużo miejsca. Z przodu 
bez problemu mieszczą się kierow
cy do 188 cm wzrostu. Z Audi A3 
przeniesiono do auta fotele. Tylna 
kanapa, jak podaje "Auto Świat”, 
"idealnie nadaje się dla osób potrze
bujących bliższego kontaktu”.

Wnętrze Arosy jest typowe dla 
innych modeli Seata: Ibizy i Arosy.

Deska rozdzielcza jest solidna, chy
ba nawet nieco zbyt spokojna.

Jeśli chodzi o podwozie, to tutaj 
nie zastosowano jakichś rewolucyj
nych elementów. Zastosowano ra
czej te rozwiązania, które spraw
dzone zostały we wcześniejszych 
modelach. Na przodzie kolumna 
McPhcrsona, z tylu wahacz wleczo
ny, belka skrętna i sprężyna śrubo
wa. Sztywne zawieszenie Arosy da
je możliwość bezpiecznego poko
nywania zakrętów nawet przy 
znacznych szybkościach. W ukła
dzie hamulcowym zastosowano 
hamulce tarczowe z przodu i bęb

nowe z tyłu.
Jeśli chodzi o jednostki napędo

we, to tak jak wspominaliśmy, Seat 
proponuje trzy rodzaje silników. 
Wydaje się, że do jazdy miejskiej 
zupełnie wystarcza najmniejszy sil
nik - pojemności 998 cm. Średnie 
zużycie paliwa wynosi w tym przy
padku 5,7 litra. Zasilanie paliwem 
odbywa się za pośrednictwem ele
ktronicznego, wielopunktowcgo 
wtrysku. Od 0 do 100 km Arosa 
przyspiesza w 17,4 sck.

Poza wyposażeniem- seryjnym 
Arosa oferuje szeroką gamę elemen
tów podwyższających bezpieczeń
stwo i standard jazdy. Można zamó

wić poduszki powietrzne zarówno 
dla kierowcy, jak i dla pasażera, ABS, 
wspomaganie układu kierowniczego, 
centralny zamek, radioodtwarzacz, 
elektryczne sterowanie szyb i luste
rek, a nawet klimatyzację.

Reasumując trzeba stwierdzić, 
że Arosa to udany mały samochód, 
który może być konkurencją dla aut 
klasy wyższej niż compact.

Tomasz Szatkowski 
* Dziękujem y firmie ZEP- 

MOT z ul. Wyszogrodzkiej w  
Płocku za udostępnienie auta 
do jazdy testowej.

Komentarz do nowego Kodeksu Drogowego

Uprzywilejowani
rowerzyści
1 stycznia 1998 roku weszło w życie nowe Prawo o 
Ruchu Drogowym. Obowiązkiem każdego kierowcy 
jest zapoznanie się z nowymi lub zmienionymi prze
pisami. Skuteczniej jednak będzie odwołać się do 
rozsądku, niż obowiązku, bowiem nieznajomość no
wego prawa może nas słono kosztować. Zmian jest 
sporo, słów kilka o najważniejszych.

Do wyprzedzania, jednego z 
najniebezpieczniejszych manezo- 
rów, nie można przystąpić jeśli kie
rowca pojazdu jadącego za nami 
rozpoczął wyprzedzanie. Nie zaczy
namy wyprzedzania także wów
czas, jeśli kierozuca pojazdu jadące
go przed nami tym samym pasem 
ruchu, zasygnalizozoał zamiar zoy- 
przedzenia innego pojazdu, zmiany 
kierunku jazdy lub pasa ruchu. Jeśli 
to nasz pojazd jest zuyprzedzany, 
nie zuolno nam zo tym czasie przy
spieszyć. Nie możemy tego uczynić 
także bezpośrednio po zakończeniu 
manewru zuyprzedzania naszego 
pojadu. Możemy natomiast, zo od
różnieniu od wcześniej obozoiązują- 
cego prawa, wyprzedzać na skrzy- 
żozoaniach inne pojazdy sygnalizu
jące zamiar skrętu iv prazoo lub zo 
lezoo pod warunkiem, że zo trakcie 
zoyprzedzania nie musimy przejeż
dżać na część jezdni, przeznaczoną 
do ruchu zo przeciwnym kierunku. 
Ta zmiana sankcjonuje praktykę za- 
chozoania na skrzy żozoaniach, dzię
ki czemu zzoiększa się płynność ru
chu. Jednak, podobnie jak nozoe roz- 
zoiązania dotyczące pienoszeństzoa 
zo trakcie zazoracania, nakłada na 
zbliżających się od skrzyżowania 
drogą podporządkozoaną obozoiązek 
zachozoania szczególnej, znacznie 
zoiększej niż obecnie, ostrożności. 
Otóż zoi/obraźmy sobie, że zbliżamy 
się drogą podporządkozoaną do 
skrzyżozoania, na którym ruch nie 
jest kierozoany. Z  lezoej strony dro
gą głózoną do naszego skrzyżozoa- 
nia zbliża się ciężarózoka, sygnali
zująca zamiar skrętu zo prazoo. Nie 
zoidzimy aby drogą głózoną ani pod
porządkozoaną z przecizoka zbłiżały 
się do skrzyżozoania inne pojazdy. 
Próbujemy zoięc śmiało przejechać 
przez skrzyżowanie na zoprost. Tory 
jazdy naszego pojazdu i skręcającej 
zo prazoo ciężarózoki nie są kolizyj
ne. Tymczasem na środku skrzyżo
zoania niespodziewanie dochodzi do 
kolizji naszego pojazdu z fiatem  
126p. W  jaki sposób? Otóż zgodnie 
z nowym kodeksem drogozoym, k[p- 
ny zezzoala na zoyprzedzanie na 
skrzyżowaniach pojazdózo, które 
sygnalizują zamiar skrętu, mały 
fiacik rozpoczął zoyprzedzanie ozoej 
skręcającej ciężarózoki na skrzyżo- 
zoaniu zołaśnie. Nie popełnił błędu a 
do kolizji, zo dodatku z  naszej zoiny, 
doszło dlatego, że fiacik schozoany 
"zo cieniu" ciężarózoki nie był dla 
nas zoidoczny. Gdyby kierozuca Fia
ta postąpił zgodnie ze "starym" ko
deksem tj. nie zoyprzedzał na skrzy- 
żozoaniu, na którym ruch nie jest 
kierozoany sygnałizacją śioietlną 
lub przez policjanta, taka sytuacja 
nie mogłaby mieć miejsca.

Takich "pułapek" na poruszają- 
cych się drogami podporządkozoa- 
nymi nozoy kodeks drogozoy "zasta- 
zoia" zoięcej. Podobnie nieczytelne 
dla innych może być zachozoanie 
kierującego, który na skrzyżowaniu 
drogi głózunej z podporządkozoaną 
zamierza zazorócić. "Stary" kodeks 
(pozzoolą czytelnicy, że będą posłu- 
gizoał się tym uproszczeniem) naka-

zyzoał zazoracającemu ustąpienie- 
na skrzyżozoaniu pienoszeństzoa 
wszystkim uczestnikom ruchu, 
niezależnie od tego jaką drogą do 
skrzyżozoania tego dojeżdżają. 
Słozuem, zazoracający przejeżdżał 
ostatni. W  "nowym" kodeksie 
skreślono ten zapis, tym  samym  
nakazując zazoracającemu ustąpić 
pienoszeństzoa jedynie tym, któ
rzy do naszego skrzyżozoania zbli
żają się drogą głózoną. I znózo pod- 
porządkozoani mogą być poszko- 
dozuani. Otóż nie zoymyślono 
jeszcze sygnalizatora zazoracania. 
Kieroioca użyje zo celu zasygnali- 
zozoania tego manezoru lezoego 
kierunkozoskazu. Wyobraźmy so
bie co się stanie, jeśli zajeżdżający 
na skrzyżozoanie z drogi podpo- 
rządkozoanej z zamiarem skrętu zo 
prazoo, zinterpretuje sygnał poru
szającego się głózoną drogą z załą
czonym lezoym kierunkozoskazem 
jako "skręcam zo lezoo"? Uzna, że 
tory jazdy obu pojazdózo nie koli
dują ze sobą i zoykona manezor, to 
jest obaj kierozocy zoykonają ma
nezor zo tym  samym czasie i miej
scu. Jest bardzo prazodopodobne, 
żje się spotkają - najpierzo na tym  
skrzyżozoaniu, a później u blacha
rza...

Istotną nowością jest ustalenie 
zasad udzielania pienoszeństzoa 
przejazdu przy zmianie pasa ruchu. 
Nie zooluo nam zajechać na sąsiedni 
pas bez ustąpienia pienoszeństzoa 
pojazdom poruszającym się tym pa
sem lub tym, które zamierzają (syg
nalizują) zajechać na ta i pas z  jego 
prawej strony.

Nozoe prazoo o ruchu drogowym 
zoprozoadza kilka artykułózo chro
niących rozoerzystózo, a nazoet na
dających tym pojazdom pezone 
przyzoileje. Większość jest zasadna, 
zgodna z prazoem już obozoiązują- 
cym zo Europie, inne chyba posu- 
zoają się zo przyznazoaniu przyzuile- 
józo zbyt daleko. Słusznie rozoe- 
rzyści, podobnie jak piesi na 
"pasach", mają pierzoszeństzoo je
śli ju ż  znajdują się na przejeździć 
dla rozoerózo. Rózonież skręcając 
zo drogę poprzeczną kierujący po
jazdem m usi ustąpić pierzoszeń- 
stzoa rowerzyście jadącemu (a 
zoięc nie tylko temu, który ju ż  
znajduje się na skrzyżowaniu ale 
także zbliża się do niego) drogą 
lub ścieżką dla rozoerózo przecina
jącą drogę, na którą zojeżdża. M o
że to pozoodozoać sytuacje kolizyj
ne. O ile bozoiem piesi poruszają 
się zoolno i mogą zatrzymać się 
niemal natychmiast, to droga ha- 
mozoania rozpędzonego np. do 20, 
30 km na godzinę rowerzysty jest 
znacznie dłuższa. Kierozoca skrę
cający zo drogę poprzeczną, którą 
przecina droga dla rozoerów, bę
dzie zoięc musiał rozglądać się 
szczególne uważnie niemal tak 
samo, jak na normalnym skrzyżo
zoaniu, gdzie zo każdej chwili może 
nadjechać inny pojazd.

Andrzej Siwek
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Z  wędrówek po gminach

Uroki i sukcesy Czerwińska
“Piękna nasza Polska cała 

rozsławia nasz kraj jedna z piose
nek, włączonych m.in. do repertu
aru słynnego na całym świecie “Ma
zowsza”. Jednak każdy region po
siada swoiste odrębności, nadające 
mu niepowtarzalny charakter i urok. 
Podobnie jest z poszczególnymi 
okolicami- naszego województwa. 
Eksponowaliśmy uroki krajobrazo
we Łącka, Duninowa i innych miej
scowości. W wędrówkach po szcze
gólnie atrakcyjnych gminach nie 
możemy pominąć Czerwińska - 
głównie ze względu na oryginalną 
lokalizację osady i sąsiednich miej
scowości, ciekawą historię, liczne 
zabytki i duże dokonania w wielu 
dziedzinach życia przez Zarząd i 
Radę Gminy w ostatniej kadencji. 
Wśród tych dokonań szczególnie 
zauważalne dla wszystkich wjeż
dżających do Czerwińska jest ostat
nie dzieło inwestycyjne, widniejące 
niczym perła budowlana na urbani
stycznym horyzoncie osady - orygi
nalny w rysic architektonicznym 
budynek siedziby Urzędu Gminy, 
wraz z towarzyszącymi mu obiekta
mi użyteczności publicznej. Czer
wono-biała ich kolorystyka emanu
je pięknem, powagę, budzi cieka
wość. Ze względu na urok i 
położenie - zlokalizowane są na 
skrzyżowaniu szlaku komunikacyj
nego Warszawa-Płock z drogą do
jazdową do centrum Czerwińska - 
już uznane zostały za piękną wizy
tówkę osady.

- To ostatnie nasze dzieło inwes- 
tycyjne, jak zresztą i pozostałe - 
stwierdził z poczuciem satysfakcji 
wójt Michał Walerysiak - dokona
ło się dzięki wyjątkowemu zaanga
żowaniu i operatywności całego 
grona uczciwych, pracowitych zdy
scyplinowanych i głęboko myślą
cych ludzi, którym przewodził Zyg
munt Bartoszewski - kierownik Re
feratu Rozwoju Gospodarczego 
współpracującego z "mózgiem fi
nansowym ', reprezentowanym przez 
Skarbnika Janinę Fab czak i jej za
stępcę Zojię Pietrzak. Jest też efe
ktem doskonałej współpracy z. Ban
kiem Spółdzielczym, którego szefo
wą jest Jolanta Malicka, a także i  
Urzędem Rejonowym w Płocku, któ
rego ludziom dobrej woli, wielkiej 
pomocy i życzliwości tą drogą chcę 
złożyć serdeczne podziękowanie.

Położenie
Czerwińsk n. Wisłą to szczegól

na miejscowość, w której misternie 
splotły się historia i nowoczesność. 
Jest jedną z najstarszych miejsco
wości Mazowsza Zachodniego i 
dziś wpisała się na stałe w krajobraz 
aktywnych i prężnych gmin nasze
go województwa. Stanowi niezwy
kłą atrakcję dla turystów ze względu 
na oryginalną lokalizację i zabytki. 
Silnym magnesem dla ludzi uwiel
biających bajeczny świat piękna 
muzyki są koncerty organowe w 
miejscowej bazylice z udziałem ar
tystów największego formatu z 
Warszawy i z innych miast.

Czerwińsk położony jest na pra
wym, wysokim brzegu Wisły, odda
lony jest o 50 km od Płocka, 60 km 
od Warszawy i 25 km od Płońska. 
Posiadał prawa miejskie w latach 
1373 - 1869.

Gmina zajmuje 146 km2 i zrze
sza 37 sołectw - największe z nich 
to Czerwińsk, najmniejsze - Stobie- 
cin. Liczba mieszkańców wynosi 
ok. 8750. Gęstość zaludnienia - ok.
60 osób/kirr. Graniczy z wojewó
dztwem ciechanowskim, stołecz
nym i gminą województwa płockie
go - Wyszogród.

Czerwińsk i okoliczne miejsco
wości mają wybitnie charakter rol
niczy. Ogromna grupa rolników zaj
muje się plantacją truskawek, porze
czek i malin. Wielu mieszkańców 
związanych jest z Wisłą, pracując 
jako flisacy, rybacy, rzemieślnicy.

Ilość osób pracujących wyłącz
nie w gospodarstwach rolnych wy
nosi 3316. Bonitacja gleby - ki. IV i 
V oraz niewielka ilość III. Na 
12.104 ha powierzchni gminy przy
pada 11.150 ha użytków rolnych, 
grunty orne wynoszą 8990 ha, sady 
- 848 ha; ostatnio pod zasiew wyko
rzystano 8872 ha. Zalesienie stano
wi 4,5 % ogólnej powierzchni (naj
mniejsze w województwie).

Nie ma tu, tak bolesnego w in
nych rejonach, problemu bezrobo
cia - nadmiar rąk do pracy pochłania 
Warszawa.

Urząd Gminy
Zarząd Gminy ma skład nastę

pujący:
Przewodniczący - Michał Wale

rysiak (wójt)
Z-ca przewodniczącego - An

drzej Ziemkiewicz
Członkowie: Marek Złak
Bogdan Kamiński
Janusz Kuchar

wykonano remonty bieżące dróg 
gminnych w sołectwach gm. Czer
wińsk poprzez nawiezienie dróg po- 
spółką żwirową i żużlem (koszt
227.000 zł).

* Przeprowadzono remonty w bu
dynkach Szkół Podstawowych:

- Grodziec (wymiana podłogi w sa
li gimnastycznej),

- Goławin (wymiana nawierzchni 
podłogowej korytarza głównego),

- Gaworzec Górny (remont 
dachu),

- Radzikowo Nowe (remont dachu 
i budynku gospodarczego),

- Chociszewo (wymiana podłogi 
w sali gimnastycznej i wykonanie 
elewacji zewnętrznej zabytkowego 
budynku szkoły - łączne nakłady 
110.200 zł.

W ramach robót przygotowaw
czych do realizacji inwestycji w 
1998 r. opracowano projekt techni
czny na wodociągowanie wsi: Wil- 
kowuje, Chociszewo i Radzikowo 
Scalone oraz zlecono wykonanie 
projektu technicznego na budowę 
oczyszczalni ścieków wraz z kole
ktorem doprowadzającym ok. 2,5 
km w Sielcu dla potrzeb Czerwiń
ska i okolicznych wsi. Budowa 
oczyszczalni ścieków ujęta jest w 
budżecie gminy na 1998 r.

09-445 Czerwińsk n. Wisłą 
ul. Wł. Jagiełły 

tel. 115, tel. kom. 090226369
Rada Gminy składa się z 20 

osób, a funkcję przewodniczącego 
pełni Wiesława Gronecka, skarb
nik - Janina Fabczak, sekretarz - 
Maciej Kwiatkowski.

Dokonania 
inwestycyjne 

w latach 1994 -1997
* Oddano do użytku budynek 

Urzędu Gminy w ramach projektu 
zagospodarowania Centrum Admi- 
nistracyjno-Handlowego przy ul. 
Wl. Jagiełły (koszt zamknął się 
kwotą l .020.000 zl).

* Budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami do 264 gospodarstw do
mowych we wsiach: Czerwińsk, Sic- 
lec, Zdziarka, Zarąbin - o łącznej dłu
gości 28,8 km (koszt 744.000 zł).

* Oddanie do użytku punktu 
czerpalnego wody na bazie studni 
głębinowej we wsi Wychódźc 
(koszt 45.000 zł).

* Wybudowano stan zerowy bu
dynku centrali telefonicznej światło
wodowej w Czerwińsku (62000 zł).

* Położono nawierzchnię asfalto
wą na odcinkach dróg we wsiach: 
Czerwińsk, Gawarzec Górny - Gar- 
wolewo, Chociszewo - Przybojewo 
Nowe, Karnkowo, Nieborzyn, Cho- 
cifzewo - Wilkowuje i Grodziec, o łą
cznej długości 8,2 km (785.000 zł).

* Wykonanie umocnienia nawie
rzchni drogi tryl inką na długości 
150 mb we wsi Miączynek (0300 
zł).

* Modernizacja chodników w 
Czerwińsku 1152 m2 (46.000 zł)

* Wykonano naprawę nawierz
chni asfaltowej w Czerwińsku 
(4800 zł)

* Pobudowano 21 przepustów 
drogowych na terenie gm. Czer
wińsk (w ramach robót publicz
nych),

* wybudowano targowisko 
gminne w Czerwińsku (w ramach 
robót publicznych, koszt 2I.000 zł)

* wybudowano płytę estradową w 
Czerwińsku na bulwarze wiślanym 
(w ramach robót publicznych, koszt 
3800 zł)

p - r u r

* W ramach projektu zagospoda
rowania “Centrum” w Czerwińsku 
dokonano sprzedaży inwestorom 
prywatnym działek pod budowę pa
wilonów usługowo-handlowych. 
Część pawilonów pobudowano i już 
funkcjonują.

Walka z pożarami 
i pomoc przy wypadkach

Wyposażone w specjalistyczny 
sprzęt i posiadające ofiarnych ludzi, 
działają na terenie gminy 4 Ochotni
cze Straże Pożarne (OSP Czerwińsk 
n.Wisłą - 35 członków czynnych, 
OSP Radzikowo - 33 członków, 
OSP Chociszewo - 35 członków, 
OSP Raszcwo - 22 członków.

Jednostki te wyposażone są w 9 
samochodów specjalnych, w tym: 
samochody ciężkie - l, samochody 
średnie - 4, samochody lekkie - 3 
oraz l lekki samochód ratownictwa 
technicznego, wyjeżdżający tylko 
do wypadków i katastrof drogo
wych.

Budżet 4 jednostek straży pożar
nych wyniósł w 1997 - 70.000 zł, 
plus 10.000 zł dotacji celowej z 
nadwyżki budżetowej.

W trosce 
o czystość wody

Wykazuje się aktywnością i du
żymi dokonaniami Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, powoła
ny w 1989 r., który to zajmuje się: - 
całokształtem spraw związanych z wy
twarzaniem i sprzedażą wody; w chwili 
obecnej ZGKiM obsługuje dwie stacje 
uzdatniania wody w Raszewie i Komsi- 
nie (łącznie w przyłączami długość sieci 
wynosi 52 km), ilość odbiorców wody 
- 550; Zakład usuwa powstałe awa

rie na sieci i przyłączach w ramach- 
zadań własnych;

Zajmuje się także:
- utrzymywaniem porządku i 

czystości;
- niwelowaniem uszkodzeń dróg 

na terenie całej gminy;
- wykonywaniem drobnych prac 

budowlanych.

Oświata i kultura
Placówki oświatowe na terenie 

gminy, wspierane skutecznie przez

ożywić królową naszych rzek tury
stycznie, przedstawiciele Związku 
Miast i Gmin Nadwiślańskich orga
nizują spływy Wisłą, tzw. Bisy, w 
których udział biorą tratwy, łodzie i 
małe stateczki. Odbyły się one na 
trasach:

I Warszawa-Gdańsk (pierwszy 
Flis ’97 r.).

II Ulianowo k. Sandomierza- 
Gdańsk - spływ na tratwach flisac
kich wykonanych na wzór XII-wie- 
cznych.

III Pułtusk-Gdańsk - spływ rze
mieślników z Pułtuska na wykona
nych przez siebie łodziach.

IV Spływ Włochów swoimi ory
ginalnymi gondolami.

A w 1996 r. Francuzi znad Lo-

Wojt MichaI Walerysiak w czasie serdecznej rozmowy z dyr. Banku Spół
dzielczego Jolantą Malicką.

Pani Jolanta Kowalska - p. insp. ds. Kancelarii - z uśmiechem upiększa ga
binet swego szefa.

bibliotekę gminną 
wraz z trzema jej filia
mi, osiągają dość wy
soki poziom w swych 
dydaktyczno-wycho
wawczych i oświato
wych dokonaniach.
Głównym organizato
rem i koordynatorem 
prac w wielu dziedzi
nach kultury jest miej
scowy Gminny Ośro
dek Kultury, którego 
dyrektorem jest Stani
sław Orliński. Spo
śród wielu udanych 
imprez wymienić na
leży:

- uroczystości wo
jewódzkie z okazji 
200-Iccia Hymnu Na
rodowego (odbiły się 
one głośnym echem w 
kraju),

- cykl koncertów Frontowa część urzędu gminy. 
organowych w bazyli
ce (jest to kilkuletnia tradycja),

- dożynki dekanalne, organizo
wane z dużym rozmachem co roku,

- wianki, połączone z Dniami 
Czerwińska,

- zwiedzanie bazyliki i zespołu 
budynków księży salezjanów,-

- uczestniczenie w wielodnio
wych przedstawieniach Męki Pań
skiej, realizowanych przez klery
ków i księży - jest to już wieloletnia 
tradycja.

Flisy
Do wielu atrakcyjnych imprez, z 

udziałem nawet zagranicznych go
ści, wykorzystano Wisłę. Otóż żeby

ary wypłynęli z Krakowa Wisłą, a 
następnie kanałami dopłynęli do 
Niemiec.

Wszystkich ludzi, a szczegól
nie tych, których pasjonują zabyt
ki, historia rozwoju osadnictwa 
nad Wisłą, unikalne budowle sa
kralne i inne zabytki, muzyka or
ganowa, folklor i nowoczesność, 
serdeczni i prężni włodarze Czer
wińska oraz całej gminy serdecz
nie zaparaszają w swoje gościnne 
progi.

Stanisław Orzoł 
Jan Dobrowolski
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Stacja, którą trudno zapomnieć
Współczesny świat ma jeden wspólny mianownik. 
Stanowi go m.in. szybkość w załatwianiu różnych 
spraw. Nie zawsze przy tym wystarcza teleks, tele
fon, komputer, radio. Czasem trzeba załatwić coś 
osobiście. Stały rozwój motoryzacji znacznie ułatwił 
osiąganie określonych celów. Pojazdy mają tylko je
den mankament - oprócz różnych opłat podatko
wych, ubezpieczeniowych etc. - potrzebują paliwa. 
Stacji paliw ci u nas dostatek - powie każdy kierow
ca. Potwierdzamy, ale... chcemy też niektóre z nich 
polecić szczególnej uwadze. Dlaczego? Odpowiedz
cie sobie Państwo po przeczytaniu tego artykułu.

Stacja Sprzedaży Paliw s.c. 
“GWIAZDA”

09-446 Chociszewo, gm. Czerwińsk
tel. (0-24) 90-550-773, fax (022) 751-92-63.

Powstała w październiku 
1991r. za spraw ą braci Józefa i 
G rzegorza G w iazdów , a mieści 
się dosłow nie w połowie drogi 
pom iędzy Płockiem i W arszawą. 
Nikogo z czytelników nie prze
kona zapew ne fakt dogodnego 
położenia tej placówki. Cóż więc 
wyróżnia ją w śród tysięcy in
nych podobnych? Chyba nie

pnąłem  na ucho koledze. Wy
siedliśmy.

►Tuż przed nam i należność za 
paliwo opłacał jakiś instytucjo
nalny klient.

- Poproszę rachunek VAT-ozoski - 
tu podał nazw ę i adres firmy 
oraz num er NIP, - a ponadto pro
szę doliczyć należność za mapę sa
mochodową Polski, pismo dla żony,

Punkt sprzedaży na stacji paliw ‘'Gwiazda'' w Chociszewie.

sam napis, iż jest firm ą w ystępu
jącą pod patronatem  Petroche
mii S. A. Płock i w zw iązku z tym 
posiada paliwa o ściśle określo
nych param etrach. Na pew no 
też nie to, że w porów nan iu  do 
stacji paliw  mieszczącej się w 
Płocku p rzy  ul. W yszogrodz
kiej ma tańsze średnio  o 2 g r /l  
paliw a, choć nie jest to bez zna
czenia.

Zajechaliśmy tu, bo nam  ją 
polecono. Stan rzeczywisty, jaki 
zastaliśm y przekonał nas, że by
ło warto.

Przy sześciu stanow iskach 
nalewczych paliw  stały pojazdy 
obsługiwane przez pracow ni
ków, a mimo to ktoś pofatygo
w ał się i do nas i to tuż po pod
staw ieniu w ysłużonego Polone
za pod punk t napełniania gazu.

- Milo mi Państiua powitać na 
stacji paliw ''Gwiazda'' w Chocisze
wie. Jestem kierownikiem. Nazy
wam się Wiktor Kołodziejski. Czym 
mogę służyć? - zapytał mężczy
zna o miłej powierzchowności.

- Gaz do pełna - zadeklarow ał 
mój kolega redakcyjny.

- Służę panom. Czy nie zechcieli
byście Państwo odwiedzić naszego 
salonu sprzedaży paliw i akcesoriów 
samochodowy ii?  A może sklepu 
czy baru? Zapraszam w skromne 
progi - pow iedział obsługujący 
mężczyzna. - Klient jest zazosze u 
nas mile widziany.

- Elegancja, Francja - sze

płyn Petrygo i pasek klinowy. Wez
mę na zapas, bo jedziemy zu góry. 
Siedzący za pulpitem  kom pute
ra mężczyzna szybko w ykonał 
polecenia. - Czy coś jeszcze dla pa
na? - zapytał.

- Dziękuję. Chociaż... mam pyta
nie. Czy napełniacie Państwo butle 
turystyczne gazem?

- Oczywiście. Nie ma spraw y 
- padła odpowiedź.

O glądam y salon sprzedaży 
paliw. W przestronnym  pom ie
szczeniu równiutko na półkach 
poustawiane: oleje w bardzo 
szerokim asortymencie, płyn do 
chłodnic i spryskiwaczy szyb 
oraz kilkadziesiąt akcesoriów sa
mochodowych.

W rogu obok wejścia duży 
w ybór gazet i czasopism. W szę
dzie czyściutko. Z uchylonych 
drzwi gabinetu kierownika dobie
ga czyjś głos poprzez radiotelefon. 
To jeden z właścicieli stacji - Józef 
Gwiazda podaje polecenia z hur
towni leków mieszczącej się w Ło
miankach k/W arszawy. - Mamy 
także łączność poprzez Centertel i 
GSM+ - mówi Paweł Parusze- 
wski, były kierownik salonu, obe
cnie sprzedawca. - GSM ma budo- 
zoać w pobliżu naszej stacji 
przekaźnik, co zapewne przyczyni 
się do jeszcze lepszej słyszalności.

Z  ciekawości pytam y czemu 
przestał pracować jako kierow
nik, czyżby podpadł?

- Nie - odpow iada. - Trochę się

dorobiłem i założyłem własny sklep. 
Tu potrzebny jest pracownik dyspo
zycyjny, uchzuytny o każdej porze. 
Nie mogę już sobie na to pozzuolić, 
stąd ta pozorna degradacja. Właści
ciele firmy nadal mi ufają.

W oczekiwaniu na rozmowę 
z jednym  ze współzałożycieli - 
Grzegorzem G w iazdą - przeno
simy się

do baru.
Pierwsze w rażenie jest tu 

również korzystne. Duże, ele
ganckie pomieszczenie z terako

tową podłogą, podw ieszany
mi sufitami, intym ny nastrój 
stwarza delikatne oświetle
nie. Z prawej strony od wej
ścia stylowy barek z królują
cą za ladą atrakcyjną, młodą 
dziewczyną.

- Iwona Z iem kiew icz - 
przedstaw ia się z w dzię
kiem. - Co panom podać?

Z  dziewięciu serw ow a
nych na gorąco dań wybieramy 
bigos i pierogi z mięsem z czer
w onym  barszczykiem. Sześć sto
lików, przy każdym  po 4 krzesła 
i telewizor przedstawiający jakiś 
film. Kilku młodych ludzi sączy 
coca-colę, piw o (duży wybór), 
soki owocowe. Zakąszają frytka
mi, chipsami, jak to teraz w modzie. 
Dwie wielkie chłodziarki z napisa
mi reklamującymi Coca-colę, dwie 
mniejsze z deserami lodowymi 
uzupełniają umeblowanie pomiesz
czenia. Sufit udekorowany jest jesz
cze świątecznie, nawiasem mówiąc 
bardzo ładnie. Dania też nam sma
kują, tym bardziej, że ceny nie są 
wygórowane (po 4 zł). Cicho pracu
je klimatyzacja. Jest wreszcie pan 
Grzegorz Gwiazda.

- Zaczynaliśmy skromnie - m ó
wi. - Od typozuej maleńkiej stacyjki 
z 4 dystrybutorami etyliny 94, 98, 
benzyny bczolozoiozocj i oleju napę- 
dozoego. Stopniozoo poszerzaliśmy 
szoą ofertę. Handlujemy tylko pali- 
zoem z Petrochemii Płock S.A., gdyż 
od jesieni 1996r. staliśmy się stacją 
patronacką. Gaz LPG Sprozoadzamy 
z firmy ''ZALGAZ" z Zalesia. Nie 
napełniamy jednak dużych butli, 
gdyż nie mamy na to zezzuolenia. 
Okoliczni mieszkańcy mogą zoymie
niąc puste butle na pełne (sprozoa
dzamy je z Płocka). Obsługujemy 
natomiast pojazdy na gaz i małe 
butle turystyczne.

- Czy możemy zobaczyć łazienkę i 
kuchnię od strony zaplecza? - pytam.

- Nie zuidzę problemu. Wszak na- 
zuet generałozuie zaczynają zo ten 
sposób inspekcję - mówi żartobli
wie pan Gwiazda.

Łazienka jest równie czyściut
ka, jak pozostałe zwiedzane obie
kty. Na ścianach glazura, sedesy i 
umywalka z suszarką do rąk - 
lśnią. Podobnie kuchnia. Króluje 
tu dzisiaj młody człowiek - absol
went płockiej szkoły gastronomi
cznej z Zespołu Szkół Kupieckich. 
Dwie kuchenki gazowe, podwie
szony okap uwalniający pomiesz
czenie z różnorodnych zapachów, 
czyste naczynia, suszarka, zmy
warka. Pomieszczenie jest wystar
czająco szerokie i długie, aby pra
ca nie była zbyt męcząca.

- Z pracy jestem zadozuolony - 
mówi kucharz. - Gdzie ja bym na 
zosi ją znalazł. Pracuję na zmiany z ma
mą bufeterwej. Bar czynny jest zu godz.
7.00 - 23,00, a stacja całodobozoo. W no
cy rzadko trafia się klient do baru.

W kompleksie stacyjnym fun
kcjonuje także

sklep.
Jest on czynny w godz. 7,00 -

15.00 (latem dłużej). Półki zastawio
ne są ponad 1200 częściami samo
chodowymi i ciągnikowymi (do 
polonezów, fiatów, żuków i Ursu
sa). Duża powierzchnia sprawia, że 
są one ładnie wyeksponowane. 
Pozwala to klientom na szybkie 
zorientowanie się, czy niezbędny

Iwona Ziemkiezuicz królująca za ladą baru przyciąga szoym urokiem klientózu.

zakup może być 
dokonany.

- W sezonie let
nim poszerzymy je
szcze asortyment 
sklepozoy o części do 
Bizona - mówi 
Grzegorz Gwiaz
da. - Aktualnie czy
nimy o to starania 
zo Spółce zo Płocku.

Zamierzenia
na

przyszłość
W najbliższym 

czasie poszerzony 
zostanie parking, 
który podobnie 
jak cały plac przy- 
stacyjny pokryty 
będzie dyw ani
kiem asfaltowym 
(aktualnie jest 
polbruk).

- W trosce o po- Stacja Pałizo "Gzoiazda" zo Chociszezoie..

Grzegorz Gzoiazda - zospółzołaściciel zo czasie kontroli płacózoki.

chcemy także stzoorzyć bazę zoypo- 
czynkozoą. Nie podjęliśmy jeszcze 
decyzji, czy będzie to typozoy motel, 
czy domki campingozoe rozsiane zoo- 
kół basenu, zokomponozoane zośród 
drzezo. Inzoestycja jest kosztozpna, 
ale sądzimy, że zzoróci się - pow ie
dział Grzegorz Gwiazda.

Rodzina Gwiazdów to bardzo 
obrotni ludzie. Prowadzą także 
hurtownię leków "Kirke" w Ło
miankach, PHU "ROL-Handeł" w 
Chociszewie (tam nawozy, węgiel i 
pasze sprzedaje żona pana Grzego
rza - Elżbieta), a ponadto pan Grze
gorz ma 26 ha gospodarstwo rolne

doskonale wyposażone w  sprzęt i 
maszyny rolnicze. Łącznie w  ich fir
mach pracuje około 40 osób. Jak na 
warunki wiejskie są znaczącymi bi
znesmenami. Ludzie tam zatrudnie
ni chwalą swoich pracodawców.

Uważamy, że spotkanie z tymi 
ciekawymi ludźmi należy uznać za 
udane. Przybliżyliśmy też Pań
stwu ludzi sukcesu, którzy nie cze
kają z założonymi rękami, aż pani 
fortuna łaskawie ich wesprze. 
Wszystkim życzymy podobnie 
udanych przedsięwzięć.

Jan Dobrowolski 
fot. Stanisław Orzoł

Pracozonicy stacji pałizo zo Chociszezoie.
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Zaw sze potrzebni
Wśród firm, które funkcjonują 

niezależnie od ustroju panującego w 
danym kraju, jest branża szczególnie 
wyróżniana. Na ich usługi było, jest i 
będzie zawsze zapotrzebowanie. Do 
branży tej należą budowlańcy. Chce
my lub nie, wpisują się oni w krajo
braz, nasze życie służbowe, bądź pry
watne, są po prostu zawsze potrzebni. 
Bo człowiek, podobnie jak każda isto
ta żyjąca na naszej planecie - Ziemi, 
musi mieć swoje gniazdo rodzinne, 
miejsce pracy, czy jakikolwiek kącik, 
skąd będzie mógł codziennie wyfru
wać do tworzenia. Nieważne wydaje 
się co będzie tworzył: dobro czy zło. 
Szczególny więc ukłon należy się tym, 
którzy nam zabezpieczają dom rodzin
ny, miejsce pracy, czy punkt, skąd mo
żemy rozwinąć skrzydła. Jeżeli zaś to' 
co robią wykonują solidnie - musimy 
o nich pamiętać. Nie mogą pozostać w 
cieniu. Ich dzieła należy utrwalać, 
choćby na łamach prasy.

Dziś chcemy Państwu przybliżyć:

sie, łączy jedna, wspólna klamra - są 
własnością Aleksandry i Wiesława 
Ambroziaków z Wyszogrodu. Pan 
Wiesław startował w tej branży już w 
1980 r., w Zakładzie Remontowo-Bu
dowlanym, jego żona - Aleksandra 
jeździła z nim na place budów i “zara
ziła się’’ bakcylem tworzenia. Mimo, 
iż stanowią dwa niezależne od siebie 
podmioty gospodarcze, starają się być 
blisko siebie, podejmować zadania 
zlecone w wyniku wygranych prze
targów, w pobliżu. Łączy ich nie tylko 
małżeństwo, ale i wspólny potencjał 
techniczny. Chcą dzielić to, co niesie 
im, niełatwe w tym zawodzie, życie.

Kiedy pytaliśmy o wykonane 
prace, pan Wiesław uśmiechnął się 
i odparł:

- Było ich tak wiele, że dziś trudno 
wymienić wszystkie. Wspomnę zatem 
o tycli, które hardziej utkwiły mi w 
pamięci. Są wśród nich: roboty bu
dowlane związane z uruchomieniem 
nowej linii produkcyjnej na Wydziale

Siedziba Urzędu Gminy w Czerwińsku pobudowana przez PHU "Budoremont "w Wyszogrodzie.

Przedsiębiorstwo Handlowo 
-Usługowe “BUDOREMONT”

i Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Handlowo-Usługowe

“ALEX-BUD”
09-450 Wyszogród, ul. Czerwiń
ska 17, tel. 2617-000 wew. 153.

Obydwie firmy, choć powstały w 
zupełnie różnych okoliznościach i cza-

Soków w “Hortex-ie” Płońsk, budo
wa firmy “Pol-Corn” w Płońsku,

prace ogólnobudowlane w “Wedlu” 
i PZZ w Płońsku, roboty wykończe
niowe w pierwszym bloku mieszkal
nym u' Wyszogrodzie, remont budyn
ku byłego Banku Spółdzielczego w 
Wyszogrodzie, adaptacja starej
przychodni na mieszkania dla pra
cowników służby zdrowia w Wyszo
grodzie, budowa siedziby Urzędu 
Gminy w Czerwińsku i pawilonów 
handlowo-usługowych w tymże 
kompleksie, remont biurowca, ma
gazynów, hal produkcyjnych i po
rtierni dla firmy “Hartwig” w 
Wars zawie i wiele innych.

Parking Grodzka
Wiele emocji wśród płockich 

kierowców wzbudza mała ilość 
miejsc parkingowych w naszym 
mieście. Od rana do późnego popo
łudnia w centrum miasta i na Sta
rówce nie można zaparkować nawet 
“maluszka”, który jak powszechnie 
wiadomo należy do najmniejszych 
pojazdów używanych w naszym 
kraju. Kierowcy próbują rozwiązać 
ten problem na własną rękę, ale 
wiąże się to, niestety, z łamaniem 
przepisów kodeksu ruchu drogowe
go. Taka sytuacja ma miejsce mię

dzy innymi na ulicy Grodzkiej, któ
ra pretenduje do miana najładniej
szej ulicy Starego Miasta.

Na dobry początek warto przy
pomnieć wszystkim czytelnikom 
plan sytuacyjny. Od strony Placu 
Narutowicza obowiązuje zakaz 
wjazdu (znak B-2) w Grodzką. Od 
Starego Rynku, a właściwie ulicy 
Jerozolimskiej obowiązuje zakaz 
ruchu (znak B-l) uzupełniony tabli
czką informującą, że nie dotyczy on 
zaopatrzenia, służb miejskich oraz 
mieszkańców posesji. Od lej strony 
zaczyna się także strefa zamieszka
nia. Kolejne znaki to obustronny za
kaz zatrzymywania się powyżej 
piętnastu minut dotyczący również 
chodnika. Jest także znak informu

jący o tym, że Grodzka jest ulicą 
jednokierunkową.

Warto przypomnieć co poszcze
gólne znaki oznaczają. Zacznijmy 
od zakazu wjazdu. Oznacza on za
kaz wjazdu na drogę lub jezdnię od 
strony jego umieszczenia. Zakaz ru
chu - oznacza zakaz ruchu w obu 
kierunkach od znaku (nie dotyczy 
oczywiście pojazdów wyszczegól
nionych na tabliczce pod znakiem). 
Na razie sprawa jest banalnie prosta 
chociaż trafiają się kierowcy, którzy 
nie respektują zakazu wjazdu i 

wjeżdżają w Gro
dzką pod prąd. Na 
szczęście takie 
przypadki zdarzają 
się rzadko.

Częściej łama
ny jest zakaz za
trzymywania po
wyżej 15 minut. 
Grodzka od rana do 
zamknięcia skle
pów przypomina 
parking. Można by 
to zrozumieć, gdy
by chodziło tylko o 
samochody dostar
czające towar. Nie
stety, to tylko ma
rzenie. Większość 
samochodów to po
jazdy osobowe na
leżące prawdopo
dobnie do właści
cieli i pracowników 
placówek handlo

wych. Z jednej strony dziwi brak ja
kichkolwiek działań ze strony 
władz miasta, zmierzających do 
stworzenia .większej ilości miejsc 
parkingowych w rejonie Starówki, z 
których mogliby korzystać nie tylko 
handlowcy, ale również turyści. Z 
drugiej strony nie można nic zwró
cić uwagi na nagminne łamanie pra
wa przez kierowców parkujących 
na Grodzkiej. Stojące samochody 
utrudniają ruch nie tylko pojazdom, 
które mogą tą ulicą przejeżdżać, ale 
także pieszym.

Warto przypomnieć, że oprócz 
wymienionych wcześniej znaków 
Grodzka została oznaczona jako stre
fa zamieszkania. Co z tego wynika?

- W strefie zamieszkania kierow

cy nie mogą przekraczać prędkości 
20 km/h, a piesi mają pierwszeń
stwo przed nadjeżdżającym pojaz
dem - mówi komisarz Stefan Śli
wiński, naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Rejonowej 
Policji w Płocku. - Oczywiście 
wszystkich uczestników ruchu obo
wiązują elementarne zasady kultury 
osobistej i piesi nie powinni bez po
wodu utrudniać ruchu pojazdów. 
Również, kierowcy powinni przepu
szczać pieszych, którzy chcą przejść 
na drugą stronę ulicy.

Niestety, często można zobaczyć 
samochody jadące prawie jak na 
wyścigach Formuły I.

- Nie przestrzeganie znaków dro
gowych i przepisów kodeksu grozi 
kierowcom postępowaniem manda
towym, lub w przypadku zakwestio
nowania przez kierującego oceny 
sytuacji dokonanej przez policjanta, 
skierowanie sprawy do kolegium - 
dodaje naczelnik Śliwiński.

Do wypisywania mandatów, 
oprócz policji, są uprawnieni pra
cownicy Straży Miejskiej, na któ
rych, zgodnie z obowiązującymi 
obecnie przepisami, spoczywa 
obowiązek interwencji w takich 
sytuacjach jak na ulicy Grodzkiej. 
Niestety, nie widać ze strony służb 
porządkowych podległych Prezy
dentowi Płocka żadnych skutecz
nych działań, które ułatwiłyby ruch 
na wspomnianej ulicy.

Oznaczenia znaków B-1 i B-2 w 
kodeksie ruchu drogowego przypo
minam tym wszystkim kierowcom, 
którzy już zapomnieli jak one wy
glądają. Czasami warto sobie'przy
pomnieć co oznaczają poszczególne 
znaki, szczególnie w chwili zmiany 
kodeksu ruchu drogowego. Warto 
również dodać, że 31 marca tracą 
ważność indywidualne zezwolenia 
na nic stosowanie się do znaków za
kazu. Zgodnie ze znowelizowanym 
prawem o ruchu drogowym wszy
scy, którzy będą mogli nie zwracać 
uwagi na przykład na zakaz ruchu, 
będą musieli być wyszczególnieni 
na tabliczce umieszczonej pod zna
kiem. Ciekawe czy od pierwszego 
kwietnia takie tabliczki będą wyglą
dały tak skromnie jak dotychczas, 
czy może rozrosną się do wymiarów 
olbrzymich plakatów reklamowych.

Jacek Danieluk  
fot. P. Lewandowski

P°d względem ilości zatrudnio
nych osób nie stanowimy kolosa 
(obie firmy w pełni sezonu dają pra
cę 25-30 osobom). Nie chcemy kon
kurować z tymi największymi, ale 
prace, które podejmujemy wykonu
jemy zawsze solidnie. To dlatego 
mali mogą funkcjonować obok wiel
kich. Mamy świetną kadrę fachow
ców, tzw. “złote rączki”, które po
dejmują się każdej roboty. Pracow
nicy nie piją alkoholu, są solidni, 
zdyscyplinowani i każdy z nich ma 
wiele specjalności, od zbrojeń po
cząwszy na położeniu glazury, tera
koty, tapet kończąc. To dzięki nim 
podejmujemy się wykonania zadań 
od “zera” do oddania budowli 
“pod klucz”. Naszą siłą jest fakt, 
że większość specjalistów pocho
dzi ze środowiska wiejskiego, 
gdzie trudno o pracę. Szacunek dla 
niej uskrzydla.

W czasie wykonywania zadań 
“Budoremont” i “Alex-Bud” współ
pracują z firmami specjalistycznymi 
nie pogardzając doradztwem. Główny 
cel - wykonanie jak najlepiej przyję
tych na siebie zobowiązali - jest pod
stawą wszelkich działań.

- Nie zawsze decydują tu umiejęt
ności i sztuka zdobytych doświadczeń.

Czasem po prostu klienta nie stać 
na najnowsze rozwiązania. Decydu
ją także możliwości finansowe. Sta
ramy się wyszukiwać wówczas takie 
materiały, które są dobre, ładne i tanie. 
Musimy dostosować się do życzeń klien
ta wybierając dla niego możliwie 
najbardziej optymalne rozwiąza
nie. Dzięki temu klient szanuje 
nas, my - jego  - powiedział Wie
sław Ambroziak.

Firmy przyjmują zlecenia od 
przedsiębiorstw, jak i osób indywidu
alnych. Protokóły pokontrolne insty
tucji do tego uprawnionych wypadają 
pomyślnie.

Wójt gminy Czerwińsk - Michał 
Walerysiak, na którego zlecenie (po 
przetargu) stawiano siedzibę UG po
wiedział:

- Chciałbym polecić wszystkim in
westorom takiego wykonawcę, jak 
“Budoremont” z Wyszogrodu. Mimo 
skromnych możliwości finansowych 
Urzędu, potrafiono znaleźć optymalne 
lozwiązania na tej budowie. Cieszy in
nie, ze posłuży ona następnym samoizą- 
dom do kontynuowania pracy na rzecz 
śmdowiska.

Z naszej strony pozostały tylko ży
czenia jak najlepszych kontraktów dla 
budowlańców z Wyszogrodu, oby 
wszyscy klienci wspominali ich równie 
życzliwie. Oni byli, są i będą zawsze 
potrzebni.

Jan Dobrowolski

PŁOCK, ul. Sienkiewicza 55
0 0 0 0

czunnci 8 - 1 9■ 0 0 0 0
soboty 8 - 1 6

Usługa standardowa 24 godz 
express 6 godz.

superexpress 2 godz.

Ceny konkurencyjne!
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Blaski i cienie przedsiębiorczości w iejskiej
Po zmianie ustroju w Polsce wiele osób podjęło pró
bę życia na własny rachunek. Ludzie przedsiębior
czy zgodnie z modnym hasłem “wzięli sprawę w 
swoje ręce”. Niektórzy odnieśli sukces, inni nie. Sto
sunkowo najwięcej barier do pokonania ma przed
siębiorczość wiejska.

- Od budynków przeznaczonych 
na działalność gospodarczą płaci sic 
potrójni/ podatek (gruntowy, od nie
ruchomości i od metra powierzchni, 
na którym zlokalizowany jest punkt 
usługowi/ czy handlowy) - narze
kają wiejscy biznesm eni. - Ubez
pieczenia od zatrudnionych pracow
ników są za wysokie (aktualnie 
49%) - m ów ią inni. Za handel 
napojami alkoholowym i płaci 
się podwójnie (raz za w ydane 
zezwolenie, drugi raz za prow a
dzenie każdego punktu), przy 
czym niezgodnie z podstaw ow ą 
zasadą p raw ną "lex retro non 
agis", ustawa zadziałała wstecz - 
przyszły dopłaty za ub. r. pro
wadzonej działalności mimo, że 
poprzednio płacono przy w yda
niu zezwolenia na czas określo
ny - jednorazowo.

Pracodawcy wiejscy stawiają 
także inne pytania, np. dlaczego 
50 procent drożej płaci się za 
energię elektryczną zużyw aną w 
punktach handlow ych niż w do-

jowej? Dlaczego rolnik bez po
średnictwa lekarza weterynarii 
nie ma dostępu do lekarstw dla 
zwierząt? Szczególnie leki za
bezpieczające pow inny być ogól
nodostępne.

Trudno dziś odpowiedzieć na 
te pytania. Sądzę jednak, że par
tie chłopskie poniosły w ostat
nich wyborach zbyt dotkliwą 
klęskę. Nie mając w Sejmie moc
nego lobby, które broniłoby ich 
interesów, przedsiębiorcy wiej
scy będą zbierali niezasłużone 
"baty". Myślę, ze do pytań tych 
odniosą się rządzący, w przeciw 
nym  razie przedsiębiorczość 
wiejska zacznie się kulić i może 
upaść, a ludzie w niej zatrudnie
ni pow iększą i tak liczne grono 
bezrobotnych.

Nie tylko o cieniach chciałem 
jednak napisać. Są jeszcze ludzie 
zaradni, którzy mim o piętrzą
cych się trudności potrafią się z 
nimi uporać. Przykładem  dobrej 
wiejskiej firmy jest

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe

“F e rsk a  i S -k a ”
09-448 Grodziec, gm. Czerwińsk 

tel. 0-602-383-279
m u i budynkach gospodarczych. 
- Pracujemy przecież w usługach 
dla rolnictwa - mówią.

Podobne wątpliwości mają 
hodowcy. Dlaczego przy tanim 
zbożu krajowym  tak drożeją 
koncentraty paszow e, głównie te 
produkow ane na podkładce so-

Firma powstała w 1992r. jej 
przedm iotem  działania jest:

- handel detaliczny, prow a
dzony w  dwóch sklepach roz
mieszczonych w e wsi Grodziec

- prow adzenie baru "U Stasi" 
w Czerw ińsku

- skup żywca w ieprzowego i

Przyjęcie trzody chlewnej w punkcie skupu w urodzeń.

Zabudowania państwa Perskich w Grodzcu.

Edward Perski w sklepie.

wołowego (w Grodźcu)
- 24 ha gospodarstwo rolne 

sprofilowane na hodowlę trzody 
chlewnej w cyklu półzamknię- 
tym (od prosiaka do opasa), pro
dukujące rocznie 850 szt. świń 
(dane za rok 1997).

Przejdźmy teraz do omówie
nia szerszego poszczególnych 
rodzajów działalności. Sklepy 
we wsi Grodziec prow adzą dzia
łalność handlow ą w branżach: 
artykuły spożywcze, chemia, ar
tykuły gospodarstwa dom ow e
go oraz napoje alkoholowe. W 
jednym  sklepie pracują na stałe 
dwie osoby, w drugim  - jedna.

Bar gastronom iczny w Czer
w ińsku pod nazw ą "U Stasi 
(przyjęto ją od imienia w spół
właścicielki - Stanisławy Fer- 
skiej) jest obiektem bardzo po
trzebnym. Stwierdzenie to w yni
ka choćby z faktu, że osada 
Czerwińsk szczycąca się wielo
ma obiektami zabytkowymi 

(wymienię choćby 
bazylikę), szcze
gólnie w sezonie 
letnim odw iedzana 
jest przez wyciecz
ki, które m uszą 
gdzieś spożyć posi
łek. Jednorazowo 
bar może przyjąć 
40 osób, dziennie 
natom iast ponad 
300. Wcześniejsza 
rezerwacja posił
ków spowodować 
może spełnienie 
każdego zam ów ie
nia. Bar serwuje 
dania ciepłe i zim 
ne. Specjalnością 
zakładu są hot-do- 
gi i flaki.

Właściciele fir
my myślą perspe
ktywicznie, więc 
budują drugi

obiekt gastronom iczny 
przy ul. Dunina, którego otw ar
cie przew idziane jest na przełom  
roku 1998/99.

- Będzie tu hotel i dobry bar - 
pow iedział Edward Ferski.

Działalność skupow a żywca 
w ieprzowego i wołowego pro
w adzona jest w jednym punkcie 
w Grodźcu, w zabudow aniach 
oznaczonych nr 24.

- Głównymi dostawcami - po
w iedział Edward Ferski - są rol
nicy z gm. Czerwińsk, choć oczywi
ście nie zamykam się na dostawy z 
innego terenu. Zwierząt nie klasyfi
kujemy. Całość żywca zabierają Za
kłady Mięsne w Stanisławowie 
(woj. siedleckie). Wyroby tych za
kładów mogą być dostarczane włas
nym transportem do hurtowni i

Zasłuchana Ewelinka...

sklepów woj. płockie
go, w zależności ód 
zamówień. Mogę za
pewnić, że są smacz
ne (sam je jadam), 
dostawa jest bezpłat
na, a ceny konkuren
cyjne.

- Wracając do 
skupu, rolnicy do
starczają żywiec do 
10 szt. własnym 
transportem, powy
żej tej ilości - odbie
ramy my. Należy 
tylko wskazać miej
sce i ustalić termin 
odbioru. W takich 
przypadkach koszty 
transportu są koszta
mi naszego Przedsię
biorstwa. Podobnie 
jest z bydłem - przy 
większej ilości odbie
ramy je własnym 
transportem.

Perspektywicz
nie PUFI "Ferska i 
S-ka" ma rozpro- 

. w adzać loszki 
knury zagraniczne.
Decyzje zapadły w 
piątek (9 stycznia) w w yniku 
kontraktu podpisanego z Mini
sterstwem Rolnictwa (reprezento
w ał je pan Tadeusz Sarna) w War
szawie. Będzie to materiał rozrod
czy o wysokiej jakości mięsnej. 
Szczegółowych informacji udziela 
firma "Ferska i S-kd".

Gospodarstwo rolne - hodow
lane, jak w spom niałem  liczy 24 
ha. Trzoda chlewna tu  produko
w ana to głównie krzyżówka pe- 
trena z polską rasą białą zwisło- i 
ostrouchą. Jest to bardzo korzyst
ne połączenie, gdyż daje najbar
dziej poszukiwany typ 
opasa mięsnego.

Mamy nadzieję, że 
z w ią z a n e  z

...i Paulinka

prowadzeniem firmy nie znie
chęcą jej zdolnych właścicieli, a 
PUH "Ferska i S-ka" będzie na
dal przykładem  wiejskiej p rzed
siębiorczości. W tym  m niem aniu 
utw ierdzała nas obecność przy 
rozm ow ach dw óch w nuczek Ed
w arda Ferskiego - 5-letniej Ewe
liny i 8-letniej Pauliny, które 
chłonęły słowa dziadka z p ra
w dziw ym  skupieniem , jak najle
pszą lekcję biznesu.

Jan Dobrowolski 
fot. St. Orzoł
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U d a n y
m a n e w r

Bank Spółdzielczy 
w Starej Białej 

09-411 Biała k/Płocka
tel. 365-61-72, tel/fax 261-32-18 
Oddział w Łącku, ul. Kolejowa 

6 tel. 261-40-93, 261-42-01.
- Ubiegły rok był bardzo uda

ny - rozpoczął swą 
wypowiedź prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Sta
rej Białej Włodzimierz Że- 
berkiewicz. - W zmocniliśmy 
swa pozycję na rynku lokalnym 
i zajmujemy liczącą się pozycję 
wśród udziałowców Mazowiec
kiego Banku Regionalnego S.A. 
w Warszawie.

O  tym, że słowa te nie są 
bezpodstawne, świadczą do
bre wyniki osiągnięte na ko
niec 1997r.

6 min sumę bilansową, 
którą osiągnięto rok wcześ
niej,.powiększono do kwoty 9

stycznia 98r. fuzja z BS w Łąc
ku. Należy nadmienić, że 
bankowcy z Łącka to do
świadczeni finansiści i fakt 
unifikacji nie wynikał ze złej 
pracy, bądź zagrożenia płyn
ności. Stało się to w sposób 
naturalny po dwuletnim 
okresie współpracy obu pla
cówek, zgodnie z przepisami 
prawa spółdzielczego. Celem 
tego korzystnego dla obu 
stron manewru było zacho
wanie tożsamości i możliwie 
najlepsze służenie klientom 
obu banków, poprzez 
wzmocnienie kapitałowe. Po
dobne ruchy wykonały także

wejście uu uituyimu bb - stara biała w Białej

‘ 03 a starej białej włoaziniierz Zeberkiewicz w czasie 
udzielan ego wywiad 11:

min zł. Bardzo korzystnie 
przebiegała też akcja kredyto
wa. Potwierdza to 6 milionowa 
suma obliga kredytowego. O 
dużym zaufaniu klientów 
świadczą też złożone tu depo
zyty w wysokości 7 min zł. 
Aktualny stan funduszy włas
nych wynosi 750 tys. zł, a zysk 
brutto - 220 tys. zł. Przypo
mnieć należy, że nie był to rok 
łatwy, gdyż Prezes NBP wpro
wadziła przyjmowanie lokat 
przez bank centralny na bardzo 
korzystnych warunkach dla 
depozytariuszy (6-miesięczne - 
21,5%, 9-miesięczne - 22,5%). 
BS w Starej Białej zapropono
wał w odpowiedzi 21,5% 
oprocentowania przy lokatach 
6-miesięcznych i 22% przy lo
katach 9-miesięcznych. Klien
tów przekonał fakt, że w przy
padku niedotrzymania przez 
nich umownego terminu loka
ty, BS wypłacał oprocentowa
nie na poziomie a vista (w 
NBP nie było takich możliwo
ści). Utwierdziło to depozyta
riuszy w przekonaniu, iż Bank 
szybko reaguje na zmiany 
stóp oferowane przez inne 
banki.

Drugim ważnym wydarze
niem w funkcjonowaniu BS w 
Starej Białej stała się z dniem 1

inne BS na terenie kraju i wo
jewództwa płockiego, a także 
banki komercyjne.

W ten sposób stworzono 
większe możliwości działalno
ści kredytowej, jak również 
bezpieczeństwa złożonych 
tam depozytów.

W wyniku tego połączenia 
w Łącku funkcjonuje Oddział 
BS w Starej Białej.

Fundusze własne wzrosły

" ......... .. ^>wvu - ctauuLju nu uiwnezeniu

do kwoty 1,150 min zł, a zasi
lone nadwyżką wypracowa
ną w 1997r. osiągną poziom 
około 1,4 min zł.

Zmienił się także skład Za
rządu Banku. Wiceprezesem 
mianowano dotychczasową 
prezes Zarządu BS w Łącku - 
Aurelię Majewską, a ponad
to na członka Zarządu powo
łano Marię Wrońską z Łącka.
W pięcioosobowym Zarzą
dzie, oprócz wymienionego 
już prezesa, nadal znajdują 
się w randze członków: Jo
lanta Sobieska (gł. księgo
wa) i Zbigniew Linowski.
Skład 15-osobowej Rady 
Nadzorczej, której przewod
niczy Mieczysław Kowale
wski, nie uległ zmianie, gdyż 
kończy się jej kadencja. W 
czasie nowych wyborów 
uwzględnione zostaną kan
dydatury członków byłego 
BS w Łącku.

- Połączenie dobrych zespołózu 
pracowniczych i kapitałów rokuje 
nadzieje na dalszy rozwój i 
wzmocnienie pozycji BS w Starej 
Białej - powiedział prezes Wło
dzimierz Żeberkiewicz. - Bank, 
mimo zmian zasad finansowania 
linii kredytowych przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictzoa po zamknięciach rocz
nych, prozuadzi płynna działal
ność traktując szooich klientów z uPcraGVP™ uaaziatu w Łącku, 
należytym szacunkiem. Wynika 
to z założeń statutozin/ch i funkcji, 
jakiej podjął się zv momencie jego 
powstazoania.

Mamy nadzieję, że przedsta
wiając ten zasłużony dla lokal
nej społeczności Bank, przyczy
nimy się do zachęcenia korzy

stania z jego usług przez 
Klientów, do czego zaprasza 
także aktualny Zarząd i Rada 
Nadzorcza.

Wszystkim pra
cownikom, jak rów
nież spółdzielcom 
zrzeszonym w BS w

Starej Białej życzymy dalszych 
pomyślnych lat.

Jan Dobrowolski 
fot. St. Orzoł

IMO
mtwątsowMro murowo-wwcom *
Autoryzowany Dealer 
Skoda Auto a.s. 
87-800 Włocławek, 
Plac Wolności 12 
tel/fax (0-54) 32-22-41

SKOPA FEIICIA

* k ró tk ie  term iny  o d b io ru  
korzystne w arunki ra ta lne  
p refe rency jne  ubezp ieczen ie

Volkswagen Group

SA-82
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ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
P E T E R G L J M

P o le c a  s p rze d a ż:

^  Ogumienia nowego i bieżnikowanego 
Urządzeń diagnostycznych

Do odsysania' <  spalin samochodowych 
3 ^ wyziewów przemysłowych

oraz usługi w  zakresie
^  badanie techniczne i rejestracyjne pojazdów

wulkanizacja opon i dętek
^  montaż i demontaż ogumienia

Płock -  /mielnica. ul.Wiosenna 1
tel.kom. (090) 250 829
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13.1.- 19.1. 1998  
Płock - UKF 72,53 

i 101,9 Mhz

Wtorek
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 ekspertem, Horo
skop, Książka Dnia, Lektura w sa
mo południe, Szpiedzy Shoguna, 
Dzwonimy do Ciebie, Lekcja an
gielskiego, Prawda czy nieprawda?
I4.05 - 16.00 Muzyczne RDC; 
14.35 - Koncert Życzeń; 15.10 - Ka- 
zuo Ishiguro - "‘Okruchy dnia” - po
wieść; 16.05 - Echa Dnia - magazyn 
informacyjny; 17.05 - Przeboje na 
dziś; 18.05 - PUB - magazyn pub
licystyczny; 19.05 - Nowości fono
graficzne - program Andrzeja Pawła 
Wojciechowskiego; 22.00 - BBC;
23.00 - Koncert przed północą - 
aud. Jacka Melchiora; 0.00 - Noc z 
RdC - program Ewy Żeromskiej z 
cyklu “Eros i Psyche”.

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 po czternastej; 
m.in. Godzina z ekspertem, Horo
skop, Książka Dnia, Lektura w sa
mo południe, Dzwonimy do Ciebie, 
Lekcja angielskiego, Prawda czy 
nieprawda?; 14.05 - 16.00 Muzycz
ne RDC; 14.30 - Koncert Życzeń; 
15.10 - Kazuo Ishiguro - “Okruchy 
dnia” - powieść; 16.05 - Echa dnia - 
magazyn informacyjny; 17.05 - 
Przeboje na dziś; 18.05 Kontrower
sje - program Elżbiety Uzdańskiej;
19.05 - “Paro statek” - program Da
riusza Gibały; 22.00 - BBC; 23.00 - 
Koncert przed północą - aud. Jacka 
Melchiora; 0.00 - Noc z RdC - Cy
kliczny program Krzysztofa Hajda- 
sa z cyklu “Żyć bezpieczniej”.

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

Czwartek
5.00 - 9.00 Poranek z RdC; 6.15

- Giełda Towarowa; 7.45 - Gość 
RdC; 8.20 - EKG - Serwis; 9.05 - 
Przeboje dziesięcioleci; 10.00 Szyk 
i szok - Razem do czternastej; m.in.: 
Godzina z ekspertem, Horoskop, 
Książka Dnia, Lektura w samo po
łudnie, Dzwonimy do Ciebie, Le
kcja angielskiego, Szpiedzy Shogu
na, Prawda czy nieprawda?; 14.05 -
16.00 Muzyczne RDC; 14.35 - 
Koncert Życzeń; 15.10 - Kazuo Is-

higuro - “Okruchy dnia” - powieść;
16.05 - Echa Dnia - magazyn infor
macyjny; 17.05 - Labirynt - maraton 
konkursowy Adama Widomskiego;
18.05 - Aud. Redakcji Katolickiej;
19.05 - “Muzyka pod prąd” - pro
gram Artura Orzecha; 22.00 - BBC;
23.00 Koncert przed północą - aud. 
Jacka Melchiora; 0.00 - Noc z RdC
- program dra Edwarda Krzemiń
skiego z cyklu - “Psychologia i psy
chopatologia życia codziennego”.

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

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 ekspertem, Horo
skop, Książka Dnia, Lektura w sa
mo południe, Dzwonimy do Ciebie, 
Lekcja angielskiego, Żyj zdrowo;
14.00 - - 16.00 Muzyczne RdC; 
14.30 - Koncert Życzeń; 15.10 - 
Kazuo Inshiguro - “Okruchy dnia” - 
powieść; 16.05 - Popołudniówka 
RDC; 17.05 - Motoradio; 18.05 - 
Magazyn Warszawski; 19.00 - Wie
czór DJ-ów - program Pawła Bo
browskiego; 22.00 - BBC; 23.00 - 
Wieczór DJ-ów (cd); 0.00 - Noc DJ- 
ów (c.d.); 00.00 - Noc DJ-ów - pro
gram Pawła Bobrowskiego.

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

Sobota
5.00 - Poranek Michała Ryb

czyńskiego; 6.00 - Ze sportem i tu
rystyką na ty; 8.05 - Przeboje dzie
sięcioleci; 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 angielskiego, pra
wda czy nieprawda? 14.00 - 16.00 - 
Muzyczne RDC 15.10- Kazuo Ishi- 
guro “Okruchy dnia” - powieść;
16.00 - 19.00 - Popołudnie z “RDC”
- m.in. My i Świat, Hit tygodnia, On 
i One; 19.05 - Wieczór muzyczny 
Tomasza Żądy; 22.00 - BBC; 23.00
- Koncert przed północą - aud. Ja
cka 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 muzycznych
- aud. Antoniego Wrońskiego; 8.05 - 
Kombatanckie Spotkania; 8.20 - Za
pomniane piosenki; 9.05 - Gościniec - 
aud. Piotra Łosia; 10.05 - Przeboje Co
untry; 11.00 - 18.00 Weekend z RDC - 
program Małgorzaty Kron; 11.05 - 
Niezwykłe spotkania; 12.05 - Nuta 
klasyczna; 12.30 - Filmowe ABC; 
13.30 - Literackie ABC; 14.05 Muzy
ka filmowa; 14.20 - Gawęda Leszka 
Mazana; 14.35 - Konkurs historyczny;
15.05 - Żyj kolorowo; 15.40 - Spotka
nia kabaretowe; 16.05 - RdC naj

młodszym słuchaczom; 17.05 - Ra
dioaktywni - mag. młodzieżowy;
18.05 - Polska Lista Przebojów - 
aud. Dariusza Gibały: 19.05 - Na
stroje muzyczne - pr. Jana Gadom
skiego; 21.30 - Magazyn Sportowy:
22.00 - BBC; 23.00 - Koncert przed 
północą - aud. Jacka Melchiora; 
0.00 - Sentymentalna podróż muzy
czna" - program Haliny Halber.

Wiadomości: 7.00 - 21.00 (co 
godzinę)

Wiadomości sportowe: 9.00,
15.00, 18.00, 20.00

Poniedziałek
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 czteryna- 
stej; m.in.: Godzina z ekspertem, Ho
roskop, Książka Dnia, Lektura w sa
mo południc, Dzwonimy do Ciebie, 
Lekcja angielskiego; Szpiedzy Sho
guna; Prawda czy nieprawda?; 14.05 -
16.00 Muzyczne RDC; 15.10- Kazuo 
Ishiguro - “Okruchy dnia” - powieść;
16.00 - Popołudniówka RDC; 18.05 - 
‘Tak czyli nie” - aud. publicystyczna; 
18.35 - “Samorządy” - aud. Włodzi
mierza Borkowskiego; 19.05 Top 30 
Dance Chart - program Bogdana Fa- 
biańskiego; 22.00 - BBC; 23.00 - 
Koncert przed północą - aud. Jacka 
Melchiora; 0.00 - Noc z RdC - pro
gram Barbary Czerskiej z cyklu “Dy
lematy moralne”.

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

PŁOCK
TEATR DRAMATYCZNY im.

J. SZANIAWSKIEGO, ul. Nowy 
Rynek 11, tel. 262-60-71: 13, 14 i
15.01. g. 9 i 11 - Śpiąca królewna.
15.01. g. 19 - Orkiestra Kameralna,
17 i 18.01. g. 18 - Okno na parla
ment.

MUZEUM MAZOWIECKIE,
ul. Tumska 2, tel. 262-44-91: wystawy 
stałe oraz wystawa “Bolesław Biegas - 
rzeźba i malarstwo”. Muzeum czynne 
środy, czwartki i piątki w g. 9-15, 
soboty i niedziele w g . 9-16 (ponie
działki i wtorki nieczynne).

SPICHLERZ, ul. Kazimierza 
Wielkiego llb , 262-25-95: czynna 
wystawa “Bctlejcmy” ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Tepli
cach. Muzeum czynne codziennie 
(oprócz poniedziałków) w g. 9-16.

MUZEUM DIECEZJALNE, 
ul. Tumska 3a, tel. 262-26-23: wy
stawy stałe oraz do 15.02.98 - wy
stawa Anny Makać-Mańkowskiej 
“Nativitate Domini”. Muzeum 
czynne codziennie oprócz ponie
działków w g. 10-15, niedziele 11- 
16.

PAŃSTWOWA GALERIA 
SZTUKI, ul. Nowy Rynek 11, tel. 
262-89-82: czynna wystawa “Plene
ry 1997".

PŁOCKA ORKIESTRA KA
MERALNA: 15.01. g. 19 - koncert 
POK pod batutą Jacka Bonieckiego 
z udziałem Adama Makowicza (for
tepian).

DOM BRONIEWSKIEGO, ul.
Kościuszki 24: w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca kawiarenka lite
racka “Pod Dębem”.

W OJEW ÓDZKA BIBLIOTE
KA PUBLICZNA, ul. Kościuszki 
6: do 15.01. czynna wystawa po
święcona Wł. Broniewskiemu “Mia
sto rodzinne”; Filia n r 13: 17.01. g. 
11 zabawa choinkowa dla dzieci; 
Oddział dla dzieci - Sienkiewicza 
2: 20.01. g. 14 - konkurs literacki.

DOM DARMSTADT, Stary 
Rynek 8, tel. 264-11-11: 17.01. g.
18 - Karnawałowe barwy w rytmie 
bolera - koncert w wykonaniu M. 
Tomczak-Banachowicz, Roberta 
Ulatowskiego i Eleonory Torbic

kiej.
BIBLIOTEKA im Zielińskich

(TNP), pl. Narutowicza 8 - wystawa 
fotograficzna mgr W. J. Kowalskie
go “Z głębi dziejów do współczes
ności”.

KAWIARNIA ARTYSTYCZ
NA “Pod Kominem” , ul. Jakubo
wskiego: do 20.01. czynna wystawa 
fotograficzna Jana Sulimierskiego;
15.01. g. 18,30 - spotkania jazzowe;
16.01. g. 19 - koncert zespołu Har- 
lem (w kinie “Studio”).

DOM KULTURY, ul. Tumska 
9, tel. 262-95-12: KATEDRA:
15.01. g. 17,30 - ORDO STELLAE 
czyli Rzecz o Gwicździe (dramat li
turgiczny w wykonaniu Scholi Te
atru Wiejskiego Węgajty i Chóru 
Chłopięcego z Tallina).

MŁODZIEŻOWY DOM 
KULTURY, ul. Tumska, tel. 262- 
28-30: 14.01. g. 17 - rozstrzygnięcie 
konkursu fotograficznego i otwarcie 
wystawy pokonkursowej; 17.01. g. 
9 - liga szkół. Od poniedziałku do 
piątku w g. 9,30 - 20,00 prowadzo
ne są zajęcia w 70 sekcjach pod 
opieką nauczycieli - instruktorów.

OGRÓD JORDANOWSKI 
(Rogatki W-wskie) zaprasza dzieci 
codziennie w godz. 13-18 na zaję
cia rekreacyjne i świetlicowe pod 
opieką nauczycieli - instruktorów.

SPÓŁDZIELCZY DOM KUL
TURY: 13.01. g. 16 - zajęcia plasty
czne; g. 17 - wieczorek taneczny w 
KPJ; 15.01. g. 16,30 - spotkanie w 
Klubie Emerytów i Rencistów Soli
darność; 16.01. g. 17 - zabawa kar
nawałowa dla dzieci.

KLUB OSIEDLA KOCHA
NOWSKIEGO: 14.01. g. 17 - 
spotkanie w KZW; 15.01. g. 17 - 
dyskoteka dla dzieci, 16.01. g. 16 - 
plastelinowe cuda.

KLUB OSIEDLA ŁUKASIE- 
WICZA: 14.01. g. 16 - konkurs 
plastyczny; 15.01. g. 17 - wieczorek 
taneczny dla samotnych; 16.01. g. 
16 - choinka dla dzieci.

GALERIA “a.r.Ł” , Pl. Dąbro
wskiego (wieża ciśnień): wystawa (udo
stępniana telefonicznie - 264-71 -42).

OGRÓD ZOOLOGICZNY, ul. 
Warszawska 30, tel. 262-41-63: czynny 
codziennie od godz. 8 do 16, kasa czyn

na do godz. 15. Czynna wystawa 
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 - przebudzenie, USA 
od 1. 15. 16-22.01. g. 10, 13, 17,45 - 
Cop Land, USA od 1. 15; g. 15,15 i 20 
- Teoiia spisku, USA od 1. 15.

KINO “SFINKS”: do 15.01. g. 
16, 18 i 20 - Goło i wesoło, USA- 
Wlk.Bryt. od 1. 15. 16-22.01. g. 15,15 i 
20 - Cop Land, USA od 1. 15; g. 17,30 
-Teoria spisku, USA od 1. 15.

KINO “DIANA”, ul. K. Wielkie
go 7, tel. 262-90-60: do 22.01. g. 16, 
18 i 20 - Agent specjalnej troski, USA 
od 1. 15.

GOSTYNIN
DOM KULTURY: do 30.01. 

wystawa plastyczna “Art’97" oraz 
plener plastyczny “Prezentacje".

KINO “WARSZAWA” : 16,17 
i 18.01. g. 17 i 19 ,30-Bez twarzy.

KUTNO
MUZEUM REGIONALNE,

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 21, tel. 
254-79-64: Muzeum czynne co
dziennie (prócz poniedziałków i dni 
poświątecznych) w g . 10 - 16. Do
31.01. czynna wystawa “Zabytki 
znad Bzury i Kutna z lotu ptaka” w 
obiektywie Wiesława Stępnia.

MUZEUM BITWY NAD 
BZURĄ, Park Wiosny Ludów, tel. 
253-31-41: Wystawa stała “Bitwa 
nad Bzurą” czynna codziennie 
oprócz poniedziałków wg. 10-16.

KUTNOWSKI DOM KULTU
RY, ul. Żółkiewskiego 4, tel. 254- 
21-37, 53-30-64: czynny codziennie 
w g. 8-20, w niedziele 15-20.

KINO KDK: do 13.01. g. 17 - 
W morzu ognia, od 1. 12, g. 19 - 
Bandyta od 1. 15. 13.01. - Dziady 
cz. II; 15.01. - Poszukiwanie szalo
nej przygody; 16-18.01. g. 16-Alex 
sam w domu, g. 18 i 20 - Pułapka. 
19-21.01. g. 16 - Alex sam w domu, 
g. 18 - Pułapka.

SIERPC
MUZEUM WSI MAZO

W IECKIEJ, tel. 275-28-83: czyn
ne codziennie oprócz poniedział

ków w g. 9-17: do 15.02.98r. - wy
stawy “Boże Narodzenie na Mazo
wszu”.

RATUSZ, tel. 275-28-26: czyn
na wystawa “Barwy Sądecczyzny - 
strój i plastyka obrzędowa Lachów 
Sądeckich”.

ŁĘCZYCA
MUZEUM REGIONALNE,

ul. Zamkowa: ekspozycje stałe oraz 
wystawa czasowa “Nad Bzurą czy
stą i przejrzystą”.

BIELSK
GM INNY O ŚR O D EK  K U L

TURY, ul. Glinki 1, tel. 261 - 
55-74: czynny wtorki, środy, 
czwartki g. 11-19, piątki i so
boty 11-20.

KROŚNIEWICE
MUZEUM im. J. DUNIN- 

BORKOWSKIEGO, Pl. Wolności 
1 - unikalna kolekcja malarstwa, 
wyrobów rzemiosła artystycznego, 
militaria, numizmaty, pamiątki po 
wielkich Polakach. Czynne od wtor
ku do piątku oraz w niedziele w g. 
10-16 (w soboty i poniedziałki nie
czynne).

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, G ostynin
27- 69, Kutno 253-32-22, Łęczyca
34- 81, Sierpc 275-21-61.

POGOTOWIE
ENERGETYCZNE

Płock 262-34'-60, G ostynin 
27-77, Kutno 254-24-40, Łęczyca 
20-69, Sierpc 275-21-6 L 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.

OPORÓW
ZAMEK, tel. 28-59-122, 28-59- 

180: wystawa stała “Wnętrza miesz
kalne szlacheckie”. Muzeum czyn
ne codziennie prócz poniedziałków 
i dni poświątecznych w godz. 10-16, 
park krajobrazowy w godz. 8-18.

Za zmiany w programie redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności.

opr.(dr)

DYŻURY APTEK
Płock: do 18.01. - Jachowicza 

17, od 19.01. - 3 maja 12. Apteka 
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 18.01. - Pl. Wolno
ści, od 19.01. - Czapskiego

Kutno: 13.01. - Podrzeczna 5,
14.01. - Podrzeczna 38, 15.01. -
Sienkiewicza, 16.01. - Wilcza,
17.01. Jana Pawia II 3, 18.01. - 
Sienkiewicza, 19.01. - Zamojskiew- 
go, 20.01. - Barlickiego 40.

Sierpc: do 18.01. - Braci Tuło- 
dzieckich, od 19.01. - Wyszyń
skiego.

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 PłOCkU 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

1998 'V /. '
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płocku 
ul. H. A. Gradowskiego 3A

uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 1998 roku uległo przekształceniu 
w "PŁOCKĄ ENERGETYKĘ CIEPLNĄSp. z o.o.“.

Spółka przejęła całość uprawnień i zobowiązań dotychczasowego Przedsiębiorstwa.

Biuro Zarządu 
Płockiej Energetyki Cieplnej 

sp. z o.o.

BUDOWNICTWO LĄDOWE
WITOLD PORĘBA

ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ
" K A R T O N "  sp,.

Oferuje:
*  *  

• 2  w N W
KARTA STAŁEGO KLIENTA
Mobil - TAXI

- leKturę
- kartony

* < 
r *5 < @ 9 6 - 2 3

- pudelka N O 
O 0 STOWARZYSZENIE RADIO TAXI

każda ilość (wszystkie wymiary) 3 O5 m RABAT-50%
09-402 PŁOCK 
ul. Kostrogaj 13

- zatrzymanie na trasie
- z postoju TAXI

(  ja k  n a  
telefon

ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY, Zakład Budżetowy
w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 42
ogłasza I i II przetarg nieograniczony

na sprzedaż samochodu marki Nysa T-522, nr fabryczny 356624 
nr rejestracyjny PLD 350D, rok produkcji 1988, cena wywoławcza 3.400,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 1998 roku o godz. 10,00 
w Oddziale Transportowo-Sprzętowym, ul. Kazimierza Wielkiego 42.
W przypadku nie dojścia do skutku I przetargu, II przetarg odbędzie sie 
o godzinie 11,30. ^

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Zakładu 
Kemontowo-Budowlanego do dnia 28 stycznia 1998r. do godziny 9,00.

informacji udziela Oddział Transportowo - Sprzętowy, 
ul. Kazimierza Wielkiego 42

pod nr telefonu 262-49-44 w godzinach od 7,00 do 15,00.
SA-28

Elektryczne 
VESA Systemy 

Grzewcze

DYNAMICZNE PIECE 
AKUMULACYJNE 

ier OGRZEWANIE 

PODŁOGOWE 
i3r GRZEJNIKI 

ELEKTRYCZNE

UR SA-95I

HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA 
oficjalny przedstawiciel

KRAKOWSKIEJ I ŚLĄSKIEJ 
FABRYKI KABLI

Płock, ul. Kostrogaj 14 (teren Chemii) 
tel./fax 264-16-44, tei. 262-20-30

oferuje'.

tóW e oponowe
ttstetonicw ' ł  jowe

, pnewodt! "

' ■r f * s £ u»«
\  - . w « r @ s r
\  J  Ceny do negocjacji

OFERTA
Budownictwo Lądowe oferuje swoje usługi w zakresie 

dostaw wyrobów hutniczych i armatury przemysłowej 
do urządzeń przemysłowych 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 - </> 508 mm 
rury kotłowe 0 20 - 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

PONADTO:
papy termozgrzewalne i uszczelniające niemieckiei 
firmy W. OUANDT
oraz bezspoinowe powłoki dachowe EKODECK.

Jesteśmy także przedstawicielem 
Firmy PRAJCAIR POLSKA.

Prowadzimy punkt wymiany gazów technicznych.

G w arantu jem y w ysoką jakość  
i term inow ość realizow anych  ustug.

09-400 PŁOCK, uL Kostrogaj 1
te l/fa x  (0-24) 264-56-44, tel. (0-24) 262-52-28.1

•P O N Y
WULKANIZACJA

czynne codziennie 8.oo - 19.oo 
soboty 9.00- 15.00

HURT - DETAL

F  !  A T i

CZYSTE POWIETRZE 
I BEZPIECZNE DROGI

*PIRELLI
*ST0MIL

SEMPERIT 
MICHELIN

GOODYEAR *TC DĘBICA 
CONTINENTAL *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
SA-414

Nowy Fiat w nowym  roku!
Nadzwyczajna oferta 

w zamian za złomowanie 
starego samochodu. 

Szczegóły w naszym salonie.

3500 zl
mniej, jeśli kupujesz

Punto, Bravo, Brava 
Marea, Marea Weekend

3000 zł
mniej, jeśli kupujesz

Uno
2500 zl
mniej, jeśli kupujesz

Cinąuecento

2000 zi
mniej, jeśli kupujesz

Malucha

™ S“ ob, tel. 263 - 04 - 55 Z S K ,  ,el. 86-67-67 u Ł j!^ 6 w X e .U™3°65-89
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J bI M P h E D
LIFE

PIERWSZE AMERYKAŃSKO-POLSKIE TOWARZYSTWO 
_______ UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE i REASEKURACJI S.A.______

W związku z dynamicznym rozwojem poszukuje:

Kandydatów na bezpośrednich

AGENTÓW
UBEZPIECZENIOWYCH

z terenu Płocka i woj. płockiego

Rolą agenta ubezpieczeniowego, po odbyciu wszechstronnego szkolenia 
i przyznaniu państwowej licencji, będzie prowadzenie działalności 

w zakresie ubezpieczeń na życie

OCZEKIW ANIA:

•  wykształcenie min. średnie 
(wyższe mile widziane)

•  niekaralność
•  łatwość nawiązywania 

kontaktów
•wytrwałość

OFERUJEMY:
•możliwość zdobycia nowego, 

prestiżowego zawodu
•szkolenia stałe podnoszące 

kwalifikacje zawodowe
•  motywacyjny system plac
•  pracę w stabilnej firmie

o bardzo dużym potencjale

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ:
14 sty czn ia  1998  r. o godz. 17 .00  

w  Sali K onferencyjnej M łodzieżowego Dom u Kultury 
PŁOCK, ul. Tum ska

SA-22 talęe

nn
liu

KSEROKOPIARKA M-60 !

1650 zł+VAT

Techniko biurowo ®  09-402 Płock u l Padlewskiego 5

ilPNFOM teł./fax (0-24) 268-56-42; 264-35-70 
264-00-71

AUTORYZOWANY DEALER & SERWIS FIRMY RICOH

SERWIS KSEROKOPIAREK!!!
It

[ INFOTEC, GESTETNKR, NASHIJATEC, REX-ROTARY ]
C a n o n

[ SELEX, TRHJMPH-ARLER, 0I.IVE1'1'I, PANASONIC ]
MITA

[ UTAX, SANYO, SRARP ]
XER0X

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
DO WSZYSTKICH TYPÓW KSEROKOPIAREK SA-807

PŁOCKI
Biuro Ogłoszeń

Płock, Stary Rynek 27 
tel/fax 262-77-66

KUTNO
ul. Kilińskiego 1 
tel. 254-34-44

SIERPC GOSTYNIN
ul. Piastowska 11 a, PI. Wolności 26, 

tel.275-13-68 tel.73-34-54

ZAPRASZAMY 
DO NASZYCH ODDZIAŁÓW

Mmm ZEP - MOT
te l. (0-24) 2065-444, 2065-442

Płock, ul. Graniczna 57
(wjazd od ul. Wyszogrodzkiej)

r * , ' 1 - * <• ■’

S E A T  IB IZ A
- cena  ju ż  od 30.182  zł*

N/oIkswagen Group

S E A T  C O R D O B A
- ra b a t 1500 zł 

(ilość sam ochodów  
ograniczona)

* OC - gratis I*
* AC, NUI i Asistonce

4,9% !

’  wg. Kursu 100DM=196PLN

S E A T  T O L E D O
- clima + nowy silnik 

w starej cenie
ZAPRASZAMY W GODZINACH 9°° - 18°° * przy zakupie całego pakietu

SA- 23
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KUPIĘ każdą ilość złom u. Tel. 
771-243.

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

SPRZEDAM 2 stębnów ki, ower- 
lock, przem ysłow e. Płock, 
Pszczela 2/155 po 15,00.

014521/1

SPRZEDAM jacht m otorow y
9m. Tel. 262-98-73.

014523

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

014524

TELEWIZOR
"GRUNDIG11 14" 350 ZŁ
TELEWIZOR __ _
"SABA" 27" 280 ZŁ
I ELEWIZOR "AXION" 21"
TXX PI1-0T_____  490 ZŁ
AMIGA 500 + akcesoria 250 ZŁ 
ZAMRAŻARKA 6 SZUFLADOWA 
"SIEMENS NO FROST"CQn 7 l
WYS 1,60 M 6 MIEŚ. GWAR. OOU 4 Ł
CHŁODZIARKI OSZKLONE 
ELEKTROLUX 850 ZŁ
6 MIEŚ. GWARANCJI. WYS. 1 flflm
ODKURZACZ ---------------
ROWENTA" NOWY 4QQ 2 .L  

LODÓWKO-ZAMRAZARKA 
"BOSCH" - c n
awarancia 6 miesiecv fOU/LL.  
PRALKI — --------------
WIRNIKOWE 125-190 ZŁ

s a -351

M O ZA IK A  na siatce - wzory. 
U kładanie i cyk linow anie p o d 
łóg. Z akład  P rodukcyjny  - Ko-, 
z im iny  k /P ło ń sk a , tel. (0-23) 
662-45-17, (0-23) 662-78-78.

014319

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

014451

SPRZEDAM 
tanio kamerę video.

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

SA-665

TANIO SPRZEDAM nowy, 
dw ufunkcyjny piec gazow y 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 frytkow nicę. 
Tel. w ieczorem  264-55-27.

014459

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

014475

Od 1.12.1997r. powstał 
komis tanich 

mebli używanych.
Hurt sortowej odzieży 

używanej.
Płock - Imielnica, 

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

014486

POSIADAM w sprzedaży schła- 
dzarki do m leka o pojemności od 
400 do 12001. Gostynin, tel. 10-28.

SPRZEDAM tanio kurtkę z nutrii 
koloru czarnego. Tel. 261-29-66.

014529

SPRZEDAM overloki. Tel. (0-54) 
36-45-83.

014557

SPRZEDAM kam ienie połowę
drobne i grube oraz 2 kloce dę
bowe. Anna Łukasik, Wola Stę- 
powska 32, 09-545 Kiernozia, tel. 
Kiernozia 52.

014563

SPRZEDAM klatk i - kosze oraz 
w iatę z koszam i do odchow u li
sów, w ózek dw ukołow y do pa
szy oraz p am ik  elektryczny 
2501. Wiadomość: 26-48-571.

014570

SPRZEDAM bale olszow e i de
ski dębow e. Gostynin, tel. 29-16 
po 20,00.

G-1/98

USŁUG I

DOMOW E napraw y telewizo
rów - 62-99-05 Stypik.

013870

MASZYNOPISANIE 
(komputerowe). 

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

SA-58/1

LOMBARD "CENTUŚ" - 
Jachowicza 27 

(Cech Rzemiosł) - 
tel/fax 64-09-70. 

POŻYCZKI POD ZASTAW.
SA-395

VIDEOFILMOWANIE, 64-19-45
013994

PRANIE dywanów, wykładzin, 
obić tapicerskich, tapicerek sa
mochodowych. Kompleksowe 
sprzątanie pomieszczeń. Faktu
ry VAT. Tel. 667-187.

LOMBARD - KOMIS
"AMICUS"

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

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

pod zastaw SA-480

014160

BOAZERIE, 
podłogi, glazura, gips, 
docieplanie budynków. 

Przyborowski - 635-800.
014161

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

BiURO Rachunkowe 
przyjmie zlecenia.

Posiadam świadectwo 
kwalifikacyjne 
uprawniające 

do usługowego 
prowadzenia ksiąg 

rachunkowych.
Tel. 262-11-87.

014506/1

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

014507/1

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

M ALOW ANIE, tapetow anie, 
gładź. Tel. 62-65-21. Faktury  
VAT.

GLAZURNICTWO - 
14 zł/m2; usługi 

remontowo-budowlane; 
siding 15 zł/m2.

Tel. 0-601-314-521.
014556/1

ZALUZJE po zio m e i p ionow e. 
N ajtan ie j. F.H.U. "WEGA", ul. 
M orykon iego  5 /5 6 , ul. Tum 
ska 22 (obok "H erbapolu"), 
tel. 638-423, (0-601) 24-77-19. 
R achunk i VAT.

014507

014162

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

014183

PRANIE
dywanów, wykładzin, 

tapicerki samochodowej. 
Faktury VAT.

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

014322

ZALUZJE: poziom e, pionow e, 
rolety w ew nętrzne. "TOMEX", 
Płock, ul. K azim ierza W ielkie
go 22, tel. 64-03-59. Gwarancja! 
Rachunki VAT. U producenta 
najtaniej.

013818

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

tel/fax 262-52-99

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.

W ID E O FILM O W A N IE
261-55-26.

014371

SIDING
- 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

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

ś  KORKOWY
GRUPA CORCHERAS CATALANAS
PARKIETY I BOAZERIE 

Z KORKA NATURALNEGO

'tarfinraettiaJ
FARBY

I TAPETY NATRYSKOWE

GOLVAB1A AB
SZWEDZKIE PODŁOGI 

LAMINOWANE

WIDEOFILMOW ANIE - G. Ra
kowski, tel. 26-36-524.

014472

WYNAJMOWANIE przyczep - 
268-59-86.

014478

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.

]EMBIS, tel. 262-52-99 
RATY!

OKNA Z PCV
parapety
5 lat gwarancji 
szeroki wybór
EMBIS, tel. 262-52-99 

RATY!

I REMONTY!, ADAPTACJE! 
WYSTROJE!

EMBIS, tel. 262-52-99 
RATY!

AUTORYZOWANY zakład za
bezpieczeń antykorozyjnych w y
konuje: konserwacje pojazdów, 
montaż blokad Mult-Lock, auto- 
alarmów, wymiana oleju, mecha
nika - elektromechanika. 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 lt), oczekuję propozyqi - 
wynajem. Gostynin, tel. 17-34.

WIDEOFILM OW ANIE - kom 
puterow y montaż, efekty spe
cjalne. Machowski - 266-84-79.

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

0-601-32-30-85.

USŁUGI glazurnicze - 264-73-18.
_______________________ 014511

w id e o fil m o w a n iF T I ^ t t
ko, tel. 262-28-34.
_______________________ 014512

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

_________ 014512a

PRALKI, lodówki, 
zamrażarki - naprawa. 

Andrzej Lewandowski, 
tel. 263-18-13.

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

MALOWANIE, tapetowanie, gładź 
gipsowa, suchy tynk. 264-75-94.

GLAZURNICTW O, panele, m a
lowanie. 262-31-58.

014520

TELERADIOVIDEO - naprawa. 
Lachmana 2, tel. 26-36-617.

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.

REMONTY: glazura, suchy tynk, 
malowanie, tapetowanie, gładź 
gipsowa, panele. 26-36-515.

USŁUGI: tapetowanie, m alow a
nie, glazura, gładź gipsowa, pa
nele, suchy tynk. 263-03-73.

USŁUGI:
sprzątanie, pranie 

dywanów, obić 
tapicerskich, mycie okien. 

Tel. 268-32-63.

DOMOWE
naprawy telewizorów, 

magnetowidów. 
Tel. 262-38-29, 

0-601-34-44-82.

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

KOMPUTEROW E przepisyw a
nie prac. Tel. 263-71-44.

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

014533

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

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. Tel. 26-44-888.

PROFESJONALNY m ontaż pa
neli, podłóg szwedzkich, glazu
ry i terakoty. Tel. 263-83-36.

014539

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń
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EXPORTER poszukuje p rodu
centów AGD z tw orzyw  sztucz
nych i producentów  dyw aników  
igiełkowych typu "TRAWKA". 
Słupsk, teł. (0-59) 439-687, 090- 
522-395,0-601-641-001. -

014545

CHCESZ w yrem ontow ać swoje 
mieszkanie, biuro, sklep - za
dzwoń: 264-21-31. Firma zapew 
nia fachową obsługę i niskie ce
ny. W ystawiam y faktury VAT.

014550

USŁUGI: gładź gipsowa, suche 
tynki, ocieplanie poddaszy, gla- 
zurnictw o, m urow anie domów. 
Tel. 0-601-32-28-99 po godz. 
19,00.

014552

SUDNIK - windykacja 
wierzytelności.

Tel. (0-24) 264-74-83 
i 0-601-2775-13.

014556

NAPRAWA lodówek, 
zamrażarek, pralek 
automatycznych. 

Bieńkowski, 
tel. 26-36-758.

014560

DOMOWE napraw y telewizo
rów - Adamski. Tel. 264-33-10.

014564/1

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

KURSY komputerowe:
* podstawowy

* drugiego stopnia
* księgowość 

komputerowa.
Firma "MAGISTER", Płock, 

262-31-90 (9-14), 
263-57-87 (wieczorem). 

WINDOWS ’95!
014569

GLAZURNICTWO, 
panele, remonty łazienek, 

kuchni.
Tel. 263-63-13.

014573

NAUKA
ANGIELSKI - tanio. 263-14-48.

014469

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 - 
16.01.1998 - rozliczenje 
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.

014515

MATEMATYKA - tel. 263-84-33.
014575

MAGISTER - korepetycje: mate
m atyka, fizyka, chemia. Płock, 
262-73-51.

014577

JĘZYK ANGIELSKI - korepety
cje. Sierpc, tel. 275-10-23.

S-1/98

NIERUCHOMOŚCI

ODRABIANIE lekcji, w ypraco
w ania - pomoc. 264-28-64.

014551/1

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

POSIADAM do wynajęcia garaż 
przy ul. Norbertańskiej 15. Tel. 
262-28-52.

014576

“GOTOWE, ORYGINALNE - AUTORSKIE 
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

DOMÓW JEDNORODZINNYCH 
DWORKI, REZYDENCJE, BUDYNKI TYPOWE

SPRZEDAM 10 ha 3 kl. z bu
dynkam i lub same budynki (5
sztuk), okolice Małej Wsi. Tel. 
(0-24) 2617-000 wew. 341.

014522

WYNAJMĘ pawilon. SPRZE
DAM - zamienię mieszkanie. 
Tel. 264-09-01.

DUŻE mieszkanie do wynajęcia 
- Gostynin. Tel. 268-44-97.

014530

SPRZEDAM 
działkę 50 arów. 
Bielawki k/Kutna. 

Wiadomość:
Kutno, Peowiacka 22 - 

Kaniewski.
K-2/98

SPRZEDAM 
dom, działkę 0,70 ha, 

budynek gospodarczy. 
Henryk Rojewski, 

Witoldów 31, 
gm. Szczawin, 

tel. (0-418) 54-69.
K-5/98

SPRZEDAM kamienicę w cen
trum  Kutna oraz dom w olnosto
jący. Tel. 25-478-06.

K-6/98

Agencja Towarzyska 
"Manuela"

* najpiękniejsze Polki, 
miłe, wesołe i zadbane 

dziewczyny
posiadamy własny lokal 
* zapraszamy panów 

całą dobę.
Tel. 262-76-76.

014551a

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

014449

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

014307

SPRZEDAM działki przemysło
w e i budowlane w Woli Łąckiej. 
Stanisław Pruszyński, Popłacin 
73, tel. 261-01-25.

014439/1

SPRZEDAM grunty o pow. 
7,50 ha po łożone  w e w si Le- 
ksyn. A. Tom aszew ski, C ieśle, 
gm . Bodzanów .

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 mieszkanie 100 m  kw. 
wraz 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 pawilon handlowy
150 m  kw. z powierzchnią m aga
zynow ą 150 m  kw. w  centrum  
Kutna. Tel. 254-46-17.

K-1/98

WYDZIERŻAWIĘ pom ieszcze
nia gospodarcze o pow. 1000 m 
kw. W iadomość po 18,00: tel. 
26-14-518.

014535/1

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 rem ontu, 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

SPRZEDAM M-3. Tel. 262-11-18.
014546

KUPIĘ m ieszkanie o pow. 70-80 
m kw. na.Podolszycach Płd. Tel. 
266-68-46.

014578

SPRZEDAM m ieszkanie M-3 49
m kw. na Podolszycach Połud
nie. Tel. 266-8-46.

014578a

SPRZEDAM dom jednopiętrowy
w miejscowości Staroźreby, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0-601-718-015.

014581

SPRZEDAM dom  200 m  kw. na 
działalność gospodarczą - biuro 
lub zam ienię na mniejszy. Gosty
nin, Słowackiego 3. Tel. Gosty
nin 29-16 po 20,00.

G-2/98

ZDROWIE
Densytometria - 

diagnostyka osteoporozy, 
tel. 262-77-35.

014237

ANGIELSKI - 262-63-21.
014516

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

014527

MATEMATYKA - korepetycje. 
262-81-81.

KURSY sam ochodowe - w szy
stkie kategorie. OSK - W. Osiń
ski, Płock, ul. Kościuszki 26, tel. 
264-54-15; 263-51-33. Rozpoczę
cie 21.01.98r. godz. 16,00.

014561

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.

014461

DO WYNAJĘCIA 
lokal 60 m2 (l-sze piętro 

pawilonu). 
SPRZEDAM regały 

sklepowe.
Płock, ul. Wyszogrodzka 36/1, 

tel. 262-25-81.
014465

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

WYNAJMĘ stoiska handlow e w 
centrum  Gostynina. Tel. 40-07 po 
18,00.

014547

ZDECYDOWANIE KUPIĘ m ie
szkanie (może być do remontu). 
Tel. 0-61-31-43-90.

014548

MIESZKANIE własnościowe 48 
m kw. zamienię na mniejsze. Tel. 
264-55-20.

014549

SPRZEDAM dom w zabudo
wie szeregowej, osiedle "Nad 
Jarem" ul. Zubrzyckiego 4. M o
żliwość odpisu  pełnej ulgi b u 
dow lanej za rok 1997. W iado
mość tel. 261-29-92 po 16,00.

014552/1

SPRZEDAM gospodarstwo  
rolne 9 ha z budynkam i i la
sem  (1,4 ha), położone w  Woli 
Łąckiej (m ożliwość kupna sa
m ych budynków  z siedli
skiem). Inf. Wola Łącka 20, Sie
rocki Wojciech.

014554

FIRMA poszukuje pom ieszcze
nia o powierzchni ok. 50 m kw. 
na cichą produkcję. Wiadomość: 
0-601-31-17-95.

SA-20/1

SPRZEDAM tanio mieszkanie
M-4 60 m kw. Podolszyce Pin., ul. 
Łączniczek, IVp. Tel. 263-46-62 po 
18,00.

014567

SPRZEDAM gospodarstwo rol
ne o pow. 12 ha. Góra ul. Leśna 
14, gm. Staroźreby, Pruchniak 
Zdzisław.

014566

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

tel. 268-25-20. 
Przyjęcia:

dr ARTYMIAK SŁAWOMIR - 
wtorek, piątek
15.30- 17,30;

dr PIECHNA WITOLD - 
poniedziałek, środa

15.30- 17,30.
014483

TOWARZYSKIE
"Sabrina" - 

tel. 263-67-50 całodobowo. 
Miłe dziewczyny.

014400

Trzydziestolatka oferuje 
swoje towarzystwo.

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

014489

Agencja Towarzyska 
w Płocku zatrudni 

panie z możliwością 
zakwaterowania, 
dobre warunki.
Tel. 26-27-676.

014551

Agencja Towarzyska 
"Pamela", tel. 263-71-03.

* zapraszamy całodobowo
* nowe atrakcyjne Panie
* dysponujemy lokalami.

014562

AMBITNYCH 
przeszkolę i zatrudnię 

w zawodzie agenta 
ubezpieczeniowego. 

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

014531

ZATRUDNIMY Panie. 
Zakwaterowanie.

Włocławek, 
(0-54) 344-348.

SA-19

ROLNICZE

GINEKOLOG specjalista Ed
m und N iewiński - nowoczesne 
leczenie: przekw itu, osteoporo
zy, chorób sutka, niepłodności, 
nadżerek, regulacja miesiączek. 
Płońsk, ul. Lipowa la , tel. (0-23) 
662-31-21. Przyjęcia od 9,00.

SPRZEDAM kombajn Anna 91r., 
przyczepę 3,5 t sztywną i samo- 
zbierającą T010. Bartczak Jaro
sław, Reczyn, gm. Bodzanów.

014534

SPRZEDAM ciągnik Ursus C- 
362, rok prod. 1984. Tel. 264-08-91.

014553

SPRZEDAM ciągnik C-330M, 
rok 1990, stan bardzo dobry i 
m aszyny rolnicze. Cena do uz
godnienia oraz 4 ha ziem i. Wia
domość: Lew andowski Stefan, 
Siecień, tel. 264-51-32.

014558

CIĄGNIK Zetor K-25 z silni
kiem  od C-330 SPRZEDAM. Sta
nisław  Tomaszewski, Kurowo 
k /S ierp  ca.

014565

SPRZEDAM rozrzutnik oborni
ka. W iśniewski Zbigniew, Pa
rzeń, gm. Brudzeń.

014571

SPRZEDAM kombajn ziemnia
czany Anna jednorzędowy, rok 
1984, cena 7500. Bocianiak Zyg
m unt, Borzeń, 09-460 Mata Wieś.

014574

SPRZEDAM ładowacz Cyklop, 
Żuka 1991r. oraz beczkowóz ase
nizacyjny. Tel. (0-46) 38-25-79

K-3/98

SA-29

SPRZEDAM kombajn Bizon Z- 
056, kombajn buraczany Posej
don Z-417, prasę Z-224/1, gle
bogryzarkę, dmuchawę do sia
na. Tel. (0-23) 679-10-56 Raciąż.

014579

SPRZEDAM ciągnik C-330, rok
prod. 1978. Jabłoński Tadeusz, 
Brudzeń, tel. 261-27-28.

014580

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

014503

SPRZEDAM ciągnik siodłowy
Renault R-310, rok prod. 1985 oraz 
naczepę, rok prod. 1986, plande
ka, na poduszkach, dl. 12,9 na 
zew. Tel. 263-23-83,9,00 - 20,00.

014528

SPRZEDAM Mercedesa 123 240D, 
rok 1980, kolor zielony, stan ideal
ny. Cena 8700, tel. (0-24) 28-58-440.

014544

SPRZEDAM Stara wywrotkę, je-
rzy Krokowski, Rogowo, gm. 
Bulkowo.

014550/1
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SPRZEDAM Forda Scorpio 
DOHC 2,0i GHIA, rok 1991, stan 
bardzo dobry. Tel. 0-601-31-17-95.

SA-20

SPRZEDAM ŻUKA A-07 bla- 
szak, kom plet napraw czy do Jel
cza. Tel. 264-69-34.

014555

SPRZEDAM Stara 200. Tel. (0-46) 
38-25-79.

K-4/98

SPRZEDAM Poloneza 1500, rok 
produkcji 1979, stan dobry. Wia
domość: Dworcowa 22A.

014572

SPRZEDAM Forda Transita 
Turneo-Bus, 1994r. 

Pełne wyposażenie oraz 
podnośnik samochodowy 

najazdowy 5 ton.
Tel. 253-79-89, 253-42-47.

K-3a/98

KASV FBKftUK
DOWOŹ, SZKOLENIE, PROGRAMOWANIE

T -J S  / / /
ATRAKCYJNE CENY

S A M S U N G
O P T I M U S
C A S I O

! SERWIS ! _
KOMPUTERY OPTIMUS 3A 
DRUKARKI 
AKCESORIA

m a t e r i a ł y  e k s p l o a t a c y j n e

Techniko biurowa 09-402 Płock ul. Padtewskiego
tel./fax (0-24) 268-56-42 
264-35-70 ; 264-00-71

SA-26

Nowe, jeszcze wyższe stopy procentowe

ROR
A vista

Rachunki bieżące 
Od 1 do 6 dni

14,5% - kapitalizacja miesięczna

stopy negocjowane od SO.OOOzł

1-tygodniowe 13,0% 13,5% 14,0%
2-tygodniowe 14,0% 14,5% 15,0%
1-miesięczne 17,0% 17,5% 18,0%
3-miesięczne 18,0% 18,5% 19,0%
6-miesięczne 18,5% 19,0% 19,5%
12-miesięczne 19,5% 20,0% 20,5%
24-miesięczne 20,0% 20,5% 21,0%
3 6-miesięczne 20,5% 21,0% 21,5%

“ Dotyczy lokat osób fizycznych.' Dla podmiotów gospodarczych kapitalizacja miesięczna.

Lokaty terminowe w PBK SA
• bezpieczna inwestycja,
• pewny dochód,

• atrakcyjne oprocentowanie.

i * !PBK
Powszechny Bank Kredytowy SA 

w Warszawie
Filia w Płocku, ul. Tysiąclecia 10 

tel. 63-00-63

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Lokatorsko - 

Własnościowa 
"KOMUNALNIK" 

w Płocku
oferuje miejsca 

w garażu
wielostanowiskowym, 

planowanym 
do wybudowania 

przy ul. Na Skarpie

Chętni do nabycia pra
wa własnościowego 
proszeni są o zgłasza
nie swojej woli w biurze 
Spółdzielni przy ul 
Okrzei 2 w Płocku, do 
dnia 31 stycznia br. co
dziennie w godz. od 
9,00 do 12,00 i we wtor
ki w godz. 13,00 -16,00.
Informacje dodatkowe 
można uzyskać pod 

nr tel. 262-92-51.
SA-18

KANTOR
Zapraszamy od 9.00 -17.00 

soboty 9,00 -13.00

NAJKORZYSTNIEJ!
Z  KOMIS 
■Z NUMIZMATYKA 
✓ SKUP - SPRZEDAŻ ANTYKÓW 

OBRAZÓW, MEBLI. PORCELANY
j j I. Kolegialna 24, 262-91-61,

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

us* Akcesoria 
komputerowe 

o^Gry 
i®3 Programy 
1®“ Literatura n

Filtry
przeciwprzepięciowe 
ACAR

KONSOLE 
PLAY STATI0N

Gry
e> Akcesoria

ZAPRASZAMY 
Pn-Pt 10"-18“ 
sob. 10“-14"" 14505

GUIMTh ER - M W K  
oferuje

BRAMY GARAŻOWE, 

BRAMY PRZEMYSŁOWE, 

KRATY ROLOWANE, 
DRZWI

PRZECIWPOŻAROWE
Autoryzowany przedstawiciel

Zakład Budowlany 
Jerzy Garstka 
Grabina 10, 

teł. 264-79-97

WYKONUJEMY:
roboty wykończeniowe, 

suchy tynk, panele, 
gładź, glazura

ARTYKUŁY BIUROWE 
NA TELEFON

(024) 264 10 50

ZAPEWNIAMY PEŁEN W  
KOMFORT PRACY

V

NIEPOWTARZALNA O K A ZJA !
J E Ś L I  Z A M Ó W IS Z  !!

t e r b a z y t
P R O D U C E N T

CTCZyMASZ 1 0 %  0 A D / 4 . T  CENCWy
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 !

V '

Nr

w

Straż

K S k

__lali:_

Technikum
Elektryczne

S f u/. Gwardii Ludowej
Kolumna

Transportowa

Tutaj od listopada jest

Hurtownia opon, 
filtrów, akumulatorów. 

Serwis opon do samochodów 
osobowych i ciężarowych

Płock, ul. Bielska 59
(w ja zd  o d  n o w e j P rzem ysło w e j)
te l.  2 6 8 -6 8 -9 9 , 2 6 8 -2 5 -6 7



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

c^PASY KLINOWE 
USZCZELNIENIA

p M
IN G O
VERTlAS

E l
87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Toruńska 87 
tel/fax (054) 36-21-95 
SKIERNIEWICE, ul. Sobieskiego 53 
tel. 090-272-049

SA-30

62-510 KONIN, ul. Spółdzielców \2
tel/fax (0-63) 43-70-78
99-300 KUTNO, ul. Łęczycka 30
tel. (0-24) 253-30-36, 090-272072 (tymcz.)
16-010 WASILKÓW - BIAŁYSTOK
ul. Grodzieńska 92, tel. (0-85) 194-035

Ol Zakład Energetyczny Płock
CEN TRU M  HANDLOW E Sp z o.o.

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

dla domu Pani i Pana
Osprzęt elektroinstalacyjny i AGP

TU BEZ PROWIZJI
dokonasz opłaty za światło

f SKLEP
09-400 Płock, ul. Królewiecka 14 

tel. (0-24) 2665-665

HURTOW NIA
09-400 Płock, ul. O tolińska 25 

tel. (0-24) 2665-662 SA.387a

SIDING
Wykładziny elewacyjne 

import USA 
Sprzedaż i montaż

nVILLA"
Płock, ul. Graniczna 52c 

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

W T
CENTRAL SOYA
Pasze i koncentraty najwyższej 

jakości dla trzody, bydła i drobiu 
poleca Oficjalny przedstawiciel

, ul. Otolińska 29a, tel. 268-55-42, GSM 0601-31-06-31

n 0 w ó z  t o w a r u

do klienta
SA-828-1

PPUP "Poczta Polska" 
Rejonowy Urząd Poczty 

09-400 Płock, ul. Bielska 14b
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie mebli do sali obsługi klienta 
Urzędu Pocztowego w Płocku przy ul. Jacho
wicza 21.

Projekt mebli można odebrać w siedzibie 
Zamawiającego - pokój nr 75.

Oferty należy składać w sekretariacie - 
pokój nr 71 - do dnia 28 stycznia 1998r. 
godz. 15,00.
Otwarcie ofert w dniu 29 stycznia 1998r.

SA-17

Zarząd
Gminy
Nowy

Duninów
zmienia termin składa
nia wniosków na piśmie 
określony w komunika
cie zamieszczonym 
w MTP" nr 1/1307 
z dnia 6.01.1998r.

Termin składania 
wniosków 

do 3 lutego 1998r.
SA-25

ALDEB 
i MEBLE

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

ZAKŁAD STOLARSKI 
PRODUKCJA MEBLI

Wykonujemy:
Meble na wymiar

* meble kuchenne
* regały

l - l *« : '  ~ ■
z :  *~a  i

r A  »  -
zabudowę wnętrz 
meble biurowe i sklepowe

J f f IP I j* cięcie formatek
* akcesoria mebloWe

' '  '■ ' - - "1:" ' 
Podolszyce Południe 
AI. Jana Pawła II nr 27 
tel/fax 2666-201 w godz. 9,00 -17,00

I l i l l l

SA-729

r y
Z e r

CENA PAKIETU 
UBEZPIECZENIOWEGO
U N O , PUNTO, BRAVO, BRAVA, M AREA, MAREA W EEK EN D

Uw aga! T era z  p e łn e  u b e z p ie c z e n ie  g ra tis!*  
K u p u ją c  u  n a s  now ego  F ia ta  U no, P u n to , 

B ravo , B rav a , M a rea  lu b  M a re a  W eekend , 
d o s ta n ie s z  w  p re z e n c ie  p e łn e  
u b e z p ie c z e n ie  OC, A C /K R  i NW 

g w a ra n tu ją c e , że je ś l i  w  c ią g u  
ro k u  od d a ty  z a k u p u  Twój sa m o c h ó d  

z o s ta n ie  sk ra d z io n y  lu b  u sz k o d z o n y  
ta k , że k o sz ty  n a p ra w y  p rz e k ro c z ą  

50%  jeg o  w a r to ś c i, to  b ez  ż ad n e j d o p ła ty  
o trzy m asz  now y, o d p o w ia d a ją c y  

p o p rz e d n ie m u  p o d  w zg lędem  ty p u , m o d e lu  
w y p o saż en ia . Poczuj s ię  b e z p iec zn ie .

Szczegóły  w  n a sz y m  sa lo n ie .
Z F ia te m  to  się  o p ła c a .

* Oferta nie może być łączona z innymi 
promocjami. Czas trwania oferty i ilość 

samochodów są ograniczone

IT - POL Auto w Płocku
ul. Rembielińskiego 10b, tel. 263-04-55

AUTO - CENTER ŁĘCZYCA
ul. Ozorkowskie Przedm. 45, tel. 86-67-67

JRJ Zachorscy, KUTNO 
ul. Józefów 26, tel. 253-65-89

’ SA-27-1
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Pierwszy trening piłkarzy Petrochemii

Kto przychodzi, kto odchodzi?
W ubiegły poniedziałek, 5 stycznia piłkarze Petrochemii wybiegli na swój pier- 
wszy, po przerwie zimowej, trening. Wzięło w nim udział 22 zawodników Jedv- 
"y.mRf^ ? .rzenl ’ k'0! eg°  grupa przyglądających się kibiców jeszcze nie znała, 
by. Radosław Sobolewski z Jagiellonii Białystok, w sprawie pozyskania któreao 
Petrochemia prowadzi rozmowy. Dzień później do drużyny dołączył wypożyczo
ny w swoim czasie do Stalowej Woli Janusz Dec. Ci dwaj piłkarze to jedyni 
zawodnicy, którzy uzupełnią w przerwie zimowej drużynę Petrochemii.

- muiii yuniyst...

jnk będziesz dużo jadł, to będziesz taki duży - pokazuje Piotrek Soczewka 
(ż prawej) do Wojciecha Małochy. - A ty jeszcze większy - replikuje Wojtek...

. ;

Pozycja Radka Sobolewskiego -wskazuje, że chłopak 
czuje respekt przed kolegami z nowej drużyny!

Po zwyczajowej 
przehieżce trener Bo
gusław Kaczmarek 
podzielił swoich za
wodników na dwie 
drużyny: żółtych i
niebieskich, i polecił 
rozegranie sparingo
wego spotkania: 2x25 
minut. W drużynie 
żółtych zagrali: Artur 
Sejud - Mirosław Mi
lewski, Andrzej Prze- 
rada, Marcin Janus, 
Dariusz Podolski, 
Piotr Soczewka, Ry
szard Remień, Bog
dan Jóźwiak, Paweł 
Miąszkiewicz, Marek 
Witkowski, Paweł 
Sobczak. W drużynie 
niebieskich znaleźli 
się: Jacek Lasocki - 
Mariusz Przybyło- 
wski, Mariusz Wo ro
li ieck i, Arkadiusz Ża- 
glewski, Artur Wy-

czałkowski, Radosław Kowalczyk, 
Radosław Sobolewski, Marcin Go- 
cejna, Jacek Popek, Arkadiusz Go- 
sik, Wojciech Małocha.

Pierwszą bramkę Anno Domi
ni’98 zdobył występujący w eki
pie niebieskich Wojciech Mało
cha. Drużyna żółtych wygrała to 
spotkanie 5:2, a bramkarskim łu
pem podzielili się: Dariusz Podol
ski, Marek Witkowski (2), Paweł 
Sobczak, Piotr Soczewka - żółci 
oraz Wojciech Małocha (2) - nie
biescy.

W poniedziałek zawodnicy Pe
trochemii pojechali na pierwszy 
zimowy obóz - do Cetniewa. W 
Płocku pojawią się 26 stycznia, 
dzień później rozegrają sparingo
we spotkanie z ŁKS-cm, na razie 
nie wiadomo jeszcze czy w Płoc
ku, czy w Łodzi.

Jesdi chodzi o zawodników, 
którzy nosili się z zamiarem zmia
ny barw klubowych, to nieaktual
ne wydaje się przejście Andrzeja 
Przerady do grodziskiego Grocli- 
nu. Obecnie wymienia się nieofi
cjalnie inną nazwę klubu, do któ
rego trafić ma płocki obrońca. 
Chodzi tu o szczecińską Pogoń. 
Nie wiadomo jednak, czy transak
cja dojdzie do skutku, bo klub ze 
Szczecina biedny jest jak mysz 
kościelna

Na liście transferowej pojawiły 
się cztery inne nazwiska: Serocki, 
Wyczałkowski, Kowalczyk i Woro- 
niecki. O tym ostatnim mówiło się 
w kontekście jego przejścia do Je- 
zioraka Iława. Czy zostanie podpi
sana umowa wypożyczenia Mariu
sza do tego klubu - zobaczymy. W 
dalszym ciągu szuka się solidnych 
drugoligowych klubów dla pozosta
łych zawodników wpisanych na li
stę transferową.

Ostatnio dowiedzieliśmy się 
nieoficjalnie, że jednym z płoc
kich zawodników zainteresował

- Panowie, wziąć mi się do roboty w drugiej połowie - perroruje w 
przerw ie sparingowej rozgrywki Bogusław Kaczmarek.

- Kto podskoczy -wyżej ode mnie?- Jackowi Popkowi w yraźnie służy 
dieta przepisana przez znanego profesora z Gdańska.

Ciechanowskie Grand Prix
3 stycznia 1998 r. została za

mknięta lista uczestników cie
chanowskiego G rand Prix. Jak 
się okazało, zainteresow anie im
prezą było tak duże, że organi
zatorzy m usieli zm ienić jej for
mułę. P ierw otnie przew idyw a
no, że w  każdej kategorii 
wiekowej (roczniki 1983, 84, 85, 
86, 87) w ystąpi po 16 drużyn, ale 
z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń 
zdecydow ano, że w  turnieju w y
stąpi 100 zespołów, czyli po 20 w 
każdym  roczniku.

Jest to niew ątpliw ie najwię
ksze przedsięwzięcie w historii 
polskiej piłki nożnej dziecięcej i 
młodzieżowej. Już w iadom o, że 
udział w ezm ą 33 kluby szkolące 
młodzież piłkarską z 21 woje
wództw. Dwanaście klubów w y
stawi drużyny  w e wszystkich 
kategoriach wiekowych i te 
w łaśnie będą się liczyć w walce o 
tytuł G rand Prix Polski. Wy
m ieńm y te kluby: Ślęza Wroc
ław, Beniaminek Radom, Che
mik Police, D rukarz W arszawa, 
Junior Radom, Cracovia Siemia

tycze, Lechia Gdańsk, Narew  
Ostrołęka, * Trójka Ciechanów, 
Warta Poznań i Petrochemia 
Płock. Drugim klubem, który bę
dzie reprezentow ał w ojew ódz
two płockie jest Stoczniowiec 
Płock, którego piłkarze w ystar
tują w  czterech rocznikach (brak 
drużyny  najmłodszej). W tym 
miejscu należą się słowa uznania 
prezesowi Stoczniowca Grzego
rzowi Kępińskiemu, który mimo 
kłopotów  finansowych klubu 
stawia na młodzież i obiecuje w 
krótkim  czasie wychować god
nych następców Pawła Sobczaka 
(pierwsze kroki staw iał w Stocz
niowcu, dziś jest członkiem ka
dry olimpijskiej Sydney 2000).

Z klubów obecnie w ystępują
cych w ekstraklasie tylko Petro
chemia Płock wystawiła swoich 
reprezentantów  we wszystkich 
rocznikach. Z innych ligowych 
potentatów  w ciechanowskim 
turnieju wystąpią: Polonia War
szawa, Wisła Kraków, Stomil Ol
sztyn, ŁKS Łódź (po 2 roczniki) i 
GKS Katowice (3 roczniki). Jed

ną drużynę wystawi także lider 
II ligi GKS Bełchatów.

Zespoły startujące w turnieju 
grać będą najpierw w  elim ina
cjach system em  "każdy z każ
dym ". Dwie pierw sze drużyny 
aw ansują do półfinałów, a na ko
niec rozegrane zostaną mecze o 
najwyższą stawkę. Każde miej
sce w turnieju prem iowane jest 
odpow iednią liczbą punktów  w 
klasyfikacji Grand Prix.

W miniony weekend o p u n 
kty walczyli chłopcy z rocznika 
1986 (o ich zm aganiach napisze
my w następnym  numerze), 17 i 
18 stycznia - rocznik 1983, 24 i 25 
stycznia - rocznik 1984, 14 i 15 
lutego - rocznik 1985, zaś 21 i 22 
lutego - rocznik 1987. Dla zw y
cięzców w  każdej kategorii w ie
kowej organizator przew idział 
nagrodę w postaci sprzętu spor
towego w  wysokości 5000 zł.

Wszyscy kibice na pew no bę
dą trzym ać kciuki za obydwa 
płockie zespoły, zwłaszcza że tur
niej o tytuł Grand Prix ma bardzo 
prestiżowe znaczenie. Wyniki bę
dziemy przekazywać w kolejnych 
numerach Tygodnika.

Jol.

Za chwilę padnie rekord świata w biegu na "setkę'

się klub z Bundesligi. Nie będziemy 
wymieniać nazwiska tego zawodni
ka, bo on sam o tym fakcie jeszcze 
nie wie. Wydaje nam się jednak, że

w jego przypadku na transfer zagra
niczny jest jeszcze za wcześnie.

Tomasz Szatkowski 
fot. P. Lewandowski

Rozwiązanie konkursu

Kibic - ekspert
W num erze 50 "Tygodnika 

Płockiego" z 16 grudnia ogłosili
śmy konkurs dla kibiców piłki noż
nej, w  którym zapytaliśmy o kon
kretny czas, w  którym padła pier
wsza w rundzie jesiennej bramka 
dla Petrochemii. Uważni czytelnicy 
naszej gazety zauważyli pewnie, że 
podpowiedź była zamieszczona w 
jednym z poprzednich numerów 
"TP", w  którym dokonaliśmy pod
sumowania rundy jesiennej rozgry
wek. Oczywiście bramkę zdobył 
Wojciech Małocha w 19 minucie

spotkania z P o  
lonią Warszawa 
(trzecia kolejka 
rozgrywek).
Była to 199 min. 

rzeczywistego czasu gry. Za na
desłane rozwiązania dziękuje
my.

Zwycięzcą konkursu został 
Rafał Kunikowski, zamieszkały 
w  Płocku przy ulicy Kredytowej.

Pana Rafała zapraszam y do 
redakcji "TP" pod odbiór nagro
dy, którą jest, przypom inam y, 
kom plet sportow y: koszulka i 
czapeczka w  barw ach Petroche
mii. N agrodę ufundow ał Klub 
Kibica naszego zespołu.

(t)
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Naśladownictwo wskazane

Noworoczny prezent
Wielokrotnie już informowaliśmy o prosporto- 
wych decyzjach Rady Miejskiej w Kutnie. Dzi
siaj, z powodu wejścia w życie z dniem 1 stycz
nia 1998 roku Uchwały Nr 452/LI/97 z dnia 28 
października 1997 r. w sprawie ustalenia regula
minu przyznawania wyróżnień i wysokości na
gród dla zawodników klubów sportowych mia
sta Kutna za osiągnięcie wysokich wyników we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym - również i ten fakt odnotowujemy na 
sportowej kolumnie Tygodnika.

świata, Europy i Polski, zaję
cie pierwszego, drugiego lub 
trzeciego miejsca na Igrzy
skach Olimpijskich, Parao- 
limpijskich, w mistrzostwach 
świata, Europy i Polski oraz 
Pucharu Polski, osiągnięcie 
wysokiego wyniku sporto
wego o niewymiernym cha
rakterze.

Nagroda pieniężna dla za
wodnika wynosi np. 200% 
przeciętnego wynagrodzenia 

za ustanowienie re
kordu świata, za 
zdobycie Pucharu 
Polski nagroda wy
nosi połowę tego 
wynagrodzenia. 
Ważnym postano
wieniem jest też zo
bowiązanie Prezy
denta Miasta do na
dania wręczaniu 
wyróżnień i nagród 
uroczystego chara
kteru. Rajcom grodu 
nad Ochnią gratulu
jemy po raz kolejny. 
Pani Skarbnik Mia
sta życzymy podpi
sania "stosu" list 
wypłat nagród dla 
zawodników, sła
wiących miasto i re
gion na terenie kra
ju, Europy i świata.

Prezes MKS "Kutno” Zdzisław Bartol składa podziękowania sportowcom za tytuł base 
balłowego Mistrza Polski '96.

Za wysokie wyniki sporto- nagrody rzeczowe lub pie- 
we honorowane wyróżnię- niężne - uchwałodawca uz- 
niami - puchary, dyplomy, naje: ustanowienie rekordu

Piłka nożna

Płocczanie w Ciechanowie

Z. Bartol

W pięknej hali widowiskowej w Ciechanowie został 
rozegrany III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Old
boyów, w którym wystartowało 10 drużyn, w tym 
dwie z Płocka. Nasi reprezentanci to: drużyna Eks
pedycji oraz zespół Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów, w której występowali funkcjonariusze 
Komendy Rejonowej Policji w Płocku.

D rużyny startujące w zaw o
dach zostały podzielone na dw ie 
grupy i grały system em  "każdy 
z każdym ". W grupie A, w  której 
wystąpiła płocka ekipa policjan
tów uzyskano następujące rezul
taty: C iechanów I - Przasnysz 
5:1, WSP Szczytno - Płońsk 5:0, 
Ciechanów I - KRP Płock 2:4, 
Przasnysz - Szczytno 1:4, Płońsk 
- KRP Płock 2:2, Ciechanów I - 
Szczytno 0:2, Przasnysz - Płońsk 
0:0, Szczytno - KRP Płock 2:2, 
Ciechanów I - Płońsk 2:2, KRP 
Płock - P rzasnysz 5:1.

Tabela grupy A:
WSP Szczytno 1013-3
Ciechanów I 7 11-7
KRP Płock 6 11-9
Płońsk 3 4-9
Przasnysz 1 3-14

W grupie B, w  której w ystę
pow ała Ekspedycja padły  nastę
pujące rezultaty: C iechanów II - 
Ostrołęka 0:3, jedynka Ciecha
nów  - Lech Rypin 0:1, Ciecha
nów  JI - Ekspedycja Płock 3:6, 
Narew  Ostrołęka - Jedynka 1:0, 
Lech - Ekspedycja 1:2, Ciecha
nów Ił - Jedynka 1:0, N arew  - 
Lech 2:0, Jedynka - Ekspedycja 
0:1, Ciechanów II - Lech 2:1, N a
rew - Ekspedycja 2:1.

Tabela grupy B:
Narew 12 8-1
Ekspedycja 9 10-6
Ciechanów II 6 6-10
Lech 3 3-6
Jedynka 0 0-4

Po eliminaq'ach grupow ych

przyszedł czas na finały. W m e
czu o 9 miejsce Przasnysz poko
nał Jedynkę- 1:0, o 7 miejsce 
Płońsk zwyciężył Lecha 6:1, o 5 
płoccy policjanci wygrali po do
brym  spotkaniu z Ciechanowem 
II 5:1, o 3 miejsce Ekspedycja 
uległa nieznacznie bo 1:2 d ruży
nie Ciechanowa I. Warto tu do
dać, że płocczanie jeszcze 4 min. 
przed końcem prowadzili 1:0 i 
byli zespołem  zdecydow anie le
pszym. Niestety, ostatecznie ule
gli lepiej dysponow anym  w koń
cówce rywalom . W spotkaniu o 
1 miejsce Narew  pokonała poli
cjantów Wyższej Szkoły w 
Szczytnie 3:1.

Za w zorow e zorganizowanie 
ciechanowskiego turnieju szcze
gólne słowa uznania należą się 
Sławomirowi Nowakowskiem u,

który występował w zespole Cie
chanowa I i został królem strzel
ców turnieju zdobywając 6 bra
mek, i Tomaszowi Zabielskiemu.

Płockie drużyny w ystępow a
ły w  składach:

KRP Policji: Mirosław Płoski, 
Wojciech Atlak, Jan Łuniewski (3 
bramki), Rajmund Koperek (5), 
Andrzej Lemanowicz (1), M a
rian Golatowski (1), Marek Ko- 
zanecki (3), Dariusz Michalski 
(3), Krzysztof Błaszczyk, Paweł 
Pocheć. W ciechanowskim tur
nieju drużynę płockich policjan
tów prow adził znany szkolenio
wiec Tadeusz Prosowski.

Ekspedycja: Janusz Frelek, 
Sylwester Machała, Leszek Ha- 
rabasz (1), Tomasz Ruciński (1), 
Robert Szkopek (1), Andrzej Ma
tuszewski (1), Jerzy Kustra, A n
drzej Kamiński, Marek Wiąckie- 
wicz (1), Paweł Olejniczak (5).

Dwaj zawodnicy z Płocka: 
Paweł Olejniczak z Ekspedycji i 
Rajmund Koperek z KRP Płock 
zajęli drugie miejsce w klasyfi
kacji króla strzelców, zdobyw a
jąc po 5 goli.

Jol.

Grand-Prix Gostynina
Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Gostyninie zorganizow ał w  sali 

gimnastycznej SP N r 3 I turniej tenisa stołowego w  ramach 
"Grand-Prix". Oto pierw sza trójka w  każdej z trzech kategorii. 

Chłopcy rocznik 1983 i m łodsi
1. Krzysztof Świderski - SP N r 5 -10 pkt
2. Krzysztof Kowalski - SP N r 5 - 8 pkt
3. M ichał Świderski - SP Nr 3 - 6 pkt 
Chłopcy rocznik 1982 i starsi
1. Marcin Jabłoński - ZSZ - 10 pkt
2. Dawid Gawryłow  - SP N r 3 - 8 pkt
3. W aldemar Grzelak - ZS Nr 2 - 6 pkt 
M ężczyźni 1978 i starsi
1. Krzysztof Wiwała - SP N r 5 -10 pkt
2. Przem ysław  Stefański - ZS N r 2 - 8 pkt
3. Andrzej Pirowski - CKU Płock - 6 pkt

(t)

Od 6 stycznia br. na zaproszenie Zarządu Miejskiego 
Klubu Sportowego “Kutno” w grodzie nad Ochnią 
przebywa pan Norio Onishi - dyrektor warszawskie
go biura Japońskich Młodych Ekspertów d/s Współ
pracy z Zagranicą. Celem pobytu gościa jest zbada
nie warunków do ewentualnego skierowania w roku 
bieżącym do pracy w kutnowskim klubie japońskie
go wolontariusza - trenera baseballu.

Z kraju
kwitnącej wiśni

W tym celu pan Norio Onishi 
przyglądał się halow em u tre
ningow i baseballow ej d ru ży n y  
seniorów  i odbył rozm ow ę z 
działaczam i sekcji na tem at 
organizacyjno-ekonom icznych 
w arunków  udzia łu  p rze d sta 
wiciela japońskiej szkoły base
ballu  w  procesie doskonalenia 
m iejscowego szkolenia w  tej 
dyscyplinie sportu.

Gospodarze zaprezentow ali 
też gościowi program y budow y 
Europejskiego C entrum  Szkole

nia M ałej Ligi B aseballu  i 
m odern izac ji stad ionu  miej
skiego przy  ul. Kościuszki 24.

Dyrektora Norio Onishi i jego 
asystentkę Elżbietą Lewczuk 
przyjął w  U rzędzie Miejskim 
prezydent miasta - Krzysztof 
Debich.

W dniu 7 stycznia przedsta
wiciel "kraju kwitnącej w iśni" 
przebyw ał w  Szkole Podstaw o
wej n r 9 im. Wł. Jagiełły.

Z-dziś

N ie wyszło
Do bardzo nieudanych należy 

zaliczyć sezon 1997/98 kadetek 
(piłka koszykowa) Miejskiego 
Klubu Sportowego "Kutno". W 
rundzie wstępnej rozgrywek pod
opieczne Mariusza Lubińskiego 
występowały w  grupie "C" Łódz
kiego Okręgowego Związku Ko
szykówki, mając za przeciwnicz
ki: Bazę Włocławek, Aluminium 
Konin i KS 21 Płock.

W sześciu rozegranych me
czach kutnianki schodziły z par
kietu pokonane: z Włocławkiem - 
35:89 i 9:55, z Koninem - 16:100 i 
55:81, z Płockiem - 35:49 i 31:99.

W konsekwencji następczynie 
Marty Pawłowskiej zajęły ostatnie 
miejsce w  grupie. Najlepszymi

okazały się ka- 
detki z Alumi
nium  i KS 21 - 
one walczą w 
rundzie finało

wej z: MKS Pabianice, Lechią To
maszów, MKS Jedynką Łódź i 
Widzewem Łódź.

W tej sytuacji i z powodów 
ekonomicznych (wysokie koszty 
transportu) kierow nictw o sekcji 
piłki koszykowej wycofało dru
żynę z dalszej rywalizacji o miej
sca 7-11.

Przed wiceprezesem klubu d /s  
koszykówki - Jackiem Sikorą i kie
rownikiem sekcji - Wiesławem 
Stelmaszewskim stanął więc dyle
mat: jakimi zawodami wypełnić 
kadetkom okres do końca sezonu i 
co zrobić, aby zespół ten reprezen
tował w  przyszłości poziom nie 
odbiegający od klubowej normy?

Z-dziś

Piłka nożna

Płoccy juniorzy górą
W Płońsku rozgrywany był 

Halowy Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej juniorów  starszych 
z udziałem  drużyny Petroche
mii, prowadzonej przez Krzy
sztofa Pędzierskiego. Płocki ze
spół zaprezentow ał się w  zaw o
dach bardzo dobrze, czego 
efektem było zwycięstwo i zdo
bycie pucharu  oraz większości 
ufundow anych przez organiza
torów nagród. Warto dodać, że 
w  zespole Petrochemii kibice 
mieli okazję oglądać takżę tych 
m łodych piłkarzy, którzy już 
mają debiut I-ligowy za sobą, a 
przygotow ują się do wyjścia na 
m uraw ę w rundzie jesiennej w  
ekstraklasie.

W turnieju w ystartow ało 8 
zespołów  z całej Polski, podzie
lonych na dwie grupy. Petroche
mia w  pierw szym  pojedynku 
pokonała Polonię Gdańsk 7:3, a 
w  drugim  Ceram ikę Opoczno 
6:1. Drugiego dnia zaw odów

zrem isowała z W artą Poznań 
4:4, co pozwoliło płocczanom 
walczyć o zwycięstwo w  turnie
ju. Finałowy pojedynek zakoń
czył się w ygraną Petrochemii z 
Polonią G dańsk 5:2 i podopiecz
ni Krzysztofa Pędzierskiego za
jęli I miejsce w  całym turnieju.

D rużyna grała w składzie: 
Krzysztof Leszczyński, M ichał 
Żaglewski, Paw eł Zwoliński, 
Łukasz Kraszewski, A rkadiusz 
Orłowski, M ichał Ogrodowicz, 
Sebastian Hys, M ariusz Sobole
wski, Rafał Wojdat, Dam ian Sta
niszewski, M arcin Rosa, A rka
diusz Porosa i A rtur Kapela. 
Królem strzelców zaw odów  zo
stał zdobyw ca 9 goli Dam ian 
Staniszewski, a najlepszym i pił
karzam i zostali wybrani: A rtur 
Porosa i A rtur Kapela. Petroche
mia zdobyła także puchar dla 
drużyny  z największą ilością 
strzelonych bramek.

Jol.

Miejski Klub Sportowy 
“Kutno” zaprasza

17 stycznia - sobota
godz. 16.00, hala sportowa SP 2, ul. Staszica 6, piłka koszykowa - 

pierwszy zespół gra z ŁKS II Łódź (II liga); przed rozpoczęciem meczu 
oficjalne podziękowanie za dotychczasową pracę Jarosławowi Żakowi 
i wręczenie nominacji na trenera drużyny Adamowi Pawłowskiemu.

18 stycznia - niedziela
godz. 11.00 - hala sportowa SP 9, ul. Jagiełły 6, piłka koszykowa - 

zespoły młodziczek grają z W idzewem I Łódź i Center Club Łowicz.
Z-dziś
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8/POZIOMO: 1/ jadowity wąż, 5/ formacja na boisku, 7/ inaczej bez,
do gry w badmintona, 9/ paryska forteca, 10/ odmiana cebuli, 13/ uchodzi 
z czajnika, 14/ Janusz... Mikke, 19/naczynie z dziurkami do kwiatów, 
20/ drzewo iglaste, 2 1 /pończochy w ażurowy deseń.
PIONOWO: 1/ chodzi z turoniem, 2/ przyrząd do mierzenia głębokości 
zanurzenia, 3/ żeńska grupa wokalna, 4/ spławia wodą drzewo, 5/ pierwia
stek chemiczny występujący w rudach uranowych, 6/ siły zbrojne, 11/wę

drowny śpiewak, 12/libijski poli
tyk i generał, 15/ rzepakowy 
lub rycynowy, 16/ mechanizm 
zegarka, 17/ świetlisty otok nad 
głową świętego, 18/ ma 100 cen
tymetrów.
Czytelnicy, którzy w ciągu 10 dni 
od daty ukazania się numeru 
nadeślą na adres redakcji 
(PŁOCK, STARY RYNEK 27) 
rozwiązania na kartkach poczto
wych z dopiskiem “KRZYŻÓW
KA nr 2” wezmą udział w losowa
niu nagród książkowych. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 49: 
Poziomo: 1/ ambit, 5/ bura, 7/ 
rolka, 8/ armia, 9/ wojownik, 10/ 
parol, 13/ mila, 14/ tygrys, 19/ 
Marylka, 20/ klan, 21/orkiestra. 
Pionowo: 1/ awanport, 2/ bu
merang, 3/ trawlery, 4/ olej, 5/ 
barwa, 6 /rupia, 11/nielot, 12/pa
rada, 15/ yale, 16/ runo, 17/ 
smyk, 18/ Erie.
Za prawidłowe rozwiązanie I 
krzyżówki nr 49 nagrody 
książkowe wylosowali:
1/ Roman Naguszewski, zam. 
09-411 Biała Stara, Srebrna 
2/ Karol Chojnacki, zam. 09- 
407 Płock, ul. Piłsudsskiego 
3/ Maria Sitkowska, zam. 09- 
200 Sierpc, ul. Narutowicza

Im bardziej angażujesz się 
uczuciowo, tym większe ponosisz 
porażki. Zastanów się czy nie pora 
zmienić taktvke, może wtedy bliżej 
będziesz upragnionego zwycięstwa. 
Pomyśl o tym w piątkowy wieczór, 
by już sobotni weekend zacząć ina
czej. Kogoś bliskiego zaskoczy ta 
odmiana, ale też pomoże spojrzeć in
aczej na Wasz związek.

Czy zapłaciłeś już zaległe raty? 
Kalendarz przypomina, a ponaglające 
pisma także, to dowód, że trzeba czę
ściej zaglądać do tenninarza. A po 
zakupy wybierać się po uiszczeniu 
należności, wtedy po prostu mniej 
hojnie będziesz szafować groszem. 
Waga doceni tę zmianę, zawsze miała 
Ci za złe zbytnią rozrzutność.

Ktoś plotkuje na Twój temat, 
chce sprowokować Cię do niepo
trzebnej awantury. Wykaż rozwagę, 
a wtedy wszystkie knowania przesta
ną mieć sens. I nie chowaj głowy w 
piasek, czasami warto być odważnym, 
a teraz naprawdę trzeba. Będzie też nie
spodzianka - miła choć nieoczekiwana.

Winę za niepowodzenia pono
sisz sam, ale tak trudno się do tego 
przyznać, dlatego dręczysz tę 
spragnioną Twoich uczuć Wagę, a 
ona cierpliwie znosi te tortury. Ale 
nie przesadzaj, cierpliwość ma gra
nice, musisz o tym pamiętać kie
dy sobotnią kłótnię zaczniesz od - 
mówiłem, Twoja wina”.
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LISTA PRZEBOJÓW NR 266
1. MICHAEL /MICHAEL/

arod. USA 1996, komedia, reż: 
lora Ephron, wyst: John Travolta, 
Uidie MacDowell, William Hurt, 

dystr. IMPERIAL
| Wydawca gazety reklamowej, Var- 
itan Malt chce mieć sensacyjny temat 
do wydania świątecznego. Jeden z 
'ziennikarzy, Frank Quinlan, prze- 

ęlądając redakcyjną pocztą trafia na 
jlist, w którym starsza pani z Iowa 
oisza, że od kilku miesięcy mieszka z 
nią anioł o imieniu Michael. Ta hi
storyjka może się dobrze sprzedać w 

Vdaniu świątecznym... 
ł°  Iowa wyrusza ekipa redakcyjna: 

Kjuin/an, jego współpracownik Huey 
Jriscoll, Dorothy Winters - ekspert 
od aniołów, a także maskotka gazety 

kundelek Sparky. Po przyjeździe 
stwierdzają, że anioł rzeczywiście 
|tam mieszka, jest nawet archaniołem, 
nie - poza parą śnieżnobiałych 
skrzydeł - niewiele ma wspólnego z 
powszechnymi wyobrażeniami o isto

tach niebiańskich. Michael lubi sło- 
ycze, dużo pali, ma niewyparzony 

jlęzyk, uwielbia draki w barze, za koł
nierz też nie wylewa... A dziewczyny? 
dziewczyny wprost za nim przepa
dają! Naczelny chce mieć anioła w 

\Chicago. Podczas podróży okazuje 
się, po co tak naprawdę Michael zja
d ł się na Ziemi...
• COŚ POŻYCZONEGO, 
/OŚ NIEBIESKIEGO prod. 
JSA 1997, obyczaj, reż: Gwen Amer, 
yst: Connie Sellecą Twiggy Lawson, 

Cen Howard, dystr. IMPERIAL 
IWydawca magazynu mody Moni- 
jue D Arcy i je j dwie przyjaciółki - 

i Teri mają wziąć udział w 
vielkiej sesji zdjęciowej, której te
matem są suknie ślubne ilustrujące 

nrtykuł o Pannach Młodych. Wszy
stkie trzy bowiem ju ż  wkrótce 
nają stanąć na ślubnych kobier

cach. Tymczasem tuż przed wyja
zdem do Australii, której niepowta
rzalne krajobrazy będą dosko
nałym tłem do zdjęć, odkrywają, 
te ich plany małżeńskie wcale nie 
są tak pewne, jak  się wcześniej

zdawało. O Teri zaczyna zabiegać 
je j poprzedni przyjaciel, Eve zaska
kuje pojawienie się męża, którego 
uznano za zmarłego, a Moniąue 
nagłe zauroczył inny mężczyzna, 
bynajmniej nie je j narzeczony...
3. 13 POSTERUNEK 
prod. POLSKA 1997, komedią reż: 
Maciej Ślesicki, wyst: Cezary Pazura, 
Marek Perepeczko, Agnieszka Włodar
czyk, dystr. POLMEDIA 
Na policyjnym posterunku numer 
13 może zdarzyć się wszystko. Mło
dy funkcjonariusz Cezary, odde
legowany do peryferyjnego komi
sariatu musi wkupić się w łaski 
starej załogi. Nie je s t to łatwe, 
zważywszy, że mnóstwo kłopotów

joftr. Urwrfeftft

sprawia mu nastoletnia siostra. 
Komendant marzy o awansie i 
przelewa uczucia na ukochanego 
psa Pershinga, osiłek zwany Arnie 
pragnie upodobnić się do swego 
idola, a zaprzyjaźniony z policjan
tami bezdomny nocuje w celi i zło
śliwie komentuje wydarzenia.
4. ODWET /MEN WITH GUNS/ 
prod. USA 1997, sensacja, reż: 
Kari Skogland, wyst: Donald Lo- 
gue, Paul Sorvino, Gregory Sporle- 
der, dystr. POLMEDIA 
Goldman i Lucas są zmęczeni ży
ciem na marginesie społeczeństwa, 
chcą dla siebie lepszego życia. Za

nim jednak uda im się zrealizować j 
swoje plany, muszą trochę zarobić, 
nieważne gdzie i jak. Wynajęci do j 
odebrania haraczu od właściciela j 
nocnego klubu zostają wysłani na\ 
opuszczoną farmę, gdzie wpadają w j 
ręce gangu narkotykowego. Poniże
ni i poranieni ledwo uchodzą z ży- \ 
ciem, ale przysięgają zemścić się na\ 
swych oprawcach.

Hity
“V ideo-C entrum ” :

1. ANAKONDA
2. WIELKI BIAŁY NINJA
3. ŚWIĘTY
4. DONNIE BRASCO
5. SARA
6. TURBULENCJA
7. POLUBIĆ CZY POŚLUBIĆ
8. SKANDALISTA LARRY FLYNT
9. MICHAEL
10.13 POSTERUNEK

Pytanie konkursowe:
Jakim zwierzęciem jest anakonda?]

1. Ptakiem
2. Wężem
3. Rybą

Firma ”Video-Mig” zaprasza doj 
wypożyczalni ”Video-Centrum” j 
w Płocku, ul. Tumska 13, teł. 264- 
75-19, w godz. 10.00-19.00
Czytelnicy, którzy w ciągu 101 
dni od daty ukazania się tego nu
meru “TP” nadeślą na adres re
dakcji (Płock, Stary Rynek 27)1 
prawidłowe odpowiedzi na kar-j 
tach pocztowych z naklejonym 
kuponem, wezmą udział w losowa- ] 
niu nagród: filmu na kasecie video j 
oraz dwóch abonamentów do wy
pożyczalni “Video-Centrum”, każ- j 
dy o wartości 10 zł.
Kasetę za prawidłową odpo-1 
wiedź na pytanie z listy nr 2641 
wygrała:
Marianna Rzymkowska
Bociany 
99-307 Strzelce
A bonam enty do wypożyczalni; 
“Video-Centrum” otrzymują:
1. Marcin Kowalczyk 
ul. Kwiatowa 
09-400 Płock
2. Wojciech Chojnacki 
ul. Krzywoustego 
09-400 Płock
Po odbiór nagród zapraszamy do \ 
redakcji.

Szczęśliwi czasu nie liczą bę
dzie więc płynął szybko. Trochę 
kłopotów przed Tobą ale nowe 
uczucie pozwoli przezwyciężyć 
wszystkie poniesione przykrości. 
Tydzień zapowiada się dość praco
wity i fascynujący, szczególnie nie
dzielne przedpołudnie ze Strzelcem 
sprawi, że wszystko inne wyda Ci 
się po prostu bzdurą.

Uda Ci się załatwić jedną spra
wę, na której Ci zależy, ale nogi 
uchodzisz. Takie niezbyt radosne 
spacery trwać będą od piątku do 
niedzieli. I trochę Cię zmęczą wy
starczy jednak pomyśleć o tym, ja
ką radość sprawisz Rybom, żeby 
było chociaż odrobinę lżej i nie 
staraj się niczego robić na siłę. 
W sprawach serca jak najlepiej.

Dasz sobie radę ze wszystki
mi problemami, głowa do góry, 
niebawem Twoi wrogowie uznają 
swoją klęskę. Będzie to wielki 
dzień, ale smak zwycięstwa nie 
będzie wcale taki słodki. Po prostu 
nie jesteś mściwy i dobrze, masz za 
to kilka innych dość trudnych do 
zniesienia wad - ale kto ich nie ma.

Ktoś Cię obrazi, nie dasz za 
wygraną dojdzie do przykrej wy
miany słów, ale finał zupełnie nieo
czekiwany. Kłótnia zakończy się 
wspaniałą komitywą a jej finał 
przedłuży się na sobotnio-nie
dzielną biesiadę. Uważaj z alko
holem, masz słabą głowę.

Dla Lwów okres spokoju, rela
ksu, dobrych dni, doskonały czas, aby 
zregenerować siły, zrobić także zale
głe porządki, uzupełnić notatki, a tak
że uporać się z zaległą koresponden
cją. Nie martw się, że będzie trochę 
monotonnie, niebawem prawdziwie 
burzliwe zdarzenia.

Rywale nie dają Ci spoko- 
ju, a Ty beztrosko czekasz na dal
szy rozwój wypadków. Twoja 
próżność została połechtana. Na
reszcie to co lubisz. Uważaj, bo 
kiedy dojdzie do finału, nieopa
trznie możesz stracić zbyt wie
le, granice ryzyka wyznaczy 
jednak rozsądek. Co do innych 
zdarzeń, tydzień będzie ubogi.

Nie będziecie najlepiej wspo
minać sobotniej randki, ale to 
przecież żaden powód do zmar
twienia. Niejeden udany wieczór 
przed Wami, a ta szczypta dziegciu 
okaże się niczym wobec beczki 
miodu, dlatego nos do góry i 
żadnych dąsów. Koniecznie też pa
miętaj o imieninach Barana.

ĄfMy

Miłe spotkanie, jakiś niewin
ny flirt, a potem... Ale na ten te
mat jeszcze zbyt wcześnie 
mówić, nie planuj niczego termi
nowo, tak się składa, że nie uda 
Ci się niczego załatwić. Radości 
za to będzie wiele i zupełnie 
nie planowane miłe spotkanie. 
Zobaczysz, że od ostatniego roz
stania niewiele się zmieniło i to 
stwierdzenie doda Ci sił.

Ofowa Fkrchitefyun


