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Ponieważ dwór w Sierakowie 
Małym spalił się przed I woj
ną światową, ówczesny właści
ciel ziemski zamieszkał na tere
nie folwarku w rządówce przy 
młynie.
Swoją nową siedzibę dziedzic 
Wodziński wybudował w cen
trum parku w latach 20 nasze
go wieku. Przepiękny pałac 
stanowił prostokątny, w więk
szości drewniany, budynek par
terowy z poddaszem użytko
wym, przykryty czterospadowym 
dachem. Elewacja pokryta była 
tynkiem wapiennym. Tylko 
część frontowa z wysuniętym 
gankiem zwieńczonym porty
kiem była murowana przez całą 
wysokość obu kondygnacji. Po
rtyk wsparty był na kolumnach z 
kulistymi zwieńczeniami.

dokończenie na str. 4

Słupek z tab liczką “obiekt zabytkow y” w centrum Sierakówka oznacza zapewne biisKosc 
ciekawego m iejsca. Dwieście m etrów dalej polna droga prowadzi do pałacu dziedzica, a ra
czej tego, co z niego zostało. Na polance stoi odrapany portyk z gankiem , wspartym  na 
kolum nadzie. Z dwóch naroży dawnego dworu sterczą już tylko dwa kikuty murów. Na ich 
górnych ostrych krawędziach prześwituje czerwona cegła - w  zachodzącym  słońcu reszt
ki zabudowy przypom inają jakby zakrwawione kości wystające z ziem i. W okół potłuczone da
chówki, fragm enty m urowanego cokołu. Nocą to m iejsce wygląda jeszcze straszniej.

Historia dóbr Sierakówek-Wo- nazwę Sierakówek-Wodzinek. 
dzinek sięga początku XIX wie
ku. Pierwotnie wieś, na terenie 
której znajdują się obecne ruiny 
pałacu nosiła nazwę Sieraków 
Mały albo Sierakówek. W 1827 r. 
wieś liczyła 23 domy i 289 mie
szkańców. Dobra składały się z 
dwóch folwarków: Sieraków Mały 
i Klenie, w licząc sobie ponad 
1540 morgów. W materiałach hi
storycznych nie znaleziono prze
kazów dotyczących pierwszych 
właścicieli dóbr i ich siedzib.
W połowie XIX wieku wieś 
należała do Bolesława Kleniew- 
skiego, który założył tu nowo
czesne wówczas i wzorowo 
prowadzone gospodarstwo. Jed
nak następcy nie utrzymali go 
w należytym stanie. Zaniedbany 
Sierakówek kupiła na początku 
XX stulecia rodzina Wodzińskich.
Dobra otrzymały wówczas

Stolica
województwa... 

w Mławie
W cyklu “Ratujmy województwo 
płockie” postanowiliśmy zapoznać 
państwa z opiniami, jakimi na te
mat podziału administracyjnego 
kraju podzielili się z nami burmi
strzowie tych miast wojewódz
twa ciechanowskiego, które mo
głyby ewentualnie znaleźć się w 
granicach nowego województwa 
płockiego.

Czytaj str. 3
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Pałac ruinie
C o  w  num

Jak co tydzień 
bezpłatna 
kolorowa 
wkładka

Kurier TV
Dwanaście lat za 

katowanie dziecka
Na dwanaście lat pozbawienia 
wolności za znęcanie się i dopro
wadzenie do śmierci szesnastomie- 
sięcznego Seweryna, został skaza
ny ojciec dziecka Sławomir F. 
Sprawa była rozpatrywana na sesji 
wyjazdowej płockiego Sądu Woje
wódzkiego w Łęczycy.

Czytaj str. 2

Przekroczenie granic 
obrony koniecznej

Na rok pozbawienia wolności za 
zabójstwo ojca skazał Sąd Woje 
wódzki w Płocku 22-letniego mie 
szkańca Kutna Roberta W. Wyko
nanie kary zawieszono warunkowo 
na trzy lata.
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Samobójstwo
w

więzieniu
- 13 stycznia popełnił samo 

bójstwo tymczasowo aresztowa
ny Dariusz K. - powiedziała 
Jolanta Stańczak, rzecznik 
prasowy Zakładu Karnego w 
Płocku. - Do tragedii doszło w 
godzi naci i przedpołudniowych, 
kiedy inni osadzeni przebywali 
na spacerze.

Postępowanie wyjaśniają
ce w całej sprawie prowadzi 
Prokuratura Rejonowa w 
Płocku. Na razie nikt nie zna 
motywów samobójstwa. Da-, 
riusz K. zostawił listy do naj
bliższych, w których się z ni
mi pożegnał. Pracownicy Za
kładu Karnego twierdzą, że 
zmarły nigdy się na nic nie 
skarżył.

Do płockiego więzienia 
Dariusz K. trafił za spowodo
wanie wypadku drogowego, 
prawdopodobnie pod wpły
wem alkoholu, w którym zgi
nął pasażer.

Jacek Danieluk

Chodnikowa 
zagadka

W Kutnie na jednej 
głównych ulic miasta, może
my zaobserwować ciekawy 
eksperyment. Mianowicie 
przy ulicy Kardynała Wy
szyńskiego został w znacz
nej części zdem ontow any 
chodnik. Przyczyna tego fa
ktu jest prosta, mianowicie 
kładziono czy też wym ienia
no idącą pod chodnikiem in 
stalację. Ale nie to jest jed
nak najistotniejsze. Zastana
wiającym jest fakt, iż mija 
już drugi tydzień, a zdjęt 
płyty chodnikowe nadal "le
żakują" na pobliskim traw 
niku. Prace ziemne zostały 
zakończone, chodnika nie 
naprawiono. Ponieważ na 
zdrowej" części chodnika 

parkują najczęściej sam o
chody, przechodnie muszą 
przemieszczać się po zie
mnym podłożu, przy obe 
cnej pogodzie często błotni
stym. Próbuję od jakiegoś 
czasu odnaleźć przyczynę 
opisywanego faktu. O dpo
wiedzi nasuwa się kilka:

- brak zaufania dla wyko
nawców robót ziemnych - być 
może niedługo trzeba po
nownie zrywać chodnik,

- postanowiono wyrównać 
standard poruszania się pie
szych i kierowców (ulica jest 
w fatalnym stanie),

- ponieważ modne ostat
nio stało się szukanie osz
czędności, w Kutnie będzie 
się chronić płyty chodnikowe 
przed zbytnim zniszczeniem.

Nie jestem jednak w sta
nie rozstrzygnąć tej zagadki 
jednoznacznie. Może ktoś 
pomoże?

P. Babecki

Wybitny Eksporter
Petrochemia Płock S.A. otrzymała nagrodę “Wybit
nego Polskiego Eksportera za rok 1997". Wyróżnienie 
przyznała 9 stycznia po raz pierwszy w swojej czter
dziestoletniej historii redakcja codziennego pisma 
eksporterów i importerów ”Rynki Zagraniczne".

Konkurs został zorganiżowa 
ny pod patronatem Minister

stwa Gospodarki. Jury spośród 
wszystkich krajowych firm wy

brało czternaście. Wśród nich 
najlepszą okazała się płocka Pe
trochemia.

W ubiegłym roku, w porów
naniu z rokiem 1996, Petroche
mia zwiększyła o 21 procent 
wielkość swojego eksportu, któ
ry wyniósł prawie dziewięć pro
cent całej produkcji firmy. Z 
płockich produktów, oprócz 
wielu polskich firm korzystają 
między innymi odbiorcy z Nie
miec, Danii, Austrii, Holandii, 
Francji, Belgii, Włoch, Kameru
nu i Rosji.

Najnowszym produktem Pe
trochemii jest polimer medycz
ny, służący do wyrobu strzyka
wek jednorazowych i opakowań 
do płynów infuzyjnych. W Płoc
ku funkcjonuje także jedyna w 
kraju wytwórnia folii polipropy
lenowej, dwustronnie oriento
wanej, z której są wykonywane 
różnego rodzaju opakowania.

Otrzymując nagrodę "Wybit
nego Polskiego Eksportera za 
rok 1997" Petrochemia Płock 
S.A. zadeklarowała używanie 
godła i propagowanie idei kon
kursu.

Jacek Danieluk

Bomba, której nie było
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dziny 11.50 otrzymaliśmy informa
cję, że w budynku Politechniki War
szawskiej przy ulicy Łukasiewicza 
jest podłożony ładunek wybuchowy 
- powiedział Jan Wysocki, zastę
pca Komendanta Rejonowego 
Policji w Płocku. - jak zwykłe w 
takich sytuacjach poinformowali
śmy gospodarzy zagrożonego obie
ktu, których zadaniem było przepro- 
wadzenie ewakuacji. Przybyli na 
miejsce funkcjonariusze policji roz
poczęli poszukiwania. Po około dzie

więćdziesięciu minutach stwierdzo
no, że alarm był fałszywy.

Sprawcą całego zamieszania, 
jak zwykle bywa w przypadku 
fałszywych alarmów w placów
kach oświatowo - wychowaw
czych mógł być student, który 
nie przygotował się do zapla
nowanego sprawdzianu lub 
egzaminu. Warto przypomnieć, 
że w przypadku ustalenia po
mysłodawcy tak bezsensowne
go dowcipu, ponosi on koszty 
całej akcji służb ratowniczych.

Nie są wykluczone również kon
sekwencje ze strony władz 
uczelni.

Ostatni fałszywy alarm bom
bowy w naszym mieście miał 
miejsce na początku listopada 
ubiegłego roku, kiedy to z po
wodu dziwnego poczucia hu
moru jednego z uczniów prze
rwano zajęcia w III Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii 
Dąbrowskiej.

Jacek Danieluk

Dwanaście lat za katowanie dziecka
Na dwanaście lat pozbawienia wolności za znęcanie się i doprowadzenie 
do śmierci szesnastomiesięcznego Seweryna, został skazany ojciec dzie
cka Sławomir F. Sprawa była rozpatrywana na sesji wyjazdowej płockiego 
Sądu Wojewódzkiego w Łęczycy.

Nfe wszyscy członkowie składu późno wezwani lekarze nie zdołali
orzel<ającego byli zgodni co do wysoko
ści wyroku. Jeden z nich proponował 
wyrok niższy, niż ten, który zapadł, 
chociaż prokurator wnioskował o farę 
15 lat pozbawienia wolności - mówi 
Maria Antecka, sędzia Sądu Woje
wódzkiego, prowadząca rozpra
wę. - Z opinii biegłych wynika, że 
dziecko było brutalnie bite przez pija
nego ojca pomiędzy piętnastym i sie
demnastym maja ubiegłego roku. Zbyt

uratować dziecl<a, pomimo że reani
mację prowadzono najpierw w Łę
czycy, a następnie w Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Oskarżenie stawiało zarzut 
znęcania się i zabójstwa, sąd zmie
nił kwalifikaq'ę czynu i rozpatry
wano jedynie sprawę znęcania się 
nad kilkunastomiesięcznym dziec
kiem. Według składu sędzio
wskiego Sławomir F. nieumyśl

nie spowodował śmierć syna.
- Została już złożona apelacja 

od wydanego wyroku. Według mnie 
sąd drugiej instancji orzeknie niż
szy wyrok, jednak rozbieżność nie 
będzie duża. Przemawiają za tym li
czne okoliczności wskazujące na fakt, 
że dziecko było maltretowane rozmy
ślnie pizez pijanego ojca - dodaje sę
dzia Antecka. - Na szczęście takie 
przypadki jak ten to rzadkość.

Jacek Danieluk

Przekroczenie granic obrony koniecznej
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za zabójstwo ojca skazał Sąd 
Wojewódzki w Płocku 22-letnie- 
go mieszkańca Kutna Roberta 
W. Wykonanie kary zawieszono 
warunkowo na trzy lata.

Do zabójstwa doszło 27 lipca 
ubiegłego roku. Robert odpiera
jąc, jak napisano w uzasadnieniu 
wyroku, "bezpośredni i bezpra
wny zamach na życie swoje i 
matki Moniki przekroczył grani
ce obrony koniecznej". Zdaniem 
sądu mężczyzna "działał w za
miarze pozbawienia życia ojca

Witolda". Do tragedii doszło 
podczas awantury rodzinnej. Pija
ny Witold W. atakował swoich naj
bliższych. Syn "działając pod wpły
wem silnego wzburzenia uzasa
dnionego okolicznościami" zadał 
ojcu osiem ciosów nożem, z których 
dwa przebiły serce. To było bezpo
średnią przyczyną śmierci.

Pomimo przekroczenia przez 
oskarżonego granic obrony 
koniecznej w szystkie okolicz
ności przem aw iają na jego ko
rzyść. Przyczyną tej, jak rów
nież wielu innych rodzinnych

tragedii byłalkohol.
Jacek Danieluk

Kradzież bydła
W Borkowie Kościelnym, gmi

na Sierpc, nieznani sprawcy skradli 
krowę i dwa cielaki. Straty oszaco
wano na około dwa tysiące złotych.

Włamanie do Sanepidu
Z pomieszczeń Stacji Sanitarno 

- Epidemiologicznej w Gostyni
nie zniknął telewizor oraz aparat 
telefoniczny o łącznej wartości 
tysiąca siedmiuset złotych.

Okradziono PKP
W Kutnie przy ulicy Zachod

niej, włamano się do szalki insta
lacyjnej należącej do Polskich Ko
lei Państwowych. Skradziono 
transformator i inne elementy war
tości sześciuset złotych. Podejrza
ną o dokonanie tej kradzieży jest 
siedemnastoletnia dziewczyna.

Zatrzymano pirata
Na targowisku w Kutnie fun

kcjonariusze policji zatrzymali 
obywatela Armenii, u którego zna
leziono 30 płyt kompaktowych. 
Zgodnie z dobrym zwyczajem go
ści zza wschodniej granicy, wszy
stkie “kompakty” były nagrane 
przez muzycznych piratów. War
tość płyt oszacowano na 750 zło
tych.

Potrącenia pieszych
Na jednym ze skrzyżowań w 

Gąbinie, skręcający w prawo kie
rowca Fiata 126p potrącił znajdu
jącą się na przejściu dla pieszych 
kobietę.

Także w Gostyninie potrącono 
66-letnią kobietę przechodzącą 
przez przejście dla pieszych. W 
obu przypadkach przyczyną wypad
ków była nieostrożność kierowców.

Fatalny poślizg
Kierujący Ładą 2107 nie dosto

sował prędkości do warunków pa
nujących na drodze i wpadł w po
ślizg, czego następstwem było 
zderzenie z nadjeżdżającym z 
przeciwka Volkswagenem Gol
fem. Kierowcy obu pojazdów do
znali obrażeń ciała. Do wypadku 
doszło w Zągotach.

Zatrzymano  
mężczyznę  

poszukiwanego  
listem gończym

Policjanci z Komendy Rejo
nowej Policji w Płocku zatrzy
mali na ulicy Skłodowskiej 
dwóch mężczyzn w wieku 21 i 
22 lata. Do aresztowania doszło, 
gdy młodzieńcy usiłowali się 
włamać do Fiata 126p. Młodszy 
z miłośników “maluszków” był 
wcześniej poszukiwany listem 
gończym.
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Ratujmy województwo płockie

Stolica województwa... w Mławie?
Dzisiaj w naszym cyklu “Ratujmy województwo płockie” postanowiliśmy zapo
znać państwa z opiniami, jakimi na temat podziału administracyjnego kraju po
dzielili się z nami burmistrzowie tych miast województwa ciechanowskiego, które 
mogłyby ewentualnie znaleźć się w granicach nowego województwa płockiego 
(jeśli takie oczywiście zostanie utrzymane). Przedstawiciele władz samorządo
wych z tych miejscowości optują generalnie za takimi zmianami, które pociągną za 
sobą utworzenie wielkich regionów i jednocześnie silnych powiatów. Jest to po
niekąd zrozumiałe, bo przecież nie od dzisiaj wiadomo, że takie miasta jak Płońsk 
czy Mława bardzo liczą na zwiększenie swojej roli poprzez sprowadzenie do nich 
powiatowych struktur administracyjnych. Skądinąd wiadomo, że skrajnie inne 
stanowiska zajmują przedstawiciele gmin wiejskich. Dla nich bowiem utworzenie 
powiatów wiąże się z zahamowaniem rozwoju samorządności; większość tych 
zadań, które miały otrzymać gminy, trafi do powiatów.

Ciekawa jest reakcja decha- wskim. - Oczywiście my glosuje- 
newskich burmistrzów na pro- my za tym, abyśmy znaleźli się tu
jekt włączenia ich miast w grani
ce województwa płockiego. Ge
neralnie bardziej ciepło mówi się 
o województwie warszawskim, 
jednak niektórzy decydenci 
twierdzą, że nie mieliby nic do 
województwa płockiego pod 
jednym wszakże warunkiem, że 
będzie to duże obszarowo woje
wództwo mazowieckie. Moim 
zdaniem propozycja, która za
kłada, że Warszawa byłaby mia
stem wydzielonym, a stolica wo
jewództwa mazowieckiego usy
tuowana zostałaby w Płocku, 
jest bardzo interesująca...

5 kilometrów za granicą wo
jewództwa płockiego (10 km za 
Drobinem) położony jest 5-tysię- 
czny Raciąż. Miasto ostatnio in
tensywnie się rozwija. Świadczy 
o tym choćby spór pomiędzy sie
ciami telefonii komórkowej ERA 
oraz GSM o pierwszeństwo w 
telefonizacji tej miejscowości.

- Już 3 lata temu Rada Miasta 
zatwierdziła uchwalę, że optujemy 
za utworzeniem powiatów samorzą- . 
dowych - rozmawiamy z burmi
strzem Czesławem Szpojano-

powiecie płońskim, a nie, broń Boże, 
w sierpeckim. jeśli chodzi o wojewó
dztwa to, moim zdaniem, liczba 25 
nie jest najszczęśliwszym rozwiąza
niem, bo wówczas reforma admini
stracyjna będzie połowiczna. Są tylko 
dwa rozwiązania: albo pozostawić 49 
województw, ale samorządowych - nie 
rządowych, albo utworzyć 12 do 15 
regionów z dużymi i silnymi powiata
mi.

Myślę, że Raciąż znajdzie swo
je miejsce w województwie war
szawskim. Oczywiście nie mam 
żadnych zastrzeżeń do Płocka, 
którego jestem sympatykiem, jest 
to bardzo pięknemiasto i chętnie 
bym się do niego przeprowadził, 
jestem jednak' zdania, że nie po
winno być województwem, bo nie 
jestem zwolennikiem małych wo
jewództw. No, chyba że Płock zo
stałby stolicą bardzo dużego woje
wództwa mazowieckiego - w kon
cepcji 12-15 regionów...

Jeszcze szybciej rozwija się go
spodarczo położony w rozwidle
niu tras Nr 7 i Nr 10 Płońsk. Tak 
dobra koniunktura możliwa jest 
przede wszystkim właśnie dzięki

znakomitemu położeniu. Doce
nił to koncern Forda, który właś
nie tam umiejscowił swoją mon
townię samochodów. Przypo
mnijmy, że pierwotnie 
montownia Forda miała funkcjo
nować w Płocku, ale opieszałość 
i brak zdecydowania naszych 
władz spowodowały, że koncern 
wybrał miasto leżące na drodze z 
Gdańska do Warszawy.

Zastępca burmistrza Mirosła
wa Mazurek nie kryje, że dla niej 
najbardziej optymalnym rozwią
zaniem byłoby wejście Płońska do 
województwa warszawskiego.
- fest to uwarunkowane przede wszy
stkim tym, że odległość do Warszawy 
jest nieduża (około 70 km - przyp. 
autora), a dyrekcje części płońskich 
firm znajdują się 'właśnie w Warsza
wie. Osobiście bardzo lubię Płock, ale 
tylko Rejon Energetyczny ma powią
zania z tym miastem. Oczywiście ma
my nadzieję, że w efekcie nowego po
działu administracyjnego Płońsk zo
stanie siedzibą powiatu.

Kilkudziesięciotysięczna Mła
wa nigdy nie czuła się szczególnie 
blisko związana z Ciechanowem. 
Mieszkańcy tego miasta byli prze
konani, że siedziba województwa

Szanse i zagrożenia

Rynek mięsny a wymogi 
Unii Europejskiej

Koncentracja i specjalizacja produ
kcji o dużej skali, zmiana jakości żywie
nia i linii technologicznej ukicmnkgwa- 
ncj na uzyskiwanie jak najwyższego 
procentu mięsności tuszy wieprzowej, 
integracja systemu administracyjnego i 
kontroli jakości, to podstawowe zadania 
organizacyjne, jakim muszą sprostać 
producenci trzody chlewnej, aby dosto
sować się do norm ilościowych i jako
ściowych wymaganych na rynkach 
Unii Europejskiej.

Problemowi integracji Polski z 
Unią Europejską oraz konieczności 
organizacji rynku mięsnego poświę
cone było czwartkowe spotkanie 
zorganizowane w Ośrodku Doradz
twa Rolniczego w Płocku. Uczestni
czący w nim przedstawiciele Zakła
dów Mięsnych z Płocka, weteryna
rii oraz producenci zastanawiali się 
nad wynikającymi z tego faktu 
szansami i zagrożeniami dla pol
skiego producenta.

Zdaniem dr Karola Borzuty z In
stytutu Przemysłu Mięsnego i Żywie
nia w Poznaniu, trzeba przede wszy
stkim wypracować odpowiedni model 
organizacji klasyfikacyjnej surowca, 
odpowiadający standardom europej
skim. Kłaść nacisk na to, aby produ
cent oceniany był za “mięsność”, czyli 
produkował coraz lepszy surowiec.

- duż niedługo rozpoczną się roz
mowy z. UE, a zatem należy opraco
wać przyszłościowy model klasyfi
kacji. Stworzyć korzystne warunki 
mobilizujące producentów do wy- 
twarzania surowca jak najlepszej 
klasy. Doskonałym rozwiązaniem 
byłoby w tym przypadku stworzenie 
rządowego systemu klasyfikacji tak 
jak np. w Austrii, czy innych krajach 
zachodnich. Poprawie muszą ulec 
także warunki techniczne, coraz

więcej ubojni powinno rozliczać się 
właśnie w/g systemu oceny mięsno
ści - powiedział Karol Borzuta.

Zdaniem dr Borzuty trzeba zde
cydowanie przyspieszyć proces 
wzrostu mięsności, bowiem aktual
ny roczny przyrost wynoszący 0,6% 
nic jest zadowalający. Osiągnięcie 
55% pułapu w 2010 roku będzie 
możliwe jedynie w takim przypad
ku, gdy wszystkie ubojnie zaczną w 
100% rozliczać skupowany suro-

wchodzący na rynki UE 
mógł zaoferować przy
szłym odbiorcom towar 
dobrej jakości mieszczący 
się w normach wymaga
nych przez kraje 15-ki.

Jak najbardziej wskaza
ne są także procesy kon

centracji ziemi i restrukturyzacyjne. 
Trzeba doprowadzić do zintegro
wanego systemu administracji i 
kontroli. Aby można było mówić o 
elektach musi być najpierw koncen
tracja i specjalizacja produkcji.

Na rynku płockim, jak wynika z 
wypowiedzi Kazimierza Pręgo- 
wskiego - dyr. Zakładów Mięsnych 
w Płocku, w/g mięsności oceniano i 
rozliczano 100% skupowanego su
rowca. Najlepsze wyniki osiągnęli
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wiec w/g mięsności. Nie bez 
wpływu pozostaje także czynnik 
materialny. Podwyższeniu powin
ny ulec stawki proponowane za 
każdy procent wzrostu mięsności. 
W stałym systemie premiowania, 
nierytmiczności produkcji i jej re
gionalnym zróżnicowaniu należy 
dopatrywać się przyczyn słabego 
wzrostu mięsności.

Zmiana kierunku działań jest po
trzebna po to, aby polski producent

Fot. P. Lewandowski

rolnicy hodujący większe ilości 
trzody i stosujący nowoczesne li
nie technologiczne. Mniejsza 
mięsność widoczna była podczas 
tzw. skupu wolnorynkowego. Re
kordowa mięsność wynosiła 
49,8%. W skali kraju osiągnięcie 
granicy 50% jest bardzo dobrym 
wynikiem. Średnia mięsność na 
rynku w roku ubiegłym wynosiła 
prawie 48%.

(rad)

powinna się
znaleźć właśnie 
w Mławie a nie w 
Ciechanowie.
Stąd nikt nie bę

dzie rozłewał łez nad likwidacją 
tego województwa. Problemem 
jest teraz, w jakim nowym woje
wództwie przyjdzie się 
odnaleźć.

- W Mławie krąży ostatnio aneg
dota, że zagrożelni likwidacją wojewó
dztwa decha nawianie przystaliby te
raz nawet na to, żeby stolicą wojewó
dztwa ciechanowskiego została Mława 
- zastępca burmistrza Marek Zem- 
brzuski naszą n )z mi iwę rozpoczy
na z dużą dozą humoru. - Najbar
dziej odpowiada nam podział na 12 
województw. Bo jeśłi będzie więcej tuo- 

jewództw, to powstanie tal<że więcej 
powiatów, dodam - słabszych powia
tów. Oczywiście nie mam nic do Pło- 
cl<a, ale uważam, że tu przypadku wej
ścia w granice tego wojewódzhua wy
stąpiłyby pewne niedogodności, 
głównie komunikacyjne. Mława ma 
bowiem z Płockiem bardzo słabe połą
czenie. Z Olsztynem, czy Warszawą, 
bo te miasta Mława musi brać pod 
uwagę, połączenia są zdecydowanie le
psze. Wygodniej byłoby się przemiesz
czać. Poza tym, patrząc z historyczne
go punktu widzenia, Mława należała 
do województwa warszawskiego.

jeśli parlament uchwali, że bę
dzie 25 województw, to oczywiście 
nie będziemy rozdzierać szat. Bo 
Płock przecież też ma swoje plusy. 
W tym województwie bylibyśmy 4- 
5 miastem, a dzięki temu może coś 
byśmy zyskali. Bo przecież w woje
wództwie warszawskim czy ol
sztyńskim będziemy głęboką pro
wincją.

1 stycznia 1994 roku prawa 
miejskie odzyskał 2-tysięczny Bie
żuń. Odpowiedni akt podpisał 
wówczas premier Waldemar Paw
lak. Burmistrz Bieżunia, pani Ali
na Truszczyńska stwierdziła, że 
"Tygodnik Płocki" jako pierwszy 
nie tylko wśród mediów, ale także 
wśród jakichkolwiek innych insty

tucji czy jednostek, zwrócił się 
do niej o taką opinię. - W obecnej 
]<adencji Rady i Zarządu Miasta ten 
temat nie był w ogóle poruszany - 
twierdzi pani burmistrz. - Dlatego 
ja nie potrafię zająć oficjalnego stano
wiska. Prywatnie powiem, że Bieżuń 
jest podzielony. Niektórzy optują za 
powiatem w Żurominie, ale zdecydo
wana większość mieszkańców, szcze
gólnie osoby starsze, ciąży w kierunku 
Sierpca. Bo to kiedyś dość dobrze fun
kcjonowało. Generalnie opowiadam 
się za utworzeniem powiatów, jeśli 
chodzi o województwa to tu również 
mamy pewien dualizm, adekwatny 
do tego jak w przypadku powiatów. 
Chcemy albo 'województwa warsza
wskiego, albo płockiego, bo do Płocka 
mamy blisko.

Dużo kontrowersji (na przy
kład w Mławie) budzi projekt 
utworzenia powiatu w 9-tysięcz- 
nym Żurominie. Sami mieszkańcy 
tego miasta uważają, że przy dzie
leniu na powiaty Żuromin nie p o  
winien zostać pominięty.

- Dla nas utworzenie powiatu w 
Żurominie jest sprawą priorytetową - 
rozmawiamy z zastępcą burmi
strza Witoldem Grędą. - Przypo
mnę, że Żuromin jako powiat jest już 
w projekcie rządu Hanny Suchockiej z 
1993 roku. Powiat żuromiński liczyłby 
6 gmin i 45 tys. mieszkańców. Z wy
jątkiem Sądu posiadamy wszystkie in
stytucje ponadgminne. Jesteśmy przy
gotowani na reformę powiatową.

jeśli chodzi o województwa, to dla 
nas jest to sprawa wtórna. Jeśli przej
dzie wersja 25 województw, to bardzo 
chętnie wejdziemy w województwo 
płockie, jeśli nie - to w warszawskie. 
Płock jest korzystnie położony, mamy 
do niego taką samą odległość jak do 
Ciechanowa. Reasumując, bardzo 
chętnie zgłaszamy akces do tego 
111 ias ta wojewódzkiego.

Tomasz Szatkowski
* Za tydzień kolejny materiał 

z cyklu "Ratujmy wojewódz
two płockie".

“Wsiąkło” 
kilka ton herbaty

Hurtownie i sklepy znajdu
jące się na obrzeżach miast i 
osiedli, a szczególnie te słabiej 
zabezpieczone, często padają 
łupem włamywaczy. Dzieje się 
tak dlatego, że na wolnym 
rynku wszystko praktycznie 
można sprzedać, a stanowczo 
brakuje czynników kontrolu
jących drobnych handlarzy, 
zwłaszcza źródła ich zaopa
trzenia. Bardzo popłatnym 
stało się bycie paserem. Naby
wają oni "trefny" towar za pół 
ceny, a następnie "upłynniają"

z zyskiem.
Do podobnych wniosków 

można dojść na przykładzie 
okradzionej hurtowni herbaty 
w Płocku przy ul. Zglenickie- 
go, skąd włamywacze po ukrę
ceniu kłódek i rozerwaniu 
drzwi, wynieśli tonę herbaty w 
workach i sześć ton herbaty pa
czkowanej. Aby przemieścić się 
z tak pokaźnym łupem, musieli 
zapewne użyć samochodu cię
żarowego. Suma strat wynosi 
około 300 tys. zł.

(jad)

Lubelskie Towarzystwo 
Leasingow e s a .

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:
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Pałac w ruinie

m '*i )ji
Wojewódzki Urząd Pracy przekazuje aktu
alne oferty dla poszukujących zatrudnienia 
z terenu działania urzędów rejonowych.

Rejonowy Urząd - elektryk instalator - 2

Pracy w Płocku
ul. Kostrogąj 1, tel. 264-12-98/99 w. 56 - prac. biurowy na staż - absol-

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

- gl. księgowa (wykszt. 
wyższe ekonomiczne, pięciolet
ni staż pracy) - 2

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

marketingu (znajomość języka 
angielskiego- umiejętność obsługi 
komputera)

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

- sprzedawca
- specjalista d/s promocji i re

klamy w mass-mediach
- socjolog (wykształcenie wy

ższe kierunkowe)
- dziewiarz falowarek płaskich 

(wymagany 3-letni staż pracy) - 2
-maszynista offsetowy (wyma

gany 3-Ietni staż pracy) - 2
- naprawa sprzętu AGD (wy

magana znajomość branży gospo
darstwa domowego, 3-letni staż, 
prawo jazdy kat. B)

Rejonowy Urząd 
Pracy w Kutnie

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

- elektryk samochodowy
- szwaczka z umiejętnością ha

ftu na maszynie
- strażnik parkingowy na staż - 

absolwent
- spawacz gazowo-elcktryczny
- akwizytor-ankictcr
- technik budowlany
- pracownik zakładu fotogra

ficznego - absolwent
- fakturzysta - magazynier

-kierowca z upraw, na przewóz 
materiałów niebezp.

- przedstawiciel handlowy
- inż. mechanik
- ekonomista

oferty dla osób niepełnosprawnych:
- szwaczka - 35
- ochrona mienia - 50
- specjalista d/s bhp
- montażysta stolarki aluminio

wej (hakowy, suwnicowy) - 30
- krojczy - 7

Rejonowy Urząd 
Pracy w Gostyninie

ul. Płocka 66/68, tek 248-33 w. 18
- technik ogrodnik (praca dla 

absolwenta)
- nauczyciel matematyki (wy

kszt. wyższe kierunkowe)
- szwaczka (wymagany 1 rok 

stażu pracy) - 5
- stolarz

Rejonowy Urząd 
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 - 3

Uwaga: cyfry oznaczają liczbę 
ofert na dane stanowisko; bez cyfr 
oferty pojedyncze.

C zasopism o  
n iezbędne  

dla p ro w ad zących  
w łasną firm ę

W bieżącym 3 numerze TWOJEGO BIZNESU m.in.:

• Pamiętaj, musisz się rozliczyć do końca stycznia, 

ryczałtowiec w spółce cywilnej

wzór wypełnienia: PIT 28 i PIT 28B

• VAT 98 - wszystko o zmianach, terminach, limitach 

także dla tych, którzy przejdą na VAT w trakcie roku

• Jak rozliczać korzystanie z samochodu

• Jakie warunki zdrowotne musi spełniać sprzedawca

W  k io s k u  
o d  ś ro d y

dokończenie ze str. 1
Od strony ogrodowej znajdował 

się przestronny taras. Z cegły wy
konane też były naroża obiektu, po 
których teraz sterczą tylko dwa go
łe kikuty murów i ceglany kilkuna
stocentymetrowy cokół, na 
którym pobudowany był pałac. Te
raz stanowi on jedyny zarys archi
tektoniczny obiektu.
- Dworek był jak z bajki, wspania
ły obiekt i okolica - wspomina jeden 
z ówczesnych okolicznych mie
szkańców. - Tu tętniło życie - odby
wały się liczne spotkania towarzy
skie, artystyczne, którym sprzyjały 
zresztą tereny rozle
głego parku ze 15 fi
let n im drzew os tan em.
Dziedzic Wodziński 
sam zabierał mnie - 
wtedy kilkuletniego 
chłopca - na polowania
- opowiada.
Właściciel często wy
najmował też pałac let
nikom. Przy dziedziń
cu rozpościerał się 
ogród z niską zielenią 
ozdobną i kwiatami.
Natomiast wokół 
dworu w parku znaj
dował się atrakcyjny, 
rozbudowany układ 
wodny złożony z ze
społu stawów różnej 
wielkości o natural
nym zarysie linii 
brzegowych. Poza 
tym zbiorniki połączo
ne były wspólnym cie
kiem wodnym, przechodzącym w 
wąwóz wpadający do doliny rzeki 
Skrwy.
Jak opowiadają okoliczni mie
szkańcy - na stawie przed północ
ną elewacją dworu znajdowały 
się wyspy, a obok reszty stawów 
spore polany parkowe. W za
chodniej części parku, między 
szpalerami grabowymi był wy
bieg dla źrebaków. Wschodni 
fragment majątku zajmował nato
miast ogromny sad ze stawem 
użytkowym.
Park był nie lada perełką krajo
brazową. Zadrzewienie liściaste 
stanowiły: graby, klony, lipy, dę
by, jesiony. Natomiast iglaste re
prezentowały: modrzewie,
świerki i sosny. Teren poprzeci
nany był urokliwymi alejkami 
biegnącymi wśród szpalerów róż
nych drzew, poprzez mostki nad 
ciekami wodnymi. W północno- 
zachodniej części parku znajdo
wał się natomiast wielogatunko
wy kompleks leśny, gdzie głów
nie odbywały się polowania.
W okresie II wojny światowej 
majątek był w rękach niemiec
kich, ale nic został zniszczony. 
Duży zakres niekorzystnych 
zmian w układzie przestrzennym 
parku powstał dopiero po wojnie.
- Władza ludowa zrobiła swoje -

kompletnie nie dbając o obiekt, 
az przykro patrzeć na dzisiejsze 
ruiny, kikuty murów, zniszczony i 
przerzedzony park - mówi pamię- 
tający dawną świetność miejsca 
mieszkaniec Płocka. - Był tu po 
wojnie sierociniec, później dom 
dziecka, polem obiekt popadał co
raz bardziej w ruinę kompletnie 
nieremontowany. Ale taka była 
wówczas polityka dotycząca kultu
ry narodowej i historii - wyjaśnia. 
Początkowo po wojnie właści
cielem terenów była Spółdzielnia 
Produkcyjna w Leśniowicach, 
potem gmina Gostynin. Kiedy za-

nego pałacu stosunkowo dobrze 
zachowany jest jedynie portyk ele
wacji frontowej".
Kilka lat temu pałac całkiem się 
zawalił, pozostawiając po dawnej 
świetności tylko portyk.
W 1988 r. park (wcześniej czę
ściowo użytkowany od PFZ) kupi
ła wraz ze zrujnowanym, nicza- 
mieszkanym już pałacem Rolni
cza Spółdzielnia Produkcyjna 
Klcniew-o (obecnie Sicra- 
kówek). Zniszczony opuszczony 
dwór straszył tuż za murem od
dzielającym go od pobudowanej 
tu bazy maszynowej RSP.

Nikt nie zobowiązywał nas nig
dy do renowacji czy też remontu 
rozpadającego się pałacu - usły
szeliśmy w RSP Sierakówek.

Pałac w końcu łat "80" (archiwum PSOZ)

kończył swą działalność w pałacu 
dom dziecka, obiekt stał się domem 
z mieszkaniami komunalnymi i 
systematycznie podupadał. Gmina 
przekazała następnie park wraz z 
zabudową na rzecz Państwowego 
Funduszu Ziemi.
Z danych Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków w Płocku wyni
ka, że w latach 1978-1980 wycięta 
została znaczna część starych 
drzew - m.in. dużo grabów i 
świerków. Sprawa nielegalnego 
karczowania starodrzewu przedło
żona została prokuratorowi. Ten 
jednak umorzył śledztwo, podając 
jako powód “brak szkodliwości te
go czynu”. Las karczowano dalej. 
Stawy zarosły silnie samosie- 
wem, układ komunikacyjny w 
parku uległ w większości zatar
ciu, wykarczowano sad. Zlikwi
dowana została część zabudowy 
gospodarczej dworu, a na terenie 
podwórza powstały budynki go
spodarcze oraz chlewnia.
W 1987 r. (z tego okresu po
chodzi archiwalne zdjęcie) kon
serwatorzy zabytków opracowu
jący szczegółowe dane obiektu 
stwierdzili m.in.: "Stan technicz
ny budynku bardzo zły. Wymaga 
odbudowy według obecnej, istnie
jącej jeszcze bryły, ewentualnie 
generalnego remontu. Z daw-

Spółdzielnia w ub. r. sprzedała 
pałac prywatnemu kupcowi z 
Warszawy, który miał według 
swoich zapowiedzi odbudować 
obiekt. Trzy miesiące temu nad 
murowanym portykiem pojawił 
się nawet nowy daszek na wy
mienionej więźbie drewnianej. 
Zadaszenie podparte jest (nie 
wiadomo czemu) kilkoma cien
kimi belkami opartymi o strop 
poddasza.
- Przecież nie zaczyna się budowy 
od komina. Po co ktoś położył da
szek na fragmencie pałacu, który 
też w każdej chwili może się zawa
lić? Może to ma być tylko pozo
rowanie remontu - powiedział 
nam pobliski mieszkaniec.
- Nie wierzę, że pałac zostanie 

odbudowany. Za dużo 'widziałem 
w życiu podobnych obiektów, 
kupionych wyłącznie w celu zy
sku. Po kilku łatach dalej ni
szczały zapomniane. Obym się 
jednak mylił - dodał.

Grzegorz Rychlewski 
fot. P. Lewandowski

Dziękujemy Państwowej Służbie 
Ochrony Zabytków w Płocku, za 
udostępnienie materiałów histo
rycznych dotyczących Sierakówka.

Droższe paliwa
16 stycznia weszły w 
życie nowe stawki akcyzy 
na paliwa silnikowe. 
Oczywiście wzrosły jed
nocześnie ceny samych 
paliw, choć nie w takim 
stopniu, w jakim przewidy
wali eksperci.

Jeśli chodzi o ceny hurtowe to w 
płockiej Petrochemii nastąpiła korek
ta w górę o 159 zł za tonę benzyn E- 
94, E-94 A (z dodatkiem alkoholu) i 
bezołowiowej Eurosuper 95, o NO

zł za tonę oleju napędowego i o 
160 zł za tonę oleju napędowego 
miejskiego. W sprzedaży detalicznej 
oznacza to podwyżkę o około 15 
groszy na litrze w odniesieniu do 
benzyn i o 11 groszy w przypadku 
oleju napędowego.
- W naszych patronackich stac
jach paliw maksymalne ceny 
detaliczne wzrosły w takim 
samym stopniu jak ceny hurtowe - 
powiedział dyrektor marketingu 
Petrochemii Adam Dyląg. 
Natomiast w stacjach własnych 
ceny są o 2 grosze za litr niższe i

wynoszą dla: E-94 - l .94 zł, E-94 
A - 1.93 zł, bezołowiowej 95 - 1.92 
zł, E-98 - 2.02 zł, oleju napę
dowego zimowego - 1.59 zł. 
Największa- podwyżka objęła 
miejski olej napędowy Eol-City. 
Nastąpił wzrost ceny o 239 zł za 
tonę (z 365 zł na 604 zł). - Jeśli tej 
zmiany nie zaakceptują przed
siębiorstwa komunikacji miejskiej, 
Petrochemia będzie zmuszona 
zaprzestać produkcji tego oleju 
poinformowała Romana Kuffel, 
rzecznik prasowy Petrochemii 
Płock S.A. Przypomnijmy, że Eol- 
City został w swoim czasie nagrod
zony godłem “Teraz Polska”.

(0

Nr 3 20 stycznia 1998
4 Tygodnik Płocki



Nowy blok na Podolszycach

Popyt na średnie mieszkania
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku 
przekazała sześć dni temu klucze do 36 nowych 
mieszkań własnościowych w budynku przy ul. 
Władysława Mazura 6 na Podolszycach Południe. 
Na parterze i III piętrze mkw. kosztował 1500 zł, 
natomiast na I i II o 20 zł drożej.

Dwuskrzydłowy budynek z 
płaskim dachem stanął w środ
ku miniosiedla "Przyskarpie". 
Mimo to z części przestronnych 
balkonów widać nawet zakole 
Wisły. Nie wszyscy właściciele 
mieszkań jednak mają to szczę
ście, ponieważ większość okien 
krótszego skrzydła nowego bu
dynku "wychodzi" na dwa są
siednie bloki. Dwupokojowe mie
szkania o powierzchni 38 mkw. 
stanowią 1/3 wszystkich lokali. 
Największym zainteresowaniem 
cieszyły się lokale średnie (jest ich 
20) - trzypokojowe o powierzchni 
53 mkw. W budynku znajdują się 
też 4 mieszkania większe - o po
wierzchni około 68 mkw.

- Układ konstrukcyjny budynku 
dawni możliwość dowolnego kształto
wania wnętrza w obrębie mieszkań. 
Dlatego też sporo ich właścicieli sko
rzystało ze zmiany układu ścian dzia
łowych. Jeden nawet zrezygnował do
kładnie ze wszystkich proponowa
nych w projekcie - powiedział nam 
prezes Młodzieżowej SM Jerzy 
Wolniak.

Właściciele mieszkań często re
zygnowali też ze standardowego 
wyposażenia łazienek i kuchni w 
armaturę, podłóg pcv, czy m ało 
wania ścian. Część lokatorów w o  
lała też wykonać we własnym za
kresie tynki oraz instalacje elektry
czne.

Po przeciwnych stronach trzy- 
piętrowca spółdzielnia wykonała 
w części piwnicznej dwa lokale 
użytkowe, z których jeden - o p o  
wierzchni 40 mkw. nie znalazł je
szcze nabywcy. W drugim p o

wstanie najprawdopodobniej 
sklep mięsny.

Budynek przy ul. Mazura 6 
wzniesiony został całkowicie w 
konstrukcji tradycyjnej. Jedynie 
stropy wykonano z popularnych 
płyt kanałowych. Ogrzewany jest 
ciepłem z kotłowni gazowej znaj
dującej się w sąsiednim budynku

przy ul. Wiśniewskiego 15. Rury 
c.o. wykonane z tworzyw sztu
cznych rozprowadzone są w 
podłożach - tak jak w pozosta
łych budynkach Młodzieżowej 
SM na "Przyskarpiu". W takim 
systemie grzewczym w mieszka
niach nie ma nieestetycznych i 
niefunkcjonalnych tradycyjnych 
pionów, a do grzejników docho- 
dzą tylko z podłoży kilkucenty
metrowe przyłącza. System roz
prowadzania ogrzewania poprzez

rozdzielacze, w które wyposażo
ne jest każde mieszkanie, daje 
też możliwość odcinania po
szczególnych grzejników, jak 
również pozwala na montaż ele
ktronicznych liczników ciepła.

W nowym budynku ciepła i 
zimna woda rozprowadzona jest 
nowoczesnymi rurami z polipro
pylenu. Każde mieszkanie wypo
sażono też w wodomierze i gazo
mierz. Przy budynku spółdzielnia 
wykonała wewnątrzosiedlową 
drogę dojazdową, chodniki oraz 
oświetlenie.

Pod koniec stycznia Młodzie
żowa SM odda na "Przyskarpiu"

kolejny budynek, a najpra
wdopodobniej w III kwartale b.r. 
ostatni - zamykający to minio- 
siedle.

Nasadzenia i uporządkowanie 
terenu, nie tylko wokół nowego 
budynku stojącego przy ul. Mazu
ra 6, ale i na całym miniosiedlu 
mają być - jak zapewnia Jerzy 
Wolniak - wykonane jeszcze w 
tym roku.

Greg
fot. P. Lewandowski

Ile płacimy w nocy?
- Od pierwszego stycznia za 

przejazdy autobusami komuni
kacji miejskiej nocą w naszym 
mieście obowiązuje oplata pod
wójna - dowiedzieliśmy się w 
Dziale Sprzedaży Zakładu 
Komunikacji Miejskiej w 
Płocku. - Sukcesywnie staramy 
się wymieniać naklejki informu
jące o aktualnych taryfach za 
przejazdy.

Niestety, z tą wymianą 
różnie bywa. W autobusach 
można spotkać dwie sprzecz
ne ze sobą informacje. Jedna 
z nich głosi, że od godziny 
23.00 do 5.00 jeździmy płacąc 
potrójną wartość biletów, 
druga, aktualna, informuje, 
że opłata jest podwójna. Kie
rowcy nie przywiązują wagi 
do zdjęcia nieaktualnych in

formacji, a mie
szkańcom pozo
staje się zastana
wiać nad wyso

kością obowiązujących opłat. 
Na szczęście w nocy, tak jak 
w dzień, obowiązują ulgi na 
przejazdy. Ale szczęśliwców 
uprawnionych do ulg jest 
mniej niż tych, którym one 
nie przysługują.

Jacek Danieluk

Kredyty mieszkaniowe

Norm atyw  w górę
W tym miesiącu wzrosły w województwie płockim a  
40 gr raty kredytów mieszkaniowych spłacanych w 
formie normatywu. Dla posiadaczy przykładowych 
mieszkań o powierzchni 60 mkw. oznacza to dodat
kowy wydatek w wysokości 24 zł miesięcznie.

Wskaźnik normatywu 
zwiększył się z dotychczaso
wych 2,44 zł/mkw. na 2,84 
zł/mkw. Wyliczany jest on na 
podstawie średnich zarobków 
brutto w danym wojewó
dztwie, podzielonych przez 
określoną przez ministerstwo 
liczbę empiryczną. Płockie ma 
w związku z tym jeden z naj
większych wskaźników nor
matywu w kraju.

W województwie płockim 
blisko 2 tys. rodzin spłaca w 
tej formie kredyty zaciągnię
te przez spółdzielnie miesz

kaniowe przed 1992 r. Mimo 
zmian w spłacie zadłużenia 
obowiązujących od maja 
1995 r. bankowe obciążenia z 
lat poprzednich nie zmniej
szają się, a w wielu przypad
kach sięgają nawet rynkowej 
wartości zadłużonych miesz
kań. Niestety, "ustawa oddłu
żeniowa" obowiązująca od 
dwóch lat wcale nie rozwią
zała kredytowej pętli. 
Owszem, z szansy "wyjścia z 
dołka" korzystają zamożniej
si mieszkańcy, spłacając np. 
kredyt w kwotach wyższych

niż obowiązują
cy. normatyw, 
uzyskują mno
żenie części dłu
gów. Jednak 
przeciętny (jeśli 

chodzi o zarobki) dłużnik nie 
jest w stanie skorzystać z 
"dobrodziejstw" ustawy, bo 
po prostu go na to nie stać.

W miesiącu styczniu spła
cający w formie normatywu 
kredyt za mieszkanie 60-me- 
trowe muszą na ten cel prze
znaczyć już aż 170 zł. Doli
czając do tego wpłacane do 
spółdzielni "opłaty czynszo
we" (ogrzewanie, eksploata
cja podstawowa i inne) - oko
ło 200 zł oraz opłaty za wodę, 
prąd i gaz - około 100 zł, wy
chodzi, że miesięcznie trzeba 
przeznaczać na utrzymanie 
mieszkania około 470 zł. Dla 
przeciętnie zarabiającej ro
dziny stanowi to ogromny 
wydatek.

Greg

Porady p raw n ika
(przygotowało Wydawnictwo “Infor )

Ordynacja - konstytucją podatnika
(Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jest 

częścią ogólną prawa podatkowego, zbierającą w jednym miej
scu rozproszone dotychczas przepisy: o zobowiązaniach podat
kowych, informacji podatkowej, postępowaniu podatkowym, 
kontroli podatkowej, czynnościach sprawdzających i tajemnicy 
skarbowej.

Ordynacja adresowana jest do: podatników, płatników, inka
sentów oraz organów podatkowych, a dotyczy: podatków docho
dowych, VAT, akcycy, niepodatkowych należności budżetu pań
stwa, podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej.

Ordynacja - po raz pierwszy w naszym prawie podatkowym - 
stanowi, że: "zakres podmiotowy obowiązku podatkowego, przedmiot 
opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego oraz stawki 
podatkowe określają ustawy podatkowe".

Minister Finansów i organy podatkowe będą wydawać inter
pretacje prawa podatkowego. Minister będzie musiał je publiko
wać i prowadzić ich rejestr. Jeżeli interpretacja będzie miała zasto
sowanie w indywidualnej sprawie podatnika, wówczas może on 
żądać od urzędu skarbowego, aby ją zastosował.

Urząd skarbowy, wójt, burmistrz, prezydent miasta (tj. organy 
podatkowe I instancji) mają obowiązek - na żądanie podatnika, 
płatnika, inkasenta - udzielać pisemnej informacji o zakresie sto
sowania przepisów prawa podatkowego w sprawach indywidu
alnych. Dotychczas było to możliwe jedynie w toku postępowa
nia. Płatnikom i inkasentom przysługuje z budżetu państwa wy
nagrodzenie za pełnienie tych funkcji. Precyzyjniej niż dotychczas 
określono kompetencje organów podatkowych.

Podatki można potrącać z wierzytelności Skarbu Państwa tyl
ko wtedy, gdy wierzytelności powstały z tytułu dostaw, robót i 
usług zrealizowanych na podstawie ustawy o zamówieniach 
publicznych.

Członek rodziny podatnika teraz solidarnie z nim odpowiada 
za zaległości podatkowe, jeżeli podatnik ten prowadzi działal
ność gospodarczą, albo jest wykonującym wolny zawód, a krew
ny współdziałał z nim w czasie, gdy powstały zaległości. Tak jak 
zaległości podatkowe traktowane są kwoty, które dotychczas za
ległościami nie były, a więc m.in.: niewpłacone w terminie podat
ki przez płatnika lub inkasenta, nienależnie pobrane przez nich 
wynagrodzenie, nienależnie wypłacona podatnikowi nadpłata.

Rozszerzony został też dostęp do tajemnicy bankowej oraz 
sukcesja praw. Niektóre podmioty mogą bowiem nabyć jako na
stępcy nie tylko ciężary, ale też uprawnienia wynikające z prawa 
podatkowego, które przysługiwały poprzednikom. Przykładowo: 
rozliczenia straty w podatku dochodowym. Wraz z uchwaleniem 
ordynacji podatkowej znowelizowano kilkanaście innych aktów 
prawnych. Między innymi są to: ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, od osób prawnych, o podatku od towarów i 
usług oraz o podatku akcyzowym, o kontroli skarbowej, kodeks 
postępowania karnego.

Rozproszone po różnych aktach przepisy prawne utrudniały 
korzystanie z nich podatnikom i organom podatkowym. Teraz to 
się zmieni. Będzie też jednolita interpretacja przepisów podatko
wych. Minister Finansów nie będzie mógł dowolnie zmieniać 
górnych granic stawek podatkowych. Będzie to mógł uczynić tyl
ko parlament, wprowadzając stosowne zmiany w ustawach po
datkowych.

Inne podatki lokalne
(Dz.U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)
Od 1 stycznia 1998 r. weszły w życie znowelizowane przepisy 

ustawy z 12 stycznia 1991 n o podatkach i opłatach lokalnych.
Jej art. 8 stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od środków 

transportowych podlegają:
1) samochody ciężarowe o ładowności od 2 do 12 ton,
2) samochody ciężarowe o ładowności powyżej 12 ton,
3) ciągniki siodłowe i balastowe,
4) przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,
5) autobusy.
Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym do tej pory art. 8 

(który od nowego roku straci moc) opodatkowaniu podatkiem od 
środków transportowych podlegały pojazdy samochodowe, ciąg
niki, przyczepy, motorowery oraz wyposażone w silniki jachty, 
promy i łodzie.

Od 1 stycznia 1998 r. zmienia się treść poszczególnych ustępów 
art. 9 ustawy. Zgodnie z przepisami ust. 1 obowiązek podatkowy w 
podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży 
na osobach fizycznych i prawnych, którzy są właścicielami środków 
transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organi
zacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transporto
wy jest zarejestrowany. A zatem z dotychczas obowiązującego prze
pisu wykreślono wyrazy "lub wpisany do rejestru".

Od początku 1998 r. obowiązuje nowy ust. la. Stanowi on, że 
jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub 
więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy cią- 

' ży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Zmienia się rów
nież treść ust. 2. W wersji, która obowiązuje od 1 stycznia przy
szłego roku, w przypadku zmiany właściciela zarejestrowanego 
środka transportowego obowiązek podatkowy ciąży na poprze
dnim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przenie
sienie własności. Natomiast zgodnie z treścią przepisu ustęp 3, 
który wszedł w życie 1 stycznia 1998 r. obowiązek podatkowy, o 
którym mowa w ust. 1 i la, powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po tym miesiącu, w którym środek transportowy 
został zarejestrowany, a w przypadku nabycia zarejestrowanego 
środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca następują
cego po tym miesiącu, w którym środek transportowy został na
byty.

INFOR
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Bluslc - młodzi dla wszystkich
Zimowy wypoczynek
Już za kilkanaście dni rozpoczynają się ferie zimowe. 
Coraz więcej osób zastanawia się nad tym jak zorga
nizować swoim dzieciom ten czas, aby mogły spokoj
nie, miło, a co najważniejsze niedrogo wypocząć. Za
pewne, jak co roku, najmniejsza liczba dzieci i mło
dzieży skorzysta z wypoczynku organizowanego 
przez biura podróży, co w dużej mierze związane 
jest z dość dużymi kosztami, średnio kształtującymi 
się w granicach od 650 do 950 złotych.

W roku ubiegłym z ferii zi
mowych w województwie płoc
kim skorzystało i wyjechało z 
miejsca zamieszkania około 38 
tysięcy dzieci i młodzieży. Z wy
jazdowej formy skorzystało oko
ło 20 tysięcy, w tym ze zorgani
zowanej formy wypoczynku 
około 2,5 tysiąca, indywidualnie 
wyjechało 17 tysięcy, a ponad 19 
tysięcy objęto różnymi formami 
wypoczynku w mieście. Choć, jak 
zapewnia Marek Bębenista z Ku
ratorium Oświaty, jeżeli chodzi o 
wyjazdy nie odbiegamy od śred
niej krajowej, to jednak można za
uważyć, że zdecydowanie prefe
rowany jest wypoczynek w miej
scu zamieszkania. Coraz większą 
popularnością cieszą się akcje 
organizowane przez kluby, hufce, 
drużyny i świetlice. Aby jak naj
szerzej rozpropagować tę dzia
łalność, Kuratorium Oświaty 
zwróciło się do prezydentów 
miast, burmistrzów, wójtów o 
zorganizowanie w swoich śro
dowiskach atrakcyjnych i bez
piecznych ferii zimowych. W 
związku z tym dla wszystkich 
placówek (szkoły podstawowe, 
ponadpodstawowe, domy kultu
ry, domy parafialne, świetlice, huf
ce, szkolne kluby sportowe) ogło
szono konkurs pt.: "Ferie na spor
towo, kulturalnie, bezpiecznie i 
zdrowo". Warunkiem uczestni
czenia w trzeciej już edycji tego 
konkursu jest zorganizowanie 
trwających co najmniej dziesięć 
dni zajęć. Dla najlepszych jury, w 
skład którego wchodzić będą 
przedstawiciele Kuratorium 
Oświaty, Urzędu Wojewódzkie

go, Wojewódzkiego Domu Kul
tury, .Komendy Chorągwi ZHP, 
Wojewódzkiego Związku Spor
towego, przyzna cenne nagrody. 
Pod uwagę brać będą atrakcyjność 
programu, liczbę uczestników i 
różnorodność pomysłów oraz 
proponowanych zajęć. Zgłoszenia 
o przystąpieniu do konkursu 
wraz z dokładnym opisem pro
gramu należy składać do 25 stycz
nia w Kuratorium Oświaty.

Tegoroczny wypoczynek w 
Płocku zapowiada się dość intere
sująco i jak wynika z zapowiedzi 
organizatorów, wcale nie będzie 
upływał pod znakiem nudy. A oto 
co przygotowano dla pozostają
cych w mieście:

Spółdzielczy Dom Kultury - 
codziennie od godziny 10 do 18 
prowadzone będą zajęcia dla 
dzieci w różnych grupach wieko
wych. W programie przewidziane 
są między innymi zajęcia plasty
czne, kącik kulinarny, wyjścia na 
basen i siłownię.

Młodzieżowy Dom K ultury - 
półkolonie zimowe dla najmłod
szych. Zajęcia odbywać się będą 
codziennie od godziny 9 do 15. W 
programie przewidziane są kon
kursy pedagogiczne, plastyczne, 
wyjścia do kina, teatru. Odpłat
ność wynosić będzie 30 złotych.

Wojewódzki Dom K ultury  - 
od 2 do 6 lutego warsztaty pla
styczne, a od 9 db 11 lutego war
sztaty teatralne dla dzieci. Od 2 
do 5 lutego warsztaty recytator
sko- teatralne dla młodzieży.

Wojewódzka Biblioteka Pub
liczna - ferie rozpoczną się balem 
karnawałowym dla najmłod

szych czytelników. 
Ponadto czynna bę
dzie wystawa "Mój 
Płock", rozstrzygnięty 

zostanie konkurs pt. "Tworzymy 
własną książeczkę". Oprócz tego 
w dziale zbiorów specjalnych 
codziennie (oprócz sobót) o go
dzinie 10 spotkania z bajką vi- 
deo, o 11 koncerty muzyczne, o 
12 projekcja filmów przygodo
wych. W okresie ferii większość 
oddziałów filialnych prowadzić 
będzie zajęcia świetlicowe.

Komenda Hufca Płock - co
dziennie zajęcia dla dzieci do
chodzących: gry i zabawy spor
towe, wyjścia do teatru, kina.

Podczas tegorocznych ferii, 
mimo trudności finansowych, 
część dzieci i młodzieży będzie 
jednakże miała możliwość sko
rzystania z wyjazdowej formy 
wypoczynku. Dzięki Caritas Die 
cezji Płockiej na bezpłatne, dwuty 
godniowe zimowiska do Przasny
sza wyjedzie około 300 osób. Dla 
młodzieży z Wojewódzkiego Po 
gotowia Opiekuńczego (20 osób 
bezpłatnie) oraz liderów zdrowia 
ze szkół średnich z terenu woje
wództwa (10 osób, dopłata w wy 
sokości 200 zł) wyjazd do Smar
dzewic koło Spały zorganizowała 
Pełnomocnik Wojewody d /s  pro
filaktyki i uzależnień Helena Am 
broziak. Podczas pobytu realizo
wany będzie między innymi pro
gram profilaktyki uzależnień. Do 
Murzasihla pojedzie 44 liderów 
zdrowia z Płocka. Koszty pobytu 
w kwocie 580 zł pokrywa Urząd 
Miasta, 100 zł dopłacają uczestni 
cy. W programie przewidziane są 
min. warsztaty z psychologiem i 
pogłębianie wiedzy na temat pro 
filaktyki uzależnień. Organizato
rem jest Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Płocka d /s  profilaktyki 
Ewa Reczek.

O zasadach i warunkach orga 
nizowania przez szkoły i placów
ki publiczne krajoznawstwa i tu 
rystyki mówi zarządzenie nr 18 z 
29 września 1997r. zawarte w 
Dzienniku Ministra Edukacji Na 
rodowej numer 9 z 16 
października 1997 roku.

(rad)

Uwaga na młodzież
Mieszkańcy Kutna i okolic powinni czuć się bezpie
czniej. Z raportu o stanie bezpieczeństwa miasta 
wynika, że w roku 1997 o 93 przypadki zmalała licz
ba przestępstw kryminalnych i o 14 przestępstw go
spodarczych. Bez zmian pozostała liczba zabójstw, 
w ubiegłym roku były 3 ofiary śmiertelne

W styczniu znaleziono w komór- operacyjne przejeździły setki kilo- 
cc przy ulicy Narutowicza zawinięte metrów, aby ustalić winnych 
w dywan zwłok, mężczyzny. W li- W porównaniu z rokiem 1996 Ii-
pcu na Oś. Łąkoszyn syn zabił ojca, 
broniąc matkę przed pobiciem. 
Ostatnia zbrodnia wstrząsnęła nic 
tylko mieszkańcami miasta. W listo
padzie znaleziono zwęglone zwłoki 
kierowcy taksówki. Najprawdopo
dobniej sprawcami tego szczególnie 
okrutnego ezynu byli 3 mężczyźni z 
okolic “niebezpiecznego trójkąta” 
Kłodawa-Choccń-Krośniewicc. Po
dejrzani byli już wielokrotnie kara
ni, obecnie są zatrzymani decyzją 
Sądu w Zakładzie Karnym w Łę
czycy. '

- Można było dociec prawdy 
szybciej i mniejszym nakładem środ
kówfinansowych, gdyby środowisko 
taksówkarzy chciało pomóc - po
wiedział komendant policji w Kut
nie Jan Mańkowski. - W śledztwie 
brało udział 25 policjantów. Służby

czba przestępstw dokonanych przez 
nieletnich wzrosła prawie o 10%. 
Łącznie dokonali oni 165 czynów 
karalnych, w tym: 2 gwałtów, I4 
rozbojów, 67 kradzieży mienia, 53 
kiadzieży z włamaniem. Zatrzyma
no 124 nieletnich sprawców prze
stępstw.

W ramach działań prewencyj
nych będzie w 1998 roku realizowa
ny w klasach piątych program “Żyj 
normalnie”. Uczniowie kutno
wskich szkół podstawowych pozna
ją przyczyny zagrożeń i sposoby ich 
unikania. Jednym z zagrożeń jest 
narkomania. Młodzież nie tylko za
żywa narkotyki, ale umie już je roz
prowadzać. Dlatego w komendzie 
policji pracuje 3-osobowy zespół 
roboczy d/s narkotyków.

(bar)

Udany debiut “Dygresji”
Zespół DYGRESSION istnieje 

od kilku miesięcy, chociaż część 
członków grupy ma już za sobą pe
wien staż, grając wcześniej w in
nych rockowych kapelach w Kut
nie. Ich koncert w kutnowskim klu
bie “Manhatan” przyprawił o 
przysłowiowy zawrót głowy niejcd-

gotowanego przez zespół, znalazł 
się także jeden cover grupy Failh 
No Morę. Ponadto na uwagę zasłu
gują takie kompozycje własne Dy- 
gression, jak “Paradise”, czy “Two 
twenty”.

Oprócz Jarka zespół tworzy jesz
cze trzech muzyków: Rafał Dory-

Alpy lub Białka Tatrzańska
Dwutygodniowe ferie zimowe w naszym wojewó
dztwie przypadają na pierwszą połowę lutego. Ofer
ta wypoczynku proponowana przez kutnowskie biu
ra turystyczne jest różnorodna. Można 9 dni wakacji 
spędzić we francuskich Alpach za kwotę 1490 zło
tych. Miłośnikom polskich gór “Markus” proponuje 
7-dniowy pobyt w Zakopanem w cenie 400 zł, 2 tygod
nie w Karpaczu za 755 zł. W Bukowinie Tatrzańskiej 12 
dni wypoczynku kosztuje 730 zł. Młodzieży w wieku 10 
- 15 lat organizatorzy zimowisk w Rabce Zdroju i w 
Wiśle zapewniają naukę jazdy na nartach. Za dwuty
godniowy turnus trzeba zapłacić 565 zł i 758 zł.

- W Kutnie nie ma zainteresowa
nia wyjazdami zimowymi. Tak jest 
już. od wielu łat - powiedziała przed
stawicielka PTTK. - W tym roku za
praszamy na wyjazdy rodzinne do 
domów wczasowych w Krynicy 
Górskiej, Zakopanem, Nowym Są
czu, Jaworzn i Szczyrku. Tygodnio
wy pobyt, to wydatek od 400 do 600 
Z.ł. Dzieci mogą wypoczywać w 
Mszanie Dolnej i Gorlicach, cena 
"osobodnia" wynosi 26 zł. Dojazd i 
ubezpieczenie trzeba zorganizować 
u’ ramach własnych. Dużo tańszy 
jest koszt pobytu w Słowacji - oso
bodzień kosztuje 20 zł. Za tę cenę 
kolonista otrzymuje zakwaterowa
nie i 3 posiłki dziennie.

Komenda Hufca ZHP w Kutnie 
jest organizatorem wyjazdu dzieci 
do Bialki Tatrzańskiiej. Za 8-dnio- 
we zimowisko należy zapłacić 290

zł. Jest to najtańsza oferta na terenie 
Kutna.

- Co roku od kilku łat grupa dzie
ci z kutnowskich szkół podstawo
wych wyjeżdża do Biedki Tatrzań
skiej - powiedziała z-ca komendanta 
hufca Jolanta Bujalska-Kowalczyk. 
- Sprawdzony pensjonat i bezpiecz
ny teren daje gwarancję udanego 
wypoczynku. Dzięki pomocy finan
sowej instytucji, urzędów i prywat
nych sponsorów, dzieci z rodzin 
mniej zamożnych mogą wypocząć w 
górach.

Pozostające w mieście dzieci bę
dą mogły uczęszczać na półkolonie, 
organizowane w Kutnowskim Do
mu Kultury lub Szkole Podstawo
wej nr 7. - Nasza oferta jest dla 
dzieci z klas 0-lV - poinformowała 
Anita Stanisławska z KDK. - W 
dniach 2-13 lutego od godziny 8.00

do 13.00 dzieci będą uczestniczyć w 
zajęciach muzycznych, teatralnych, 
plastycznych. W programie przewi
dzieliśmy wycieczkę do płockiego 
teatru i ZOO. Jeśli pogoda dopisze i 
stanie się naprawdę zimowa, to bę
dzie kulig. Alternatywnie zapla
nowaliśmy święto pieczonego zie
mniaka podczas wyjazdu do lasu, 
gdzie będziemy rozmawiać z. leśni
czym i dowiadywać się interesują
cych rzeczy o zwierzętach. Zakoń
czymy półkolonie bałem na lodzie, 
lub w sali. W roku ubiegłym podob
na forma wypoczynku w mieście 
cieszyła się dużym zainteresowa
niem. My możemy przyjcie tylko 44 
uczestników. Opłata za wszystkie 
atrakcje i napoje do drugiego śnia
dania oraz deser wynosi 44 zł. 
Uważam, że najistotniejsze znacze
nie dla rodziców mci niska cena, a 
dla dzieci atrakcyjny program. Jesz
cze przed rozwieszeniem afiszy mie
liśmy 12 chętnych dzieci. Śą to ucze
stnicy zeszłorocznych półkolonii.

Urząd Miasta dofinansowuje 
wypoczynek i imprezy organizowa
ne w Kutnie. Szkoły podstawowe 
będą proponować swym uczniom 
zajęcia sportowe i kulturalne. Jak 
zapewnia Wydział Edukacji UM, 
żadna placówka oświatowa nic po
winna zamknąć swych podwoi na 
czas ferii.

(bar)

nego lana lokalnej sceny rockowej.
Korzeni muzyki wykonywanej 

przez Dygression należy upatrywać 
w dokonaniach takich znanych ze
społów, jak Faith No Morę, czy 
Claw Finger. Przygotowane przez 
grupę kompozycje grane są niezwy
kle żywiołowo, skocznie i ostro za
razem. Teksty utrzymane są w typo
wo raperskiej konwencji i opowia
dają o życiu i codziennych 
problemach młodych ludzi. Wię
kszość tekstów napisana jest w ję
zyku angielskim, a ich autorem jest 
młody i zdolny wokalista Dygrcs- 
sion - Jarosław Nuszczyński. Wśród 
blisko godzinnego materiału przy-

walski - gitarzysta, Mariusz Mikul
ski - gitarzysta basowy, Marcin 
Grzcbicniowski - perkusista.

Wszyscy członkowie grupy jesz
cze się uczą, ale, jak twierdzą, bardzo 
chętnie i często znajdują czas na 
wspólne muzykowanie. Ich zapał i 
miłość do rocka została już dostrzeżo
na, gdyż zespół otrzymał zaproszenie 
do Łodzi na Przegląd Zespołów Roc
kowych, którego główną nagrodą bę
dzie udział w festiwalu Rock’n’Law 
w Węgorzewie, a tam młode kapele 
mają szansę występować obok zespo
łów z krajowej rockowej czołówki.

I<. Radzimirska 
Fot. ASKI

6 Tygodnik Płocki
Nr 3 20 stycznia 1993



Zapraszamy do rozzuią- 
zywania kolejnej porcji ła
migłówek. Napływające 
obficie do redakcji rozwią
zania świadczą, że naszym  
nie tylko młodym Czytel
nikom odpozoiada ta forma 
rozrywek umysłowych.

; 23 Wśród tych, któ-
g  , rzy nadeśla na ad- 
g ^  i res nasze] redakcji 

do dnia 30 stycz-

■
 nia 1998 r. pra- 

zuidłozue rozwiąza
nie przynajmniej

trzech zadań, zaraz z nakle
jonym kuponem nr 3, roz
losowane zostaną atrakcyj
ne nagrody.

Życzym y przyjemnej 
zabawy'.

Zagadki ludowe
1. Co to za świeca: 
nikt jej nie zapala,
a całą noc przyświeca?
2. Słone, jak śnieg białe,
a w wodzie rozpuszcza sip całe.
3. W zamku siedzi, 
a nie król.

Ukośnik
Lewoskośnie: t
1. Pokazuje kontynenty i państwa
3. niewielki otwór, np. przy niedomkniętych drzwiach
5. kwaśny owoc z krzaka z kolcami 
7. grupa śpiewaków 
Prawoskośnie:
1. ciężar
2. ptak, którego można nauczyć "mówić"
4. laskowy lub włoski
6. służy do kierowania statkiem

Samosia
Z podanych poniżej wyra

zów  u łóż sam odzieln ie  
krzyżów kę, a następnie od
czytaj hasło. Utworzą je lite
ry z oznaczonych liczbam i 
pól. Będzie to jeden z naj
d łuższych  polsk ich  wyra

zów  - liczący aż 23 litery.

wyrazy 9-literowe: 
WŁAMYWACZ

wyrazy 8-łiterowe: 
ĆWIARTKA

wyrazy 6-literowe: 
CZEPEK, APARAT

wyrazy 5-literowe 
SMYCZ, OWIES, RYBAK, 

RZĘSA

wyrazy 4-literowe:
PARA, DZIK, ZĘBY, ALPY, 

RÓŻA, RĘKA, GOŚĆ, ŻART ' 
wyrazy 3-literowe:
OSA, AIS

15 4 17 5
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[ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ?1

1 1 1 ’ ' 1 1 -i- ...  d. ...  ."

Mini quiz 
ortograficzny

Odpowiedz na pytania 
quizu. Litery stojące przy 
właściwych odpowiedziach 
na poszczególne pytania, 
czytane po kolei, dadzą roz
wiązanie - jest nim coś, na co 
zasługujesz, gdy poprawnie 
rozwiążesz quiz.

1. O mieszkańcach jakie
goś kraju możemy powie
dzieć, że to jego:

D) lód
P) lud
2. Chroniony ptak, podob

ny do jaskółki, to:
I) jerzyk
E) jeżyk
3. Pies gończy, myśliwski, 

to:
A) chart
F) hart
4. Wielki obszar wodny, to:
G) może
T) morze
5. Płytki odcinek koryta 

rzeki, to:
G)brud
K) bród
6. Jedno z polskich miast, 

to:
K) hełm
A) Chełm

LABIRYNT
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m fm m r m m m Mazowsze” w Płocku

32 nagrodzonych

Świąteczne “Zabawy 
w łamanie głowy”

Opublikowane po raz pierwszy w świątecznym numerze 
naszej gazety Zabawy w łamanie głowy" wzbudziły wielkie 
zainteresowanie szczególnie najmłodszych i młodych Czytel
ników "Tygodnika Płockiego". Do 10 stycznia br. wpłynęło 
ponad 200 rozwiązali, których autorami byli Czytelnicy w 
wieku od 4 do ponad 50 lat, i wszystkie były prawidłowe.

Losowania nagród dokonała ich fundatorka pani Romana 
Duda - właścicielka firmy BONA S.C. (Płock, ul. Chopina 
57/1), sponsorująca "Zabawy w łamanie głowy". Asystował 
jej redaktor naczelny - Tomasz Szatkow ski.

Oto pełna lista 32 szczęśliwców, którzy wylosowali nastę
pujące nagrody:

Łyżworolki - Miłosz Jarzyński, Płock, ul. Gierzyńskiego 
Organy - Monika Stefaniak, Płock, ul. Orzechowa 
Zestaw piłkarski (piłka, rękawice, ochraniacze)

- Daniel Bonio, Sierpc, ul. Puławskiego
- Radek Dąbrowski, Płock, Hermana 

Puzzle - Marcin Gątarek, Nowe Rumunki 26, Łąck
- Anną Sawicka, Płock, Chopina
- Marcin Szatkowski, Płock, Batalionu Parasol
- Barbara Łukasiewicz, Płock, ul. Baczyńskiego 

Zestaw narzędzi - Łukasz Fortuna, Chlebowo 6, Blichowo 
Zestaw do herbaty - Marta Gębala, Gostynin, ul. Czapskiego 
Traktor - Kacper Jankowski, Płock, ul. Baczyńskiego 
Piórnik - Kinga Krupińska, Płock, ul. Królewiecka

- Agnieszka Wiśniewska, Płock, ul. Dobrowolskiego
- Agnieszka Rosińska, Płock, ul. Czwartaków 

MASKOTKI:
Mysz - Justyna Jabłońska, Płock, ul. Kolegialna 
Słoń - Katarzyna Kołodziejska, Kamień, Słubice 5

- Michał Baumgetner, Matyldów, Łąck
- Magdalena Witkowska, Drobin, ul. Padlewskiego 

Ludmiła Łaniewska, Płock, ul. Chopina 
Karolina Stokfisz, Dąbrowice, ul. Sienkiewicza

- Anna Wachowicz, Płock, ul. Podleśna
- Agnieszka Winiarek, Blichowo
- Asia Łobocka, Płock, Kossobudzkiego
- Dorota Wiśniewska, Płock, Piaska

Mikołaj - Luiza Żółtowska, Płock, ul. Czwartaków
- Sabina Milkę, Płock, ul. Krótka
- Radosław Bartol, Kutno, ul. Dąbrowskiego
- Radek Piusiński, Sierpc, ul. Bema
- Mariusz Zarzycki, Płock, ul. Dąbrówki
- Marek Karwowski, Płock, ul. Szarych Szeregów

oraz Mikołaj i Słoń dla Ani i Marka Wrońskich, Płock, ul. Obr. 
Westerplatte

Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się osobiście w siedzibie 
redakcji - Płock, Stary Rynek 27 ,1 piętro, pok. 27.

Jutro nie umiera 
nigdy

"Bond. James Bond" - po raz 
kolejny wypowiada to słynne 
zdanie agent 007, w postać któ
rego już po raz drugi wcielił się 
Pierce Brosnan. Nowy film jest 
pełen akcji i efektów specjal
nych, to opowieść o mediach, 
które gdy znajdą się w nieodpo
wiednich rękach, mogą nawet 
wpłynąć na losy całej planety. 
Spotkanie z atrakcyjną żoną 
magnata mass mediów, którą łą
czy sekretna przeszłość z agen
tem 007 i partnerstwo z agentką 
Chińskich Sił Bezpieczeństwa 
Zewnętrznego, wystawią na 
poważną próbę odwagę B 
da...

Premiera w płocka: 23 sti 
nici, Kino “Przedwiośnie", i 
łby Stereo SR- CP-500.

Flubber
Film o tym tytule, to z 

alizowana z ogromnym r< 
machem, przesympatycz 
komedia rodzinna, no: 
wersja klasycznego filr 
Disneya, znanego w Pol: 
pod tytułem "Latający pro 
sor". Tym razem w roli głó 
nej można oglądać niezró 
nanego Robina Williamsa, 
dzięki rewelacyjnym efektc 
specjalnym wykonany 
przez Indrustrial Light ai 
Magie, partneruje mu nie b 
ko pełna niespożytej energ 
przybierająca coraz to nov 
kształty zielona substanc 
ale i latający robot, obdarz 
ny przez scenarzystów pr 
wdziwie romantyczną dusz 
A co to takiego flubber?
Zielona substancja, o niezw 
kłych właściwościach, któi 
za nic ma sobie prawa graw 
tacji, prowokując w mały: 
uniwersyteckim miasteczk 
zamieszanie na niespotykar 
dotąd skalę... To film o rade 
ści odkrywania i nieskończo
nych możliwościach, o 
wyobraźni, nadziei i pomysło
wości. Każdy z nas powinien 
odnaleźć w sobie coś z profesora, 
który żyje w świecie magicz
nych, nieograniczonych możli
wości.

Preniiera 30 stycznia, Kino 
"Przedwiośnie", Dolby Stereo SR- 
CP-500.

*. D IA N A

Pytanie konkursowe
Którym z kolei filmem o 

przygodach Bonda jest najno
wszy obraz "Jutro nie umiera 
nigdy"?

Czytelnicy, którzy w ciągu 5 
dni od daty ukazania się tego 
numeru "TP" nadeślą na adres

redakcji (Płock, Stary Rynek 27)
prawidłowe odpowiedzi na kar
tach pocztowych z dopiskiem 
KINOMANIA, wezmą udział w 
losowaniu nagród - wejściówek 
do kina "Przedwiośnie", ufun
dowanych przez Centrum Kino
we "Mazowsze".

(mus)

Spośród około 400 nade
słanych kart z rozwiązaniem 
krzyżówki świątecznej wylo
sowano zwycięzcę. Nagrodę 
główną ufundowaną przez 
naszą redakcję, a jest nią od
kurzacz Eko-Elcomp otrzy
muje pani M ałgorzata Asta-

Wylosowano
chow  z Płocka, ul. 3-go M a
ja. Natomiast zegar ścienny 
wylosowała pani Irena Ły
siak z G ostynina, ul. Bema.

Prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki brzmiało:

"Tygodnik Płocki - dw a

dzieścia  pięć lat w  Twoim  
domu".

Po odbiór nagród zapra
szamy do redakcji - Płock, 
Stary Rynek 27.

Rozwiązania zabaw 
świątecznych

Podajemy prawidłowe rozwiązania pierwszych "Zabaw 
z łamaniem głowy ', opublikowanych w numerze świątecz
nym "Tygodnika Płockiego".

R ebus - niezwykłą osobą, w nim ukryta, jest brzucho- 
m ów ca.

Szyfrogram  - prawidłowo ustalone litery, czytane kolej
no rzędami od 1 do 78, dają fragment tekstu jednej z pięk
nych pastorałek, który brzmi: A gd y  s ię  już kolację zje 
k o lęd y  pod  n ieb io sa  n iech  n io sę  liczn e  g ło sy  sam otn ie  
k o lęd ow ać źle.

Bombki - po kolei powinny być:
1. b om bka w  kropki, 2. g w ia zd k i, 3. fa le, 4. p ó łk s ię ż y 

ce, 5. pask i.
Zaszyfrowane liczby - w pierniczkach zaszyfrowano li

czby: gw iazd k a  - 4, serd u szk o  - 5, c iasteczko - 6.
Gwiazdka - w kratki gwiazdki należało wpisać następu

jące hasła: 1. k om in ek , 2. skrucha, 3. bom bka, 4. b isk u p , 5. 
renifer, 6. ch oin k a, 7. Z iem ia, 8. teczka.

Dziękujemy za życzenia
Poczta nada! przynosi nam jakże miłe i wzruszające dowody pamięci od 
naszych Czytelników. Wielką przyjemność i satysfakcję dały nam między 
innymi dwa życzenia wierszowane, które nawiązują do obchodzonego w 
ubiegłym roku jubileuszu naszej gazety.

Szanowny Jubilacie! Szanowny Jubilat - 25 lat
Najlepsze życzenia czytelników potrojenia, 
Zdrowia wszystkim dziennikarzom, 
Artykuły niech sip darzą,
Sprawy same atrakcyjne wpadają,
Które pomyślnie sip załatwiają.

Zyczp tobie Tygodniku 
Czytelników wprost bez liku, 
Przecież minpło 25-1 ecie,
Ja Cip czytam zimą i w lecie.

Naczelnemu przede wszystkim,
By miał fundusz na podwyżki.
My czytelnicy sobie życzymy:
"Tygodnik Płocki" pismem 
każdej płockiej rodziny".

Zuzanna Olszewska, Płock

Biorp z sobą też w podróże 
I na pewno sip nie nużp.
Artykuły mądre, sprawy ciekawe, 
co daje dla ducha strawp.

Zyczp Ci wipc rocznic wielu,
Boś jest NASZYM PRZYJACIELEM.

Grażyna z Karolinką
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bą swoje instru
menty i swoją mu
zykę. Tak samo 
działo się z niewol
nikami, sprowadza
nymi z Afryki. Za
chowywali oni w 
pamięci swoją tra
dycyjną muzykę, 
którą wykonywali 
w formie pieśni i 
tańców. Przez wiele 
lat obie kultury mie
szały się, przenikały. 
W wyniku tego po
wstał ragtime, jazz, 
swing, blues, które
go brzmienie prze- 
ewoluowało w kie
runku rythm and 
bluesa.

Jazz, blues i
“Odrażający, zły i wywrotny” - tak rythm and blues 
Ameryka postrzegała rock’n’roll na był w istocie muzr  
początku jego istnienia. Jednak, jak ką czar,nych' ®!ah 
pokazały następne dziesięciolecia, wo zbyt wie]u okn_ 
nowa muzyka nie była przejściowym zji, aby go w ogóle 
trendem i stała się trwałym elemen- usłyszeć, w efekcie

przypadkowi słu
chacze nie widzieli 

w nim nic atrakcyjnego. Jednak 
po II wojnie światowej młodzież, 
która była już znudzona muzy
ką dziadków i rodziców, zaczęła 
kupować w dużych ilościach 
płyty rythm and bluesowe, które

Rock i pop 
: Rock’n’roll

tern naszego życia.
Rock'n'roll powstał w Sta

nach Zjednoczonych. Jest to mie
szanina kultury europejskiej i 
afrykańskiej. Imigranci przyby
wający z Europy do Ameryki w 
XVII i XVIII w. przywozili ze so-

Nn zdjęciu (od lewej): jarek, Artur, Staszek, "Gąsior".
fot. z archiwum

BOREA wraca

Gostynińska BOREA znana 
jest fanom ciężkiego, metalowe
go grania od prawie dziesięciu 
lat. Od 1996 r. o zespole zrobiło 
się trochę ciszej, a to ze względu 
na zmiany personalne w kapeli 
oraz brak odpowiedniej sali, w 
której zespół mógłby odbywać 
swoje próby.

Teraz BOREA wraca do swo
ich fanów z nowym, 45-minuto- 
wym materiałem, który jest wy
nikiem ich wspólnej pracy w cią
gu kilku ostatnich miesięcy. 
Siedem nowych numerów 
utrzymanych jest w konwencji 
technicznego death metalu, cho
ciaż zespół przygotował także

p l o c k i I
“Gwiazdy w sieci

-£■ o. o.

Od pewnego czasu we wkład
kach do kompaktów i kaset mag
netofonowych gwiazd rocka, popu 
czy techno można znaleźć adresy 
stron WWW. Oprócz kilkudzie
sięciu stron prowadzonych przez 
fanów, każdy szanujący się wyko
nawca ma teraz swój oficjalny ad
res w sieci.

Perfekcyjnie przygotowaną stro
nę posiada znany chyba na całym 
świecie David Bowie
http://www.davidhowie.com. Za
wiera ona obszerną biografię arty
sty, pełną dyskografię oraz całą ma
sę zdjęć z tras koncertowych. Nie 
brakuje też tekstów piosenek oraz 
wywiadów z piosenkarzem. Doty
czą one przede wszystkim jego za
miłowania do sztuki wizualnej i jej 
roli w życiu codziennym.

Innym wykonawcą, propagują-

j jc y m  ten rodzaj 
sztuki, jest legen
darna grupa Pink 

Floyd http://www.music.so-
ny.com/Music/Artistlnfo/Pink 
Floyd.html. Każdy kto widział 
choć fragment koncertu tego zespo
łu wie, iż każdy z nich to widowisko 
na niespotykaną skalę.

Na stronie Floydów znajdziemy 
ciekawie napisaną biografię oraz vi- 
deo z fragmentami teledysków.

Kolejnym zespołem-lcgcndą jest 
Metal lica. Jedną ze stron tych wy
konawców znajdziemy pod adresem 
http://www.conccntric.net/ -ede- 
ath26/metallica/index.html. Od ra
zu rzuci nam sic w oczy potężna 
dyskografia zespołu uwzględniająca 
nawet winylowe albumy wydawane 
w latach osiemdziesiątych. Obok te
go zawarto tu kilka wywiadów pra
sowych z muzykami. W jednym z 
nich Lars Uri ich mówi m.in. o 
wpływie Kurta Cobaina i Nirvany

przywędrowały do Europy za 
żołnierzami z Ameryki. W ten 
sposób zaczęto na większą już 
skalę promować czarnych mu
zyków. Jednymi z najpopular
niejszych wykonawców tego ga
tunku byli m.in. Muddy Waters, 
czy Ray Charles.

W następstwie tych wydarzeń 
niektórzy biali muzycy zaczęli 
śpiewać rythm and bluesa. Można 
tu posłużyć się przykładem Billy 
Haleya. Każdy z nas na pewno 
słyszał jego chyba największy 
przebój “Rock Around the Clock". 
Do momentu śmierci w 1981 r. 
sprzedał on ponad 60 milionów 
swych płyt i był bezsprzecznie 
jedną z największych gwiazd 
rpćk'n'rolla.

Innymi wielkimi postaciami 
wczesnych lat rock'n'rolla byli Lit- 
tle Richard, Fats Domingo, a także 
Jerry Lee Lewis. Ten ostatni nagrał 
m.in. “Whale Lotta ShnkirćGoin- 
'On". Utwór ten zaliczany jest 
obecnie do klasyki rock'n'rolla, 
mimo że w czasie jego powstania 
stacje radiowe uznały go za wul
garny i zaprzestały emisji.

Elvis Presley bardzo często był 
określany mianem wulgarny. 
Młodzież go uwielbiała, nato
miast starsi nazywali go “wyją
cym wieśniakiem", “chodzącą 
zakałą rodzaju ludzkiego", "od
rażającym i złym", "szaleńcem o

kilka coverów znanych i cenio
nych sław tego gatunku, które są 
jednocześnie odzwierciedleniem 
muzycznych fascynacji chło
pców z BOREA, czyli SLAVER, 
SEPULTURA i DEATH.

Ostatnie miesiące przyniosły 
także ostateczną stabilizację sy
tuacji personalnej w zespole. 
Obecnie skład Borea wygląda 
następująco: Artur Banach - wo
kalista, gitarzysta oraz autor te
kstów, Radosław Zwoliński - gi
tarzysta, Mariusz Sałyga - gita
rzysta basowy oraz Jarosław 
Dłubisz - perkusista.

Grupa ma na swoim koncie 
występy na licznych lokalnych, 
wojewódzkich oraz ogólnopol
skich imprezach, m.in. DRRRA- 
MA w 1991 r„ ROCK'N'LAW w 
Węgorzewie w 1993 r., a także 
koncerty w Częstochowie i Toru
niu. BOREA wielokrotnie miała 
okazję występować ze znanymi 
gwiazdami "ciężkiego rocka", 
takimi jak np. SACRIVERSUM, 
FIATE, czy ALASTOR.

Do tej pory zespół wydał 
dwie oficjalne kasety demo: "Be- 
fore You Die" (1990) i "Whose 
Fault" (1993).

Kontakt z zespołem: BO
REA, 09-500 Gostynin, ul. Ki
lińskiego 17/57.

(K.R.)

tłustych włosach, śpiewającym 
nieprzyzwoite piosenki", a także 
"zagrożeniem dla młodzieży ame
rykańskiej". Mimo wszystko został 
on niepowtarzalnym królem rock'- 
n'rolla.

Na początku ląt 60-tych sensacją 
stały się piosenki Chubby Checkera 
- "The Twist" i "Let's Twist Again".

"Wspaniała Czwórka", bo tak 
nazywano The Beatles, była najle
pszym brytyjskim towarem ekspo
rtowym lat 60-tych. Każdy z nas 
zńa zapewne "Love Me Do", "She 
Loves You" i "I Want to Hołd Your 
Hand". Beatlesi zdominowali mu
zykę rozrywkową i stali się naj
większym zespołem w historii 
rocka. Śmierć Johna Lennona (The 
Beatles) i Elvisa Presleya oznacza
ła dla całej generacji koniec pew
nej epoki.

Przy wymienianiu świetnych 
zespołów rockowych nie można 
oczywiście pominąć The Rolling 
Stones i The Who.

Rock progresywny - to wyszu
kany styl muzyki rockowej, prze
znaczony nie tyle do tańca, co 
do słuchania. Muzyka grup ta
kich, jak Pink Floyd i Genesis, 
była doskonale zgrana, bardzo in
tensywna, często o dramatycz

nym zabarwieniu.
Kolejnym etapem w rozwoju 

rocka był punk. Prostsza, bardziej 
bezpośrednia niż inne rodzaje 
muzyki rockowej, muzyka punk - 
z grupami takimi jak Clasch, Sex 
Pistols - stała się ogromnie popu
larna wśród młodzieży i - czego 
chyba nie muszę dodawać - znie
nawidzona przez niektórych ro
dziców...

Pionierzy rock'n'rolla w wię
kszości już nie żyją, jednak ich 
muzyka pozostała na płytach. 
Niezależnie od tego, że pojawiają 
się stale nowe gwiazdy tego ga
tunku, rock'n'roll wywarł ogrom
ny wpływ na całą współczesną 
muzykę popularną. POP, który nie 
stanowi stylu Samego w sobie, 
wykorzystuje elementy innych rcv 
dzajów muzyki - takich jak soul, 
folk, country i rock'n'roll - w celu 
pozyskania sobie możliwie naj
szerszej publiczności.

Wystarszy spojrzeć na listy 
przebojów, aby przekonać się jak 
różne rodzaje muzyki są dzisiaj 
popularne. Jednego tygodnia na 
szczycie znajduje się U2, następne
go Michael Jackson, potem Spice 
Girls...

Aga

N ow oroczna N iespodzianka

Nowy Rok - Nowa rewelacyjna cena
Ford Ka - Twoje poczucie stylu będzie 
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Zapraszamy:
M ic h a ls k i  M o to r s

ul. Kolegialna 30 
Płock, tel/fax 0-24 2682408 
Płońsk, tel. 0-23 6626865 

fax 0-23 6628340
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na amerykańską młodzież.
Dla miłośników literatury teksty 

piosenek.

Istnieją też takie grupy, które już 
od dawna “milczą”, a sieć wciąż 
pełna jest informacji o nich. Należy 
do nich wykonawca bardzo głośne
go niegdyś przeboju “Brothers in 
arms”-Dirc Straits

http://www.dtek.chalmers.se/ 
~d95pari/dire_straits.html. Poza

oczywistymi składnikami: dysko
grafią, tekstami Marka Knopllera i 
odnośnikami do innych stron, pod 
tym adresem można zapoznać się z 
genezą nazwy zespołu, a jest ona 
dość ciekawa... Zdradzę tylko, że 
nawiązuje do trudnej sytuacji finan
sowej członków grupy w chwili jej 
zakładania.

Na zakończenie naszej dzisiej
szej wędrówki po sieci podam jesz

cze adres strony polskich artystów - 
formacji Big Cyc. Z przykrością 
muszę jednak stwierdzić, iż nie do
równuje ona jeszcze opracowaniem 
graficznym site‘om światowych 
gwiazd muzyki. Ale o rodzimej 
“Wojnie plemników” zawsze warto 
poczytać. http://ozric.eng.way- 
ne.edu/-bill/cyc/cyc.html.

Agnieszka Ziemann

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

® dostęp do sieci -± j
•  strony WWW : m d
m konta e-mail ■
•  reklamę w Internecie

Oferujemy komputery n a jn o w s z e j^ J *^ ^  
generacji firmy NTT system Ltd. p,° 
wykonane w technologii MMX.

Koszt przebywania 
w sieci Internet to tylko 
3,80PLN za godzinę

__i f *>,*dwuletnia gwarancja 
certyfikat ISO 9001 
profesjonalny serwis
przy zakupie komputera bezpłatny dostęp

(koszt połączenia lokalnego) do sieci przez okres 3-miesięcy
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Rośnie most 
w Wyszogrodzie

- Do chwili obecnej - poinfor
mował nas mgr inż. Marek kato
wski, inżynier - rezydent z 
TRANSPROJEKTU Warszawa - 
wykonano całość robót fundamento
wych oraz 70% podpór (filary i 
przyczółki). W tzw. części zalewo
wej (lewa strona Wisły,, od Młodzie
szyna) na podpory zamontowano

ku od starego, drewnianego mo
stu do budowanego. Polegały 
one na wprowadzeniu nurtu Wi
sły w projektowane łożysko 
(tzw. trasę regulacyjną), które 
przebiegać będzie wzdłuż brze
gu wysokiego. Nie zakończono 
ich, ponieważ obiekcje i spory z 
ekologami znacznie utrudniają

instrukcja nurtowa na lorze ślizgowym, gotowa do nasunięcia.

Za i przeciw

Eksperyment radomski a Płock
O tym czy eksperyment radomski

konstrukcje stalowe długości 650 m 
(cały most będzie miał 1200 m), a 
także przygotowano do nasunięcia 
trzy przęsła nurtowe na tzw. placu 
scalania. Prace montażowe prze
rwano z uwagi na trwającą zimę i 
rozebranie przez wojsko mostu pon
tonowego.

Jak ustaliliśmy, wiosną rozpo
cznie się nasuwanie konstrukcji 
stalowych na podpory od strony 
Wyszogrodu (tzw. część nurto
wa mostu). Prace będą o wiele 
trudniejsze, gdyż część nurtowa 
ma dłuższe przęsła (rozpiętość 
łOO m), niż zalewowa (60 m). 
Sposób montażu tych konstru
kcji można nazwać spektakular
nym, ponieważ odbywał się bę
dzie bez podpór tymczasowych, 
przy użyciu podwieszenia lino- 
wego, które po wykonaniu mo
stu zostanie zdemontowane. Na 
mostach o dużej rozpiętości me
todę tę zastosowano po raz pier
wszy w kraju.

- Aby nie "przespać" zimy - 
kontynuował swą wypowiedź 
inż. Łałowski - pracujemy przy 
przygotowaniu płyty żelbetowej. 
Poszczególne segmenty będą miały 
25 - 30 m długości, 12,5 m - szero
kości, grubość skosów w dolnej czę
ści 20 - 40 cm. Jak łatwo obliczyć, 
trzeba ich dużo przygotować.

Pracom mostowym towarzy- 
szyły roboty regulacyjne Wisły i 
budowa dróg dojazdowych. Te 
pierwsze prowadzono na odcin-

ich realizację.
Udało się natomiast przygo

tować i oddać do eksploatacji 6,5 
km odcinek drogi dojazdowej 
Kamion-Młodzieszyn (strona le
wobrzeżna Wisły), czyli 100 % 
planu, a po stronie Wyszogrodz
kiej drogę od Rębowa do skrzy
żowania Płock-Zakroczym. 
Skrzyżowanie to będzie oddane 
do ruchu po wykonaniu ronda 
(poprzednio miał tu być węzeł 
skanalizowany). Wysoki stan 
wód latem ub. roku nie pozwolił 
na położenie warstwy ścieralnej 
na przygotowaną nawierzchnię 
odcinka od skrzyżowania drogi 
Płock-Zakroczym do nowego 
mostu.

Inżynier - rezydent zapewnia, 
że most zostanie wykonany so
lidnie, bez żadnych "wpadek", 
jakie towarzyszyły położeniu 
nawierzchni mostowej w Płoc
ku. Sprzyja temu dobra współ
praca projektantów, nadzoru i 
wykonawców. Przypomnijmy, 
że głównym wykonawcą jest 
Mostostal Kraków, a głównym 
podwykonawcą - Dromex Cie
szyn.

Patrząc obiektywnie, za rok 
most w Wyszogrodzie powinien 
zostać oddany do użytku.

J. Dobrowolski 
St. Orzol

stanic się także doświadczeniem płoc
kim, zadecydują wkrótce płoccy rad
ni. W chwili obecnej nie ma jeszcze 
konkretnych ustaleń, sprawa w dal
szym ciągu jest otwarta. Sondowane 
są środowiska młodzieżowe i szkolne. 
Zbierane są opinie rodziców i na
uczycieli. Jak na razie w sprawie tej 
pozytywnie wypowiedział się Parla
ment Młodzieży. Co prawda nie
wielką, ale jednak przewagą gło
sów młodzież płocka opowiedziała 
się za wprowadzeniem ekspery
mentu radomskiego.

Być może, zdaniem jeszcze wielu, 
eksperyment radomski, który do tej po
ry budzi kontrowersje i wywołuje 
sprzeczne opinie nie był rozwiązaniem 
takim jakiego oczekiwała młodzież. 
Bardziej liberalni uważają, że potrzeb
ne było w tej sprawie większe wypo- 
środkowanie. Ale fakty pokazują, że 
uciekanie się do jakichś tylko półśrod
ków przynosiło raczej marne rezultaty. 
Efekty przychodziły w postaci czar
nych marszy czy marszy milczenia. 
Rzeczywistość pokazała, że potrzebne 
są jednak bardziej zintensyfikowane i 
konkretne działania. Jedno jest pewne 
w sprawie tej nie można kierować się 
emocjami czy uprzedzeniami (mowa o 
godzinie policyjnej przypominającej 
stan wojenny). Trzeba zauważyć, że w 
całej sprawie chodzi o bezpieczeństwo 
każdego z nas. Nie może być zatem 
mowy o działaniach uwłaczających 
godności ludzkiej nieprzestrzeganiu 
konstytucji, czy ograniczniu wolności. 
Celem jest zapewnienie jednej z pod
stawowych potrzeb - bezpieczeństwa.

Płocki Radom?
Wprowadzenie i zaadaptowanie do

świadczenia radomskiego w Płocku by
łoby o tyle łatwiejsze, że pewne działa
nia w celu podniesienia bezpieczeń
stwa zostały podjęte już w 1995 roku, 
kiedy to przy Prezydencie Miasta Pło
cka został powołany zespół do spraw 
bezpieczeństwa publicznego. Jedną z 
jego inicjatyw wypracowaną wspólnie 
z Komendą Wojewódzką Policji, jest 
projekt powołania Fundacji Bezpiecz
ne Miasto Płock. Pomysł jest wyrazem 
świadomości o konieczności współpra
cy z policją i wspomagania jej przez 
społeczeństwo. A także odpowiedzią na 
szeroki odzew społeczeństwa wyrażo
ny w marszu milczenia, po tragicznych 
wydarzeniach związanych z brutalny
mi zabójstwami dwojga płockich stu
dentów.

Swoistym nowum w warunkach 
płockich jest (akt, że zanim zapadną 
ostateczne decyzje kwestię tę poddano 
pod głosowanie młodzieży. Jako, że 
sprawa w głównej mierze ich dotyczy 
władze miasta od początku postanowi
ły, że nic nie będzie się działo wbrew 
i poza młodzieżą. Dopiero po uzy
skaniu jej opinii sprawa będzie dalej 
kontynuowana.

Pozytywna opinia młodzieży wyra
żona w przeprowadzonej ankiecie, po

zwoliła na podjęcie dalszych konkret
nych ustaleń. W sprawie tej pozytywnie 
wypowiedziała się także Komisja 
Oświaty i Komisja do spraw Rodziny 
Rady Miasta.

O opinię w lej kwestii poprosiliśmy 
kilka osób najbliżej związanych ze 
sprawą oraz młodzież.

Anna Misiak, Kurator Oświaty
- Uważani, ze wprowadzenie tego eks
perymentu jest rzeczą jak najbardziej 
potrzebną i wskazaną. Nie ma tu w żad
nym przypadku mowy o ograniczaniu 
wolności. Nie clwdzi o eksperyment, 
(de o bezpieczeństwo i o to. aby mło
dzież. nie czulą się bezkarna. Poprzez, 
takie działania można w jakimś stopniu 
z.wi ększ.yc poczucie bezpieczeństwa. 
Ale są to tylko półśrodki. Państwo, po
licja mogą wspierać i pomagać, nie 
można przy tym jednak uwolnić od obo
wiązku rodziców. To na rodzinę-należy 
kłaść nacisk jak największy. Trzeba ro
dzicom pokazywać środki i możliwości 
prawidłowego wychowania dzieci. Nie 
ukrywam, że u- tym przypadku skutecz
ne byłyby sankcje dla rodziców, w wie
lu przypadkach pozostawiających wy
chowanie dz.ieci państwu.

Beata Krawicl, rzecznik praw 
ucznia - Trzeba stawiać na profilakty
kę, czyli podejmować działania pozwa
lające na realizację zainteresowań 
młodzieży. Cudownie było by nauczyć 
ich odpowiednio spędzać czas widny, 
dac im do ręki gotowe rozwiązania, 
przedstawić inne możliwości. Błędne 
jest rozumienie, że to zostanie wprowa
dzone. Bo w jakimś stopniu to co nazy
wamy eksperymentem radomskim już 
funkcjonuje. Wynika bowiem z. ustawy o 
postępowaniu w sprawach nieletnich. 
Nagłośnienie sprawy w Radomiu spo
wodowało pójście »v z.łym kierunku i 
wywołało negatywny oddźwięk wśród 
młodzieży. A przecież nie takie są inten
cje i zamiary tego przedsięwzięcia.

Dorota Kowalkowska, naczelnik 
Wydziału Oświaty UM - Zakończony 
z.ostał sondaż, wśród młodzieży, która w 
większości wypowiedziała się z.a wpro
wadzeniem eksperymentu radomskie
go. Należy jeszcze przeprowadzić dal
sze szersze konsultacje. W sprawie tej 
nie można wypowiedzieć się jednozna
cznie, nie moz.na podjąć jednoznacz.- 
uych decyzji. Jest to barclz.o złożony 
problem. Wiele przemawia z.a, wiele 
przeciw i trzeba to uwzględnić.

Anna Kozera, przewodnicząca 
Komisji d/s Rodziny - Sprawa ta była 
poruszana na posiedzeniu komisji i 
zdecydowana większość była za tym, 
aby wprowadzić to doświadczenie. Ko
misja stała na stanowisku, aby dokład
nie opracować wszystko od strony 
merytorycznej. Problem ten niewątpli
wie powróci na sesji Rady Miasta. Po 
zapoznaniu się z. ostatecznie przygoto
wanym wnioskiem dopiero możemy go 
zaopiniować. Niewątpliwie młodzież, 
musi mieć opiekę. Nie można uwzy-

stkiego kłaść na karb 
wolności. Właściwie 
przygotowany plan jest 
ze wszech miar pożą
dany, a jego realizacja 

może przynieść wszystkim korzyści.

Maciej Książkiewicz, Komendant 
Wojewódzki Policji - Zaproponowali
śmy Radzie Miasta i radnym pewne 
konkretne rozwiązania. Ustalą oni jak 
działania te należałoby prowadzić. 
Właściwie nie można mówić, że będzie 
to coś nowego. Policja cały czas ze 
swej strony wykonuje czynności, które 
nakazuje prawo, a ono nie zabrania 
legitymowaliia. Wprowadzenie ekspe- 
rymentu oznaczałoby pójście ir stronę 
Si.etsz.ego i częstszego legitymowania. 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby pro
mowanie działań ukazujących młodzie
ży, co jest złe, a co dobre. Poza statuto
wymi obowiązkami należałoby stwo
rzyć możliwości szerokiej edukacji, 
prowadzić pogadanki, rozwijać zain
teresowania. Największym dobrodziej
stwem jest wychowywanie przez, naukę. 
Kształtowanie odpowiednich wzorów w 
domu i w szkole. Pokazanie jak należy 
je budować.

O ile w opinii dorosłych w sprawie 
eksperymentu radomskiego widać było 
pewne ujednolicenie stanowisk, o tyle 
wśród młodzieży widoczny jest roz
dział na zagorzałych zwolenników i 
przeciwników. Z udzielonych wypo
wiedzi przez kilkunastu uczniów z 
płockich szkół wynika pewna tenden
cyjność. Ze względu na zbliżony chara
kter wypowiedzi przytoczę tylko dwie - 
przemawiającą za eksperymentem i bę
dącą mu przeciwną.

Karolina, lat 15 - Jestem zdecydo
wanie przeciwna wprowadzeniu tego 
eksperymentu, bowiem ir takiej formie 
nie przyniesie oczekiwanych rezulta
tów. Takie działania nie mają najmniej
szego sensu. Ograniczenie wolności na 
siłę nie jest dobrym rozwiązaniem i 
konsekwencją tego może być odwrotna 
reakcja młodzieży. Jeżeli rodzice po
zwalają mi na przebywanie poza do
mem po godz.. 22-ej, to dlaczego akurat 
policja ma mi tego zabronić? Poza tym 
słysząc o pewnych zachowaniach poli
cji nie wiem, czy bardziej mam się bać 
moich rówieśników', czy funkcjonariu
szy policji.

Darek, lat 18 - Pomimo, że jestem 
pełnoletni, w pełni popieram ekspery
ment radomski. Szczerze przyznaję, że 
wieczorem boję się wyjść na ulicę. Naj
gorsze jest to, że najbardziej niebezpie
czni są ludzie w wieku 14 - 18 lat. 
Przerażające jest to, gdy mówi się w jak 
brutalny sposób potrafią się czasem za
chować. Dlatego myślę, że zwiększona 
liczba policjantów i częstsze legitymo
wanie oraz zwiększenie odpowiedzial
ności rodziców za dzieci byłoby wska
zane. Osobiście nie przeraża mnie to, 
że musiałbym pokazać dowód osobisty, 
jeżeli jestem w porządku nie muszę się 
niczego obawiać. Nie wiem więc skąd te 
teorie o ograniczaniu wolności i łama
niu prawa.

Teresa Radwańska

Ciemna gmina
Mieszkańcy wsi Błonie, gm. Łę

czyca, napisali do redakcji list z 
prośbą o interwencję. “Panują u nas 
egipskie ciemności, jest niebezpie
cznie, strach wieczorem wyjść z. do
mu, ludzie wracają późno wieczo
rem Z pracy, również rano idę na 
autobus, a na całej wsi świeci się 
jedna lantpa. (...) Bardzo prosimy o 
pomoc, chociaż, przez ten okres zimy 
byłoby u nas bezpieczniej i przyje
mniej. ”

W Błoniu jest około 100 gospo
darstw, szkoła, ośrodek zdrowia. 
Wieś liczy ponad 500 mieszkańców. 
Lampy uliczne rzeczywiście nie 
świecą.

- Decyzję o wyłączeniu oświetle
nia podjęła Rada Gminy ponad 2 
łata temu - powiedział sołtys Wło
dzimierz Kuleczko. - Nie można po
wiedzieć, że całkiem się nic świeci.

Przy szkołę 
i skrzyżo
waniu pali 
się kitka 

lamp. Koszty oświetlenia i konser
wacji były bardzo duże i w ramach 
oszczędności wyłączono oświetlenie 
uliczne. Inne gminy rozwiązały ten 
problem montując pojedyncze lam
py na budynkach i zakładając pod li
czniki.

Radny z Błonia Andrzej Dąbro- 
wicz zna dokładnie problem.

- Wiem o niezadowoleniu miesz
kańców z powodu ciemności panu
jących w gminie. Decyzja rady nie 
dotyczyła tylko naszej wsi. Ciemno 
jest we wszystkich wsiach. Oświetlo
ne są tylko newralgiczne punkty. Do 
końca kadencji sytuacja nie ulegnie 
zmianie. Podjęliśmy taką uchwałę, 
bo budżet gminy nie wystarczał na 
wszystko. Za zaoszczędzone pienią
dze zrobiliśmy wodociągi i telefony. 
Ja też bym chciał, żeby było widno, 
ale trzeba poczekać. Już niektóre

lampy są wymienione na energoosz 
cz.ędne. Z czasem zaświeci się ich 
więcej - wyjaśnił A. Dąbrowicz.

Gmina Łęczyca od miasta ode
rwała się w 1992 roku. Obecnie li
czy 15.000 ha, 36 sołectw i 42 wsie. 
Wójtem gminy Łęczyca jest An
drzej Wdowiak.

- Światło uliczne nie świeci się i 
świecić nie będzie - powiedział A. 
Wdowiak. - Opłaty za energię ele
ktryczną i za konserwację oświetle
nia stanowią potężne kwoty w bu
dżecie. Koszty konserwacji to 30% 
wyświeconej energii. Podjęliśmy de
cyzję o oświetlaniu tylko skrzyżo
wań, szkół, przystanków i innych 
newralgicznych miejsc. Teren gminy 
był bardzo zaniedbany. Po 6 latach 
samodzielnego gospodarowania 
80% mieszkańców ma bieżącą wo
dę, gmina jest stelejbnizowana, roz
budowaliśmy i zmodernizowaliśmy 
szkołę w Topoli Królewskiej. Zaczę
liśmy budowę nowej w Siedlcu. Pięć 
szkół otrzymało ogrzewanie ekolo

giczne. Nie chcę niczego obiecywać,
■ dlatego mówię otwarcie, że na razie 
w gminie będzie ciemno. Porozu
mienie się z zakładem energetycz
nym nie jest rzeczą prostą. Proble
my mamy nie tylko my. Temat jest 
znany i był poruszany na forum wo
jewódzkim. Nie można wałczyć z 
monopolistą, gdyż on dyktuje ceny i 
warunki. Zrezygnowaliśmy, bo nie 
było nas stać na lak wysokie opłaty.

W Zakładzie Energetycznym w 
Kutnie anonimowa urzędniczka wy
jaśniła: - Opłata za konserwację 
oświetlenia jest do wynegocjowa
nia. Każda gmina ma indywidualnie 
podpisaną umowę. Im oświetlenie 
starsze i w gorszym stanie, tym pro
cent za konserwację jest wyższy. My 
nie musimy wykonywać tej usługi. 
Jeżeli gmina znajdzie tańszego kon
serwatora, to może z nim podpisać 
umowę. My nie mamy monopolu na 
tę usługę. Zaś ceny energii elektry
cznej są ustalone przez ministerstwo 
i na wysokość płaconych przez od

biorców rachunków nie mamy wpły
wu. Na 21 gmin, które obsługuje
my, tylko 2 zrezygnowały z oświet
lenia ulicznego i konserwacji. In
ne wynegocjowały odpowiadające 
im warunki.

Informatorka, niestety, nie chcia
ła,podać swego nazwiska. Jeśli te 
wyjaśnienia są zgodne z prawdą, to 
dlaczego jest tak źle, skoro jest tak 
dobrze? Przerwanie monopolu na 
dostawę energii elektrycznej popra
wiłoby zapewne sytuację nie tylko 
gmin, ale każdego 'z odbiorców. 
Rozmowy z monopolistą nie można 
nazywać negocjacjami, ale godze
niem się na propozycję “nic do od
rzucenia”.

Zla to informacja dla mieszkań
ców Błonia, szukających pomocy. 
Ich problem może rozwiązać tylko 
Rada Gminy, zmieniając wcześniej 
podjętą decyzję. Rola “TP” kończy 
się na opublikowaniu powyższych 
wyjaśnień.

M. Baranowska



Makowicz i Płocka Orkiestra Symfoniczna
Koncert ten przejdzie do historii płockiego życia muzycznego. Nasza or
kiestra, dotychczas kameralna, zainaugurowała nowy rok 1998 już jako 
Płocka Orkiestra Symfoniczna pod kierownictwem artystycznym Jacka 
Bonieckiego. W nowm image zagrała z Adamem Makowiczem symfonicz
ny jazz - “Błękitną rapsodię” Georga Gershwina.

debiutanckiej 
płyty w 1974 r.

Druga po
dróż była już 
dłuższa. Bez 
przewodnika 
chodził do 
klubów, po
znawał jazz 
w jego sercu. 
Grał trochę z 
Michałem Ur
baniakiem i 
Tomaszem 
Stańko. Od 
1977 r., gdy 
pozostał w 
USA na stałe, 
występuje 
najczęściej ja
ko solista. 
Mieszka w 
Nowym Jor
ku, gra w klu
bie The Co- 
oker i przed 
dwutysięczną 
widownią 
Carnegie 
Hall. Woli 
jednak bliski Adam Makowicz podczas konferencji prasowej.

Fot. P. Lewandowski

Gershwin jest dla Ameryka
nów tym, kim dla nas Chopin. 
W całym muzycznym świecie 
rozpoczął się właśnie jego rok, 
związany z przypadającą we 
wrześniu setną rocznicą uro
dzin.

"Blękiną rapsodię" (kolor w 
tytule wymyślił brat kompozy
tora - Ira, autor tekstów piose
nek) napisał na propozycję ów
czesnego króla jazzu - Paula 
Whitemana, którego sławny ze
spół miał wystąpić w koncercie 
zatytułowanym "Eksperymenty 
w nowoczesnej muzyce", aby 
przekonać ludzi, że jazz można 
grać także w szacownej filhar
monii. Początkowa wersja na 
fortepian i orkiestrę jazzową zo
stała później przeinstrumenta- 
lizowana na fortepian z orkiestrą 
symfoniczną. Prawykonanie w 
1942 r. z udziałem kompozytora 
grającego partię fortepianu, nie 
wzbudziło aplauzu. Publiczność 
grymasiła, a krytycy przepowia
dali utworowi nikłą, co najwyżej 
sezonową sławę.

Stało się inaczej. Do dziś "Błę
kitna rapsodia" jest najbardziej 
znanym utworem Gershwina, 
wykonywanym w rozmaitych 
aranżacjach. Rytmiczne melodie 
brodwayowskie zostały tu zesta
wione ze śpiewnym tematem na 
zasadzie kontrastu nastroju i 
tempa. Symfonicy grający jazz 
muszą dokonać nie lada wysił
ku, by na te kilkanaście minut 
pobawić się frazą, zapomnia
wszy o jej idealnej, równej dłu

gości, by dostroić swoją wersję 
do improwizacji na fortepianie, 
by w efekcie uczestniczyć w ra
dosnej muzycznej niespodzian
ce.

Płoccy muzycy zawierzyli 
dyrygentowi, a Jacek Boniecki ze 
znakomitym wyczuciem formy 
zestroił brzmienie swojej orkie
stry z fortepianowym wirtuozo- 
stwem Adama Makowicza. Pub
liczność zgotowała temu muzy
cznemu mariażowi owację na 
stojąco. Trochę jednak za krótką, 
zbyt mało dynamiczną, by prze
konać i zachęcić artystę do ocze
kiwanego przez , wielu bisu. A 
szkoda...

Makowicz należy do elitarnej, 
pierwszej dziesiątki pianistów 
jazzowych świata, obok legen
darnych: K. Jeretta i A. Tatuma, 
którzy wywarli wpływ na jego 
styl. Z pierwszym łączy go po
stawa romantyczna, pasja i au
tentyzm wykonawczy, zjednują
cy mu podziw słuchaczy na ca
łym świecie. Mieszkający w 
Stanach Zjednoczonych artysta 
polski jest rozpoznawany z uwagi 
na chopinowski charakter swoich 
improwizacji. Pamięci Swingują
cego Tatuma poświęcił ostatnio 
koncerty grane w Ohio i innych 
miastach amerykańskich.

Adam Makowicz przyjechał 
do Polski sponsorowany przez 
Lufthansę, by zainaugurować 
Rok Gershwina. Po występie z 
Płocką Orkiestrą Symfoniczną, 
grać będzie jeszcze w Krakowie i 
Katowicach. Niewykluczone, że

nagra też płytę ze znakomitą 
śpiewaczką operową - Stefanią 
Toczyską.

- Lubię eksperymentować, lubię 
ciekawe propozycje muzyczne, po
nieważ rozszerzają horyzonty i 
chronią przed zasklepieniem się - 
mówił Makowicz podczas zor
ganizowanej przed koncertem 
konferencji prasowej.

Adam Makowicz (prawdzi
we nazwisko Matyszkowicz) de
biutował w 1962 roku z zespo
łem Jazz Dasings. Współpraco
wał z Kurylewiczem, 
Namysłowskim, Stańko i Urba
niakiem. Prowadził też własne 
trio. Najmniej doświadczeń ma 
w pracy z big bandem.

Nie lubi tworzyć na zamó
wienie, dlatego w jego biografii 
muzycznej nie ma kompozycji 
dla filmu czy teatru. Początki 
pionierskiego, polskiego jazzu 
wspomina życzliwie:

- Słuchaliśmy tylko nagrań ra
diowych i trzeba było w tej jednej 
drwili mieć dobrą pamięć muzycz
ną, aby błyskawicznie spisać melo
dię i nauczyć się jej.

Ponieważ wtedy grał mimo 
wszystko jazz, a nie muzykę kla
syczną, wyrzucono go ze szkoły. 
Po latach jest przekonany, że 
trzyletnia prawie bezdomność i 
szkoła ulicy, to bardzo dobrzy 
nauczyciele. Te doświadczenia 
pomogły mu przetrwać pier
wszy amerykański etap - grał w 
nocnym klubie - dokąd pojechał 
zauważony przez amerykań
skiego impresario po nagraniu

kontakt z 
publicznością
i spontaniczną reakcję sali, która 
jest dopełnieniem jego improwi
zacji.

- Każdy artysta dąży do doskona
łości, ale tej kreski wyznaczającej ją 
nie ma. Zmienia się tylko 'warsztat 
wykonawczy i koncepcja muzyczna 
- mówił na spotkaniu z płockimi 
dziennikarzami.

Benefisów nie chce. Uważa, 
że trzeba zagrać i odejść. A na to 
nie pozwalają, ani wena twór
cza, ani rozliczne plany koncer
towe i kompozytorskie.

Na program koncertu Płoc
kiej Orkiestry Symfonicznej tego

wieczoru złożyły się także kar
nawałowe nuty Straussów, kom
pozycje Soupego i Elgara, a w fi
nale suita z "West Side Story" 
Bernsteina.

Wypełniona po brzegi sala 
płockiego teatru z sympatią 
przyjęła także ułożone przez 
Jacka Bonieckiego żarty m uzy
czne.

Inauguracyjny występ Płoc
kiej Orkiestry Symfonicznej do
brze wróży jej kalendarzowi 
koncertowemu na bieżący rok.

Lena Szatkowska
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Św ia t ło  gw iazd y
Gdyby nie współczesne iluminacje można by mnie
mać, że czas Tumskiego Wzgórza i Bazyliki Kate
dralnej wieczorem 15 stycznia cofnął się do wieków 
średnich. Za sprawą wzruszeń, jakich dostarczyli:
Schola Teatru Wiejskiego Węgajty oraz chór chło
pięcy Św. Mikołaja z Tallina, przedstawiając łaciń
skie “Ordo Stellae” - “Rzecz o gwieździe”.

Mroczne wnętrze świątyni 
rozjaśniły tylko blaski świec, 
pełzających cieniem po sku
pionych twarzach słuchaczy. 
Od ołtarza niósł się śpiew ju
trzni. Chorał wykonywany 
przez aktorów w mnisich ha
bitach przypomniał o zniko- 
mości doczesnego bytu. Za 
chwilę, gdy ucichła modli
twa, aktorzy opowiedzieli hi
storię gwiazdy, która zapro
wadziła trzech króli do Dzie
ciątka zaiscenizowali według 
średniowiecznych prawideł 
sceny biblijne, związane z 
Bożym Narodzeniem, aż do 
rzezi niewiniątek. Przy 
dźwiękach starych instru
mentów: gęśli i harfy, słucha
liśmy psalmu dziękczynne
go, ponieważ "panna Boga 
porodziła"

Średniowieczny dramat 
religijny wywodzi się z ko
ścielnego nabożeństwa. 
Przez długie wieki średnie je
dynie kościół miał możliwość 
organizowania życia teatral
nego, choćby w skromnych 
warunkach. Będąc instytucją, 
którą cechuje ciągłość, nie
zbędna w każdej działalności 
kulturalnej, on jeden rozpo
rządzał odpowiednimi środ

kami. Dostarczał aktorom te
kstu, muzyki i brał na siebie 
inscenizację dramatycznych 
widowisk.

Wnętrze kościoła, wów
czas jedyne miejsce zgroma
dzeń, obok liturgii ukazywa
ło ludziom w przemawiają
cych do wyobraźni, 
dramatycznych scenkach, 
swoistej książce z obrazkami, 
słuszność pojęć o świecie 
przyjętych wraz z religijną 
wiarą.

Słowo odgrywało rolę 
podrzędną, ograniczało się 
do formuł ustalonych obrzę
dową tradycją. Towarzyszyło 
muzyce. Śam dialog, który 
jest podstawą teatru, zaczął 
się od słów Anioła, który 
zwraca się do pasterzy zdą
żających do Szopy Betlejem
skiej: "Kogo szukacie?" Echa 
tych słów pobrzmiewają jesz
cze w starej kolędzie: "Paste
rze mili, coście widzieli".

Stopniowo rozrastały się 
elementy scenicznego wido
wiska. Obok mnicha recyta
tora występował żywy or
szak proroków, aniołowie i 
królowie w bogatych stro
jach, a także mówiący osioł. 
Widowiska teatralne miały

umacniać wiarę 
Wśród tych, któ
rzy nie znali łaci
ny, czy nie umie
li czytać. Teatr 

Węgajty stosuje średniowie
czne metody inscenizacji, za
chowując jednoczesność i 
oboczność, charakterystycz
ne dla dramatu liturgicznego, 
w którym poszczególne sce
ny odgrywane są w stojących 
obok siebie mansionach (do- 
mkach).

W tym teatrze chodzi o ta
jemnicę losów człowieka, o 
dręczący go dylemat wiary i 
kary, sprawiedliwości i miło
sierdzia, ludzkiej nędzy i wiel
kości. I widz średniowieczny 
nie mógł oprzeć się wciąganiu 
go w krąg tych spraw, choćby 
ich ogrom odczuwał tylko po
wierzchownie.

Również widz0' współ
czesny chłonie ubogie, lecz 
różnorodne życie, ukazane 
w zmiennych obrazach sce
nicznych.

Większość członków Scho- 
li mieszka w gminie Jonko
wo, reszta dojeżdża na sesję 
z całej Polski oraz z zagrani
cy, nie tylko z woj. olsztyń
skiego. Teatr Węgajty urzą
dza międzynarodowe sesje, 
zapoznając z dziedzictwem 
kulturowym z siłą tkwiącą 
w liturgii i organicznie z nią 
związanym dramacie liturgi
cznym oraz z praktyką śpie
wu chorałowego.

Źródłem inspiracji są także 
wyprawy artystyczno - ba
dawcze Scholi, przede wszy
stkim na terenie Polski. Zbie
ranie starych pieśni, spotka
nia z ludźmi, którzy je

śpiewają tak, jak były wyko
nywane od pokoleń w ich 
wiosce, rzucają nowe światło 
na rozumienie i przeżywanie 
dramatu liturgicznego.

Sesję bożonarodzeniową 
zespół dopełnia występem w 
Płocku oraz wyprawą na

Kurpie, z dramatem "Ordo 
Stellae" oraz obrzędem 
"Chodzenie z kolędą".

(lesz)
Fot. P. Lewandowski



Kierunek na inwestycje zagraniczne
Napływ obcego kapitału .. 

formie inwestycji bezpośrednich 
staje się zjawiskiem coraz bar
dziej znaczącym i bez wątpienia 
najbardziej pożądanym rodza
jem inwestycji w Polsce.

W woj. płockim od roku 1994 
obserwuje się wysokie tempo 
wzrostu gospodarczego. Utrzy
mujemy najwyższą pierwszą po
zycję w kraju pod względem 
wielkości produktu krajowego 
brutto na 1 mieszkańca. PKB w 
latach 1994 - 95 zwiększył się 
prawie dwukrotnie w stosunku 
do 1993 r. (o 192,1 % - w cenach 
bieżących).

Dzięki inwestycjom zagrani
cznym powstały nowe miejsca 
pracy. Stopa bezrobocia od 1994 
r. zmniejszyła się z 20,8% do 14,3 
% (w 1997 r.). Nastąpił znaczny 
rozwój przedsiębiorczości. Naj
bardziej dynamicznie rozwijały 
się spółki prawa handlowego z 
udziałem kapitału zagraniczne
go. Liczba tych spółek w latach 
1994-1997 podwoiła się, a ich ka
pitał zakładowy wzrósł aż o 
160%.

W naszym regionie bezpo
średnie inwestycje zagraniczne 
tworzą: spółki joint wenture, za
graniczne przedsiębiorstwa 
drobnej wytwórczości i zagrani

czne fundusze inwestycyjne. W 
1997 r. zarejestrowano 118 spó
łek joiut wenture. Inwestorzy za
graniczni pochodzą z 24 krajów 
(najliczniejsi to inwestorzy z 
Niemiec, natomiast ze względu 
na wniesiony kapitał inwestorzy 
ze Szwajcarii, USA i Włoch).

Pierwszą większą inwestycją 
zagraniczną był zakład "Levi 
Strauss & Co", światowy produ
cent markowej odzieży dżinso
wej, w którym pracuje obecnie 
700 osób. Co tydzień szyje się w 
nim 40000 sztuk dżinsów, trafia
jących na rynek krajowy, a także 
wysyłanych za granicę (60% pro
dukcji). Znaczące okazały się 
także inne inwestycje - jak ame
rykańska "Cargill Pasze SA" i 
holenderska "Nijhof Vassink". 
Zakład Cargill Pasze w Sierpcu 
produkuje pasze: 60% asorty
mentu to pasze dla drobiu, 35% 
dla trzody, 5% inne. Zdolność 
produkcyjna zakładu wynoszą
ca 100 tys. ton pasz rocznie jest 
porównywalna z 10 największy
mi wytwórniami tego typu w 
USA. Firma Nijhof Vassiuk w 
Kutnie zajmuje się spedycją i re
montem ciężarówek VOLVO.

W 1995 r. największą operacją 
zagranicznego kapitału było 
zainwestowanie przez firmę

szwajcarską w fabrykę czekola
dy EDBOL w Żychlinie. Na ba
zie tej fabryki została utworzona 
firma "UNION CHOCOLATE 
LTD", która produkuje kuwer- 
tury czekoladowe, masy czekola
dowe i czekolady wg oryginalnej 
szwajcarskiej receptury. Nato
miast w Łęczycy ma siedzibę pro
ducent soków owocowych "Aro- 
nia SA". Firma ta posiada 15% 
udziału na rynku krajowym 
(sprzedaje swoje produkty pod 
nazwą "Clippo"). Jest najwię
kszym na świecie producentem 
soku z aronii.

Do przedsiębiorstw zagranicz
nych, które mają istotny wpływ 
na kształtowanie się lokalnego 
rynku pracy, zaliczamy: niemiec
ką firmę "WEMPE-HUPERS" w 
Korzeniu Królewskim, gm. Łąck, 
produkującą odzież, niemiecką 
firmę "TOREX" w Janowicach, 
gm. Piątek, produkującą galante
rię i wyroby meblarskie z drewna, 
oraz duńską firmę "DANAGRI 
POL" w Kutnie, zajmującą się pro
dukcją maszyn rolniczych. W r. 
1997 koncern Kongskilde Maskin- 
fabrik AS wykupił większościowy 
pakiet udziałów partnera duń
skiego. W najbliższych kilku latach 
Kongskilde Maskinfabrik A/S zain
westuje w Kutnie ok. 20 min zł.

Pięć lat minęło
W tym miesiącu mija pięć lat działalności Kasy Rol
niczego Ubezpieczenia Społecznego w naszym wo
jewództwie, chociaż rolnicy podlegają świadcze
niom społecznym już od ponad dwudziestu lat 
zgodnie z ustawą uchwaloną przez Sejm w 
październiku 1977 roku. Kolejnych zmian ustawo
wych dotyczących ubezpieczeń społecznych rolni
ków dokonano w grudniu 1990 roku, powołując tym 
samym Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne
go. Oddział Regionalny w Płocku rozpoczął swoją 
działalność 1 stycznia 1993 roku, chociaż przygoto
wania trwały już od jesieni roku poprzedniego.

- Do głównych zadań KRUS na- Porębie, Iwoniczu Zdroju, Teresinie
leży działalność w zakresie obsługi 
ubezpieczonych i świadczeniobior- 
ców. Są one realizowane przez Od
działy Regionalny w Płocku oraz 
Placówki Terenowe w Sierpcu, Łę
czycy, Gostyninie, Kutnie i w Wy
szogrodzie. Pozwala to nam bez 
żadnych trudności obsługiwać rol
ników z całego województwa - mó
wi Aleksandrą Czupryn, dyre
ktor Oddziału Regionalnego Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społe
cznego w Płocku. - Początkowo na
sza siedziba mieściła śię tu starym bu
dynku ZUS przy Placu Dąbrowskie- 
S° K Dopiero później 
przeprowadziliśmy się do obecnej sie
dziby przy ulicy Otolińskiej 25. Po
czątki były trudne, nie zuszyscy pra
cownicy wytrzymywali narzucone 
tempo. Warto w tym miejscu przyto
czyć wypozuiedź jednej z naszych pra
cownic, która miała już bogate do- 
śrwiadczenie zawodowe: “Nigdy nie 
spotkałam jeszcze firmy, z której się 
nie wychodzi do domu."

Po pokonaniu początkowych 
trudności Oddział Regionalny 
zaczął się rozwijać. Oprócz 
utworzenia Placówek Tereno
wych otworzono gabinety reha
bilitacyjne. Od kwietnia 1997 ro
ku płocki KRUS ma także włas
ne orzecznictwo lekarskie.

- Ważnym elementem naszej 
działalności jest pomoc w rehabilita
cji tym rolnikom, którzy takiej po
mocy potrzebują. Obecnie na terenie 
naszego województwa działa sie
dem, doskonale wyposażonych gabi
netów rehabilitacyjnych w 
Staroźrebach, Żychlinie, Wyszogro
dzie, Sannikach, Sierpcu, Jeżewie i 
w Mazewie - opowiada Aleksan
dra Czupryn. - Do Centrów Reha
bilitacji Rolników KRUS w Koło
brzegu, Świnoujściu, Szklarskiej

i Horyńcu kierowane są osoby z cho
robami układu ruchu i nerwowego. 
Chorzy z chorobami układu krąże
nia mogą korzystać z sanatoriów w 
Ciechocinku i Nałęczowie. Organi
zujemy także turnusy rehabilitacyj
ne dla najmłodszych mieszkańców 
wsi. Dzieci mogą korzystać z ośrod- 
ków położonych tu bardzo atrakcyj
nych miejscowościach leczniczo - 
wypoczynkowych: Sopot, Polań-

mii. Dzięki temu możemy na przy
kład dowiedzieć się, jak bezpieczną 
pracę rolników widzą najmłodsi 
mieszkańcy wsi. Warto w tym miej
scu zaznaczyć, że prace uczniów 
szkól podstawowych z terenu dzia
łania Placówki Terenowej w Łęczycy 
zostały wykonane bardzo ciekawymi 
technikami, na co dzieci musiały po
święcić dużo czasu i cierplnuości. 
Dysponujemy również wieloma fil
mami z zakresu bhp, które cieszą się 
dużą popularnością wśród nauczy
cieli i uczniów szkół rolniczych, jako 
doskonała pomoc dydaktyczna.

- 31 grudnia Urźąd Miasta w 
Gostyninie przekazał nam nieod
płatnie działkę pod budowę nowego 
budynku tamtejszej placówki. Nie 
jest to oczywiście jedyny przejaw 
dobrej współpracy KRUS z władza
mi lokalnymi - opowiada Ale
ksandra Czupryn. - Doskonałe 
układa nam się między innymi 
współpraca z burmistrzem Drobina 
oraz z wójtami Sannik i Witonii. je
żeli chodzi o współdziałanie z inny
mi instytucjami związanymi z rol
nictwem, również nie mamy powo
dów do krytyki. Różnie bywa z 
naszymi klientami, ale jest to ryzy-

Ogółem firfny zagraniczne za
trudniają ok. 2500 pracowników. 
Natomiast nakłady inwestycyjne 
poniesione przez spółki joint we- 
nture do końca 1996 r. wyniosły 
ok. 40 min USD.

Na terenie woj. płockiego dzia
łają trzy przedsiębiorstwa zagra
niczne drobnej wytwórczości. 
Swą działalność uruchomiły w la
tach 1984 - 85. Właściciele tych 
firm pochodzą z Austrii, Hiszpa
nii i byłej Jugosławii. Firmy te p ro  
wadzą działalność w branży bu
dowlanej i'tworzyw sztucznych. 
Zatrudniają ok. 100 osób.

W kutnowskiej POLFIE trzy 
fundusze: Polish Private Eguity 
Fund I, Polish Private Egnity 
Fund II oraz Polish - American 
Enterprise Fund nabyły 49% akcji. 
Łącznie za nabyte akcje wszystkie 
trzy fundusze, w czasie I emisji w 
1994 r. i w czasie II emisji w 1996 
r. zapłaciły 33.795.385 PLN. Kut
nowska POLFA SA produkuje 
m.in. środki farmaceutyczne, le
karstwa dla zwierząt, dodatki 
do pasz. jest jedną z najwię
kszych firm z branży farmaceu
tycznej w Polsce.

Amerykański fundusz inwes- 
tycyjny CARESBAC uczestniczy 
w realizacji trzech przedsię
wzięć: produkcja i przetwór
stwo drobiu, produkcja ham
burgerów oraz produkcja soku 
jabłkowego. W każdym tym 
przedsięwzięciu fundusz ten ob
jął udziały w wysokości 25 - 
49%. Łącznie fundusz inwsty- 
cyjny Caresbac zainwestował w 
woj. płockim kilkaset tysięcy 
USD.

Hossą inwestycyjną, także ze 
strony firm zagranicznych, jest 
Petrochemia Płock S.A. Począ
wszy od 1992 r. Petrochemia 
konsekwentnie realizuje nakre
ślony program rozwoju firmy 
do 2000 r. W 1993 r. poniesione 
ogólne nakłady inwestycyjne w 
Petrochemii S.A. wyniosły 
233.076 tys. zł w tym import 
98.770 tys, w ciągu kolejnych lat 
wzrastały, a w 1996 r. wynosiły 
1.027.034 tys. zł w tym importu 
454,705 tys.

Wielkości poniesionych wy
datków na "import" związane 
są z realizacją świadczeń przez 
partnerów zagranicznych ucze
stniczących w realizacji progra
mu rozwoju w oparciu o zawar
te kontakty. Najważniejsze i naj
większe kontrakty zawarto z

kontiahentami z USA, Holandii, 
Niemiec, Włoch oraz Anglii! 
Modernizacja Petrochemii Płock 
S.A. obliczana na 2 mld dolarów, 
ma na celu podniesienie konku- 
lencyjności wyrobów na rynku 
europejskim i światowym.

Płockie ma szanse stać się 
biegunem rozwojowym, równo
ważącym przestrzeń gospodar
czą w trójkącie aglomeracji: 
warszawskiej i łódzkiej oraz 
bydgosko-toruńskiej, na euro
pejskiej osi transportowej 
Wschód-Zachód, przebiegającej 
przez Kutno.

W zakresie promocji gospodar
czej regionu płockiego w 1998 r. 
Wydział Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku 
wysunął następujące zamierze
nia:

Pomoc regionalnym fir
mom w nawiązywaniu konta
któw gospodarczych, a w tym 
organizacja w Płocku spotkań z 
radcami handlowymi państw 
obcych, działalność informacyj- 
no-instruktażowa o możliwości 
uczestnictwa w targach, wysta
wach, możliwości uzyskania 
funduszy pomocowych, kredy
tów, przekazanie ofert współ
pracy napływających z zagra
nicy bezpośrednio firmom, pro
pagowanie udziału w
programie Firma 2000, prezen
tacja firm, inwestorów zagrani
cznych np. w styczniu '98 pre
zentacja Amerykańskiego Fun
duszu Inwestycyjnego
"Caresback".

Udział w wystawie narodo
wej pod patronatem Ministra 
Gospodarki, prezentacja regio
nu, firm, możliwości inwesty
cyjnych.

* Współpraca z zaprzyjaźnionymi 
regionami zagranicznymi (region Ve- 
neto, obwód woroneski), plano
wane jest nawiązanie konta
któw z regionem francuskim. 
Aktualizacja bazy firm chcą
cych nawiązywać kontakty za
graniczne oraz bazy wolnych 
terenów pod inwestycje.

Wydział Rozwoju Gospodar
czego UW zamierza także doko
nać bieżącej aktualizacji strony 
internetowej woj. płockiego.

Planuje prowadzenie punktu 
konsultacyjnego (udzielenie po
rad dla małych firm, osób chcą
cych podjąć swą 'działalność) 
oraz obsługę wizyt delegacji za
granicznych. Firma z Płocka 
zamierza wydać nową broszu
rę promocyjną o regionie.

Iwona Adamkiewicz

Ekologiczna edukacja
W roku przyszłym będzie kontynuowana nieodpłatna 
zbiórka śmieci w gminach Regionu Kutnowskiego

czyk, Busko Zdrój, Nałęczów, Jedłec 
i Ciechocinek.

- Kolejną ważną formą naszej 
działalności jest prewencja wypad
kowa. W tych działaniach nie ogra
niczamy się tylko do wydawania 
broszurek informacyjnych i ustala
nia przyczyn wypadków, do których 
doszło podczas pracy tu gospodar- 
stTuacli rolnych - dodaje dyrektor 
Czupryn. - Bardzo atrakcyjną for
mą popularyzacji zasad bezpieczeń
stwa są różnego rodzaju konkursy 
organizowane, zarówno dla doro
słych, jak i dla dzieci. Dwa z nich 
zakończyły się niespełna miesiąc te

ko ponoszone przez pracowników 
wszystkich instytucji mających cią
gły kontakt z ludźmi. Jednak także 
tu tym przypadku nie możemy na
rzekać.

- Obecnie spełniamy wszystkie 
wymagania określone ustawą o 
ubezpieczeniach społecznych rolni
ków i ich rodzin, a nasza przyszłość 
wiąże się z planowaną reformą ubez
pieczeń społecznych, która zgodnie z 
przeruidywaiiiami nałoży na KRUS 
nowe obowiązki - dodała na zakoń
czenie Aleksandra Czupryn.

Jacek Danieluk 
fot. P. Lewandowski

Początkowo akcja nie cieszyła 
się zainteresowaniem. Teraz przy 
każdym domostwie raz w miesiącu 
ustawiane są worki ze śmieciami - 
powiedziała Beata Lenc, prezes 
zarządu Stowarzyszenia EKO- 
Kutno 2000. - Zbiórka śmieci jest 
elementem edukacji ekologicznej. W 
przyszłości będziemy stawiać przed 
mieszkańcami gmin trudniejsze za
danie. Naukę segregacji zaczniemy 
od pakowania jednego ze składni- 
ków śmieci tu Tuorki innego koloru.

EKO-Kutno 2000 uczy na
uczycieli zasad ekologii i nie
konwencjonalnych metod pracy. 
Program "Krąg", w którym 
uczestniczyli przedstawiciele 
wszystkich kutnowskich szkół 
podstawowych, zdobył tytuł Li
dera Polskiej Ekologii w roku 
1997. Wynikiem pracy w ramach 
warsztatów "Kręgu" jest zbiór 
konspektów - scenariuszy zajęć 
ekologicznych. Ich autorami są 
nauczyciele różnych przedmio
tów. Interdyscyplinarny chara
kter opracowań pozwala na wy
korzystanie ich na wszystkich le

kcjach. Następna edycja "Krę
gu" będzie adresowana do na
uczycieli przedszkolnych.

- Edukacja ekologiczna musi za
czynać się jak najwcześniej i trwać 
przez wszystkie etapy nauki. W ro
ku 1998 zajmiemy się programem 
"Błękitny kciuk", którego ideą jest 
monitoring wód. Chcemy zaintere
sować programem nauczycieli szkół 
podstawowych i średnich - poinfor
mowała prezes Beata Lenc. - Bar
dzo jest nam milo, że nasza praca na 
rzecz upowszechniania wiedzy eko
logicznej została zauważona przez 
mieszkańców Kutna. W badaniach 
opinii publicznej, prowadzonych na 
zlecenie Urzędu Miasta, ekologię 
podano jako przykład widocznych 
zmian.

W najbliższych miesiącach 
EKO - Kutno 2000 przekształci 
się w Centrum Edukacji Ekologi
cznej. Lepsze warunki lokalowe 
umożliwią prowadzenie biblio
teki ekologicznej, stworzenie sali 
wykładowej, pozwolą na szersze 
i skuteczniejsze oddziaływanie.

(bar)
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Z galerii zasłużonych

Gen. brygady Maria Wittekówna
Dnia 19 kwietnia 1997 r. o godz. 16.00 zmarła w Warszawie, w miejscu 
swego dawnego dowodzenia, przy ul. Wiślanej 2 (Klasztor ss. Urszulanek) 
pierwsza w dziejach Polski kobieta - gen. brygady Maria Wittekówna. 
Dzieje XIX-wiecznych powstań narodowych odnotowały nazwiska wielu 
kobiet, które z orężem w ręku walczyły o odzyskanie niepodległości. Ich 
udział w powstaniach symbolizują postacie Emilii Plater i Henryki Pusto- 
wójtówny. W okresie I wojny światowej kobiety służyły w szeregach Legio
nów Polskich, POW, w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego. Odegrały donio
słą rolę w czynie zbrojnym, który odrodził Rzeczypospolitą. Jedną z nich była 
legendarna Komendantka - ps. “Maria”, “Mira” - Maria Wittekówna.

Urodziła się 16 sierpnia 1899 
r. w Trębkach pod Gostyninem, 
w rodzinie chłopskiej, wywo
dzącej się z Korzenistego pod 
Łomżą. Ojciec, członek PPS, za
grożony aresztowaniem za dzia
łalność niepodległościową, opu
ścił rodzinne strony i schronił się 
pod Winnicą, dokąd ściągnął żo
nę z trójką dzieci. Matce, wywo
dzącej się z francuskiej rodziny 
Fawre, zawdzięczała p. Maria 
"głęboką religijność i wpajane 
od wczesnego dzieciństwa zasa
dy etyki i katolickiej moralno
ści". Pozostała im wierna przez 
całe życie zachowując szczegól
ne nabożeństwo do Chrystusa w 
Braiłowskim Wizerunku i Jasno
górskiej Hetmanki.

Dzieciństwo i młodość spę
dziła na przepięknych terenach 
naddnieprzańskich. Spod Win
nicy rodzina przeniosła się na 
przedmieście Kijowa, gdzie też 
uczęszczała do szkół. W 1917 r. za
pisała się do ósmej klasy polskiej 
szkoły Zrzeszenia Rodziców i Na
uczycieli, która powstała dzięki 
staraniom kijowskiej Polonii i wy
siedlonych z Warszawy profeso
rów Uniwersytetu.

Od 1911 r. należała do ucznio
wskiej konspiracji. Równolegle z 
wstąpieniem do kijowskiej szko
ły Zofii Żukiewiczowej należała 
do III Polskiej Drużyny Harcer
skiej, ćwicząc się m.in. w pracy 
wywiadowczej. Jeden z jej ra
portów wzbudził zainteresowa
nie w Komendzie Naczelnej - 3 
POW Wschód w Kijowie. Nastę
pstwem było zaprzysiężenie na 
cztery miesiące przed maturą, w 
marcu 1918 r. Marii Wittekówny

jako żołnierza POW, ukończenie 
kursu wywiadowczego, a nastę
pnie szkoły podoficerskiej. Od
tąd pracę w konspiracji godzić 
musiała z nauką. Po maturze, ja
ko że wykazywała wybitne 
zdolności do nauk ścisłych, 
wstąpiła na matematykę na Uni
wersytet Kijowski. Odnotować 
należy, że była pierwszą studiu
jącą kobietą w historii tegoż Uni
wersytetu.

Komendantem KN-3 POW, w 
momencie kiedy zaprzysiężano 
Wittekównę, był Leopold Lis - 
Kula. W szeregach kijowskiej or
ganizacji działali wówczas m.in. 
Żarski, Józefski, Mazurkiewicz, 
Boguszewska, Wanke. W lipcu 
1919 r. bolszewicy dokonali po
gromu komendy Okręgu, a po
chwyceni jej członkowie zostali 
w  większości wymordowani. 
Zebranie Komendy POW odbyło 
się wbrew zasadom konspiracji. 
Odmówiła przybycia nań Witte
kówna. Doświadczenie, ostroż
ność i intuicja uratowały ją od 
aresztowania. W sierpniu tegoż 
roku komendę po Wiktorze 
Czarnockim przejął Jan Mazur
kiewicz. Maria Wittekówna obję
ła kierownictwo Wydziału Woj
skowego i wytrwała na tym sta
nowisku do grudnia 1919 r., w 
sytuacji kiedy załamywali się 
mężczyźni. Przez te najtrudniej
sze miesiące sowieckiego terroru 
wykazała wielką siłę woli i zdol
ności organizacyjne.

Z chwilą wkroczenia Wojsk 
Polskich przeszła do służby w 
sztabie (wywiad) III, a później 
VI Armii. W grudniu 1921 odko
menderowano ją do pracy w

Ochotniczej Legii Kobiet, organi
zacji, która oddała duże usługi 
w czasie I wojny światowej. Wes
pół z koleżankami wierzyła, że 
OLK także w czasie pokoju bę
dzie przygotowywać kobiety i 
dziewczęta do pracy w służbach 
wojskowych na wypadek zagro
żenia. Wskutek cięć budżeto
wych, w marcu 1922 OLK uległa 
likwidacji. Wittekówna inspiro
wała działania, by na innej 
płaszczyźnie kontynuować tak 
chlubnie rozpoczętą działalność. 
W międzyczasie uzyskała sto
pień oficerski kończąc wespół z 
koleżankami: Haliną Kowalską i 
Marią Podhorską, Warszawską 
Szkołę Podchorążych. Porucznik 
Maria Wittekówna zostałą kie
rowniczką wydziału szkolenio
wego w Komitecie Społecznym 
Przysposobienia Kobiet Obron
ności Kraju, a w 1928 r. Komen
dantką Naczelną Przysposobie
nia Wojskowego Kobiet. Od 1935 
r. pełniła funkcję Naczelnika Wy
działu WF i PW Kobiet w powo
łanym do życia przez Marszałka 
J. Piłsudskiego Państwowym 
Urzędzie Wychowania Fizycz
nego i Przysposobienia Wojsko
wego. W latach trzydziestych 
koordynowała pracę 100-tysięcz
nej rzeszy dziewcząt uczestni
czących w obronnych przygoto
waniach.

Większość z nich zdawała 
swój egzamin we wrześniu 1939 
r. i w  pracy konspiracyjnej. W 
walkach o Lwów uczestniczył 
batalion PWK dowodzony przez 
Halszkę Wasilewską, starszą cór
kę Leona Wasilewskiego. Halsz
ka, wraz ze swoją zastępczynią

Władysławą Piechowską
(późniejszą komendantką "Pe
stek" w Armii Andersa), po 
22.IX.1939 r. tworzyła we Lwo
wie zręby niepodległościowej i 
antysowieckiej konspiracji. Mjr 
Wittekówna wyruszyła z War
szawy w pościg za ministrem 
spraw wojskowych T. Kasprzyc
kim, aby podpisał rozkaz regu
lujący miejsce i status członkiń 
PWK w Wojsku Polskim. Wów
czas to, dn. 15 września 1939 r. 
otrzymała awans na pułkowni
ka. Po zdobyciu upragnionego 
rozkazu i zlustrowaniu batalio
nu lwowskiego przedarła się do 
Warszawy, gdzie 11
października 1939 r. zameldo
wała się do służby pod rozkaza
mi gen. Michała Karaszewicz- 
Tokarzewskiego.

Od 12X1939 r. M. Witteków
na kierowała osobiście głęboko 
zakonspirowaną komórką KG 
SZP o kryptonimie "Spółdziel
nia". Zadaniem tej komórki była 
pomoc w organizowaniu i obsa
dzie centralnej i terenowej sieci 
łączności SZP oraz odtworzenie 
sieci terenowej PWK. O "Spół
dzielni" i działalności Marii Wit
tekówny wiedzieli jedynie gen. 
Tokarzewski, Janina Karasiówna 
"Bronka" i płk. Antoni Sanojca 
"Kortuni". Po nominacji gen. 
Grota-Roweckiego na stanowi
sko Komendanta obszaru 1 
ZWZ nic się nie zmieniło w  pra
cy "Spółdzielni". Otrzymała ona 
nowy kryptonim "Czytelnia", a 
jej kierowniczka M. Wittekówna 
przyjęła pseudonim "Mira". W 
marcu 1940 r. gen. "Grot" z PSK 
utworzył Wojskową Służbę Ko
biet i nadał jej kryptonim litero
wy "WSK". W ten sposób pod
kreślił rangę wojskowej działal
ności kobiet. Wittekówna została 
szefem Wojskowej Służby Kobiet 
w  KG ZWZ - AK, a jej mieszka
nie, u  Sióstr Urszulanek na Gę
stej 1 (dziś Wiślana 1), aż do 
upadku Powstania stało się jed
nym z głównych ośrodków pol
skiej konspiracji. W szeregach 
powstańczych oddziałów znala
zły się kobiety z WSK, które do

Młody mechanik humanistą
Okazuje się, że humanistycz

ne zdolności i umiejętności mo
gą być domeną ludzi różnych 
zawodów. Tak było w przeszło
ści i tak jest współcześnie. Oto na 
przykład żyjący na przełomie 
XIX i XX w. lekarz Boy-Żeleński 
tworzył dzieła literackie, a wete
rynarz Stefan Żeromski za całość 
twórczości kandydował do na
grody Nobla, którą mu "zgar
nął" sprzed nosa w 1925 r. kra
wiec i aktor-amator Wł. St. Rey
mont. A jak to jest dzisiaj? Oto 
uczeń IV klasy Technikum 
Samochodowego w Płocku - Sła
womir Opała, teoretycznie i pra
ktycznie przygotowujący się do 
zawodu mechanika samochodo
wego, wziął udział w ogólnopol
skim konkursie historyczno-lite
rackim i uzyskał dyplom laure
ata, nagrody rzeczowe oraz - co 
uznał za najbardziej atrakcyjne - 
2-tygodniową wycieczkę do Ar
gentyny.

- To jest wszechstronnie uzdol
niony młody człowiek - stwierdził 
dr Marian Chudzyński, uczący 
tego chłopca geografii w szkole. 
- Nic więc dziwnego, że gdy poda
łem informację o organizowanym 
konkursie, natychmiast zafascyno
wał się oyginalną tematyką huma
nistyczną i szybko przystąpił do 
pracy. Jego ogólnopolski sukces hi
storyczno-literacki jest również wy

nikiem niezwykłej podatności na pro
pozycje przewodnika po zakamarkach 
podjętej przez niego tematyki, w które
go roli ja występowałem, a także osobi
stego zaangażowania, pracowitości i 
dużej wiedzy. Nic więc dziwnego, że 
jego praca ma charakter naukowy, a na 
dyplomie laureata m.in. widnieje za
pis: Komisja konkursowa dziękuje za 
znakomite przygotowanie, składa gra
tulacje i życzy dalszych sukcesów."

Oto geneza humanistyczno-li- 
terackiego sukcesu młodego me
chanika samochodowego. Kurato
rium Oświaty w Płocku, Wojewó
dzki Ośrodek Metodyczy w 
Płocku i Zespół Szkół Nr 1 im. 
gen. Jose de San Martin w Sierpcu 
- przy współudziale Ambasady 
Argentyny, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Wojewody Płockiego, 
Sejmiku Samorządowego woj. 
płockiego - ogłosiły Ogólnopolski 
Konkurs Historyczno-Literacki na 
temat "Osadnictwo polskie w 
Ameryce Łacińskiej - udział pol
skich osadników w rozwoju Ame
ryki" - w związku z przypadającą 
w 1997 r. setną rocznicąę osadnic
twa polskiego w Argentynie i 
wkładu Polaków w rozwój społe
czny, gospodarczy i kulturalny te
go kraju. Podano 12-punktową te
matykę Konkursu, warunki ucze
stnictwa, nagrody i wyróżnienia 
oraz 13 pozycji bibliograficznych.

Sławomir Opała wybrał do

opracowania czwarty temat: 
"Witolda Gombrowicza widze
nie Polonii z okresu pobytu w 
Argentynie (twórczość, wspo
mnienia)". Pracę wysłał 29 
kwietnia 1997 r., a wyniki kon
kursu na szczeblu województwa

Sławek ria tle wodospadu Ignazu

ogłoszono 6 czerwca 1997 r. w 
Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose 
de San Martin w Sierpcu, gdzie 
laureatom: Sławomirowi Opale i 
Emilii Tomtale - uczennicy IV kl. 
Liceum Ogólnokształcoącego w 
Kutnie (opiekun mgr Jan Zawa

dzki) wręczono dyplom laureata 
oraz nagrody rzeczowe.

"Było to dla mnie niezwykle 
wielkie i zaszczytne wyróżnienie - 
zwierzył się Sławomir Opała w 
rozmowie w  sali TNP w Płocku. 
Zajęcie dwóch równoległych miejsc 
w dziale historyczno-literackim 
wśród ponad pięćdziesięciu uczest
ników konkursu to ogromna saty
sfakcja... Potem nastąpiła długa i

(fot. z archiwum prywatnego).

głęboka cisza... Aż około 10 listopa
da pani kurator Anna Misiak po
wiadomiła dyrekcję szkoły, że 1 
grudnia 1997 r. wyjeżdżam w na
grodę na 2 tygodnie do Argentyny. 
Nowa radość, kolejne zaciekawienie 
i fascynacje..."

Nr 3 20 stycznia 1998

służby liniowej skierowała 
"Czytelnia". 23 września 1944 r. 
w rozkazie dowódcy AK N r 
871 /1 podano, że "każda kobie
ta będąca żołnierzem w służbie 
czynnej Sił Zbrojnych w Kraju 
ma prawo do stopnia wojskowe
go jak żołnierz mężczyzna". 
Rozkaz powyższy był wyrazem 
moralnego uznania wobec ko
biet walczących z okupantami.

Po upadku Powstania M. Wit
tekówna znalazła się w  gronie 
współtworzących "Nie". W koń
cu 1945 r. uczestniczyła w  od
tworzeniu PU WF i PW. Objęła 
stanowisko kierownika sekcji 
PW-2, a następnie szefa Wydzia
łu Kobiecego KG Powszechnej 
Organizacji "Służba Polsce". W 
1948 r. na fali represji wobec b. 
żołnierzy WP i Konspiracji zo
stała aresztowana, osądzona i 
osadzona w więzieniu.

Od lat sześćdziesiątych czyn
na w warszawskiej konspiracji 
niepodległościowej. Nadal sku
piała wokół siebie byłe podko
mendne PWK i WSK. Utrzymy
wała łączność z Londynem. Za
inicjowała powstanie Komisji 
Historii Kobiet w  walce o Nie
podległość, zabezpieczając spu
ściznę archiwalną po swoich 
podkomendnych i tworząc 
"Słownik uczestniczek walki o 
niepodległość Polski 1939-1945. 
Podległe i zmarłe w okresie oku
pacji hitlerowskiej", Warszawa 
1988. Współtwórczyni Rodziny 
Legionowo-Peowiackiej i Dusz
pasterstwa Piłsudczyków. W 
1988 r. członkini Prymasowskie
go Komitetu Obchodów 200-le- 
cia Orderu Wojennego Virtuti 
Militari. Po wprowadzeniu sta
nu wojennego wspomagała za
bezpieczenie Archiwum "Soli
darności" Uniwersytetu Warsza
wskiego. Za działania wojenne 
1920 r. i 1939-1945 r. odznaczona 
dwukrotnie Krzyżem Virtuti Mi
litari, za działalność niepodle
głościową Krzyżem Niepodle
głości z Mieczami. Na progu III 
Rzeczypospolitej uhonorowana 
przez prezydenta L. Wałęsę sto
pniem generała brygady.

Jan Matuszewski 
Prezes Towarzystwa 

Miłośników 
Ziemi Gostynińskiej

Odlot z Okęcia nastąpił o 
godz. 7.00, trasa - 13 tys. km., 
dwie przesiadki (Frankfurt, Ma
dryt), czas przelotu do Buenos Ai
res - 26 godzin. Naszych wybit
nych uczniów - Sławomira i Emi
lię - powitali na lotnisku Leopold 
Biłozur - I prezes Związku Pola
ków w Argentynie i Zygmunt 
Borkowski (wiceprezes), dawny 
mieszkaniec Duninowa k. Płocka.

Tam nasi laureaci doznawali 
wspaniałych wrażeń z racji go
ścinności i serdeczności mieszkań
ców Argentyny, zwłaszcza przed
stawicieli ośrodków polonijnych, a 
także pod wpływem egzotycznej 
przyrody, jak wodospad Ignazu - 
największy wodospad świata (na 
granicy brazylijsko-argentyńskiej) 
oraz dżungla argentyńska. Jeden 
dzień pobytu w Brazylii również 
szokował niezwykłością. Zaska
kująca była także temperatura 
grudniowa - około 40° w cieniu.

W zdumienie wprawiło pol
skich turystów "stadko" pasą
cych się krów - ponad dwa ty
siące zwierząt...

"Tak wspaniałych wrażeń i prze
żyć nie da się zapomnieć do końca 
życia" - stwierdził pod koniec 
spotkania w TNP rozentuzja
zmowany Sławomir Opała.

Stanisław Orzoł 
P.S. Wycieczkę Sławomira 

sponsorował p. Juan Kobylański, 
prezes Związku Polaków w 
Ameryce Łacińskiej, mieszka
niec Urugwaju.
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Komentarz do nowego Kodeksu Drogowego

Kontrowersyjne foteliki
Nowy kodeks drogowy na wię 

ksze niebezpieczeństwo naraża pie
szych. Otóż, jeśli nie ma ścieżki dla 
rowerów, a na jezdni pojazdy mogą 
poruszać się szybciej niż 60 km na 
godzinę, prawo zezwala rowerzy
stom na jazdę po chodniku z za
strzeżeniem, że piesi mają wówczas 
pierwszeństwo, a kierujący rowe
rem musi zachować szczególną 
ostrożność. Wprowadzenie tego 
przepisu zostało podyktowane za
pewne nie tyle troską o bezpieczeń
stwo rowerzystów, co pod naci
skiem rowerowego “lobby”. Nie po
myślano jednak, na jakie 
niebezpieczeństwo naraża się w ten 
sposób pieszych. Różnica prędko
ści, z jaką porusza się pieszy i rowe
rzysta, może być znaczna. Wystar
czy aby pieszy na chodniku, gdzie 
czuje się bezpiecznie, wykonał 
gwałtownie krok w prawo lub w le
wo, wystarczy, że dziecko wyrwie 
się matce a rozpędzony rowerzysta 
nie zdoła się zatrzymać. Już widuje 
się szalejących na chodnikach rowe
rzystów, teraz będą to robić w zgo
dzie z prawem. Chyba, że ustawo
dawca pragnie nas przyzwyczajać 
do tego, że na chodniku nie można 
czuć się bezpiecznie. Wobec tego 
przy następnej zmianie kodeksu 
drogowego proponuję zapisać, że 
także motorowerzyści i motocykli
ści mogą jeździć chodnikiem. Oni 
też na jezdni nie są bezpieczni. A 
pieszym najbezpieczniej będzie w 
domu...

Wracamy na jezdnię. Nowe pra
wo o ruchu drogowym precyzuje, 
kiedy wolno używać tylnych świateł 
przeciwmgłowych. Można je włą
czyć dopiero wówczas, gdy widocz
ność jest mniejsza niż 50 metrów. 
Tylne światła przeciwmgłowe są 
często włączane bez powodu. Cza
sem myślę, że niektórzy kierowcy 
włączają je nieświadomi tego co 
czynią i jak to przeszkadza tym, 
którzy jadą za nimi jeśli, rzecz jas
na, nie ma mgły. Praktyczna rada 
jest taka: sprawdź, gdzie na tablicy 
rozdzielczej znajduje się włącznik 
tylnych świateł przeciwmgłowych, 
włącz je wówczas, gdy sam masz 
problemy z dostrzeżeniem tylnych 
świateł samochodu jadącego przed 
tobą, lub jeśli mgła jest bardzo gę
sta. Jeśli jest tylko mgliście, twoje 
włączone tylne światła przeciw
mgłowe przeszkadzają innym.

Nowy kodeks drogowy zmienił 
okres obowiązkowego używania 
świateł mijania, lub świateł do jazdy 
dziennej w dzień. Z wyłączonymi 
światłami w ciągu dnia (o ile nie bę
dzie mgły, deszczu, śniegu lub in
nych zjawisk ograniczających wi
doczność) będziemy mogli jeździć 
od 1 marca. Ponownie włączymy je 
już 1 października. Zmieniły się też 
warunki używania świateł drogo
wych. Teraz możemy je włączyć na 
nieoświetlonych drogach niezależ
nie od tego, czy przebiegają w tere
nie zabudowanym, czy poza nim. 
Nie wolno nam jednak oślepiać in
nych użytkowników dróg.

Trochę zamieszania pojawiło się 
w niektórych publikacjach dotyczą
cych stosowania fotelików do prze
wożenia dzieci. To, o czym kierow
ca musi pamiętać, to obowiązujący 
zakaz przewożenia dzieci do lat 
10 na przednim siedzeniu jeśli nie 
podróżują w foteliku, ale nie może 
on być umocowany tyłem do kie
runku jazdy, jeśli samochód jest 
wyposażony w powietrzną podu
szkę bezpieczeństwa dla pasażera. 
Natomiast obowiązek przewoże
nia dzieci, których ze względu na 
wagę lub wzrost nie da się “przy
piąć” pasami w specjalnych foteli
kach, zacznie obowiązywać 1 sty
cznia 1999 roku. Mówiąc inaczej, 
jeśli dziecko siedzi na tylnym sie
dzeniu, to obecnie wystarczą pasy 
bezpieczeństwa, jeśli na przednim 
- musi mieć co najmniej 10 lat 
(dotyczy to wszystkich samocho
dów, nie tylko osobowych), lub 
siedzieć w specjalnym foteliku, 
który nie może być usytuowany 
tyłem do kierunku jazdy, jeśli sa
mochód jest wyposażony w podu
szkę powietrzną dla pasażera. Przy 
okazji rozszerzono obowiązek za
pinania pasów bezpieczeństwa 
także w trakcie jazdy drogami 
gruntowymi (dotychczas tylko na 
drogach twardych).

Szereg istotnych zmian dotyczy 
zatrzymywania się i postoju. Nie 
wolno zatrzymywać pojazdu bli
żej niż 10 metrów przed przej
ściem dla pieszych lub przejazdem 
dla rowerzystów. Jeśli droga jest 
dwukierunkowa i tylko o dwóch 
pasach ruchu (po jednym w każdą 
stronę), to nie wolno nam zatrzy
mać się także bliżej niż 10 m za 
przejściem lub przejazdem dla ro

werów. Zabronio
no też zatrzymy
wania się na pasie 
między jezdniami. 
Zgodnie z nowym 

kodeksem możemy teraz domagać 
się ukarania kierowcy, który “zasta
wił” nasz pojazd tak, że nie może
my do niego wsiąść lub nim wyje
chać, o ile nasz pojazd został zapar
kowany prawidłowo.

W razie awarii i unieruchomie
nia pojazdu poza obszarem zabu
dowanym na jezdni lub poboczu, 
w miejscu, w którym zatrzymywa
nie się jest zabronione, lub samo
chód nie jest widoczny z dostate
cznej odległości, jesteśmy zobo
wiązani do zasygnalizowania tego 
innym kierowcom przez ustawie
nie trójkąta ostrzegawczego w od
ległości od 30 do 50 metrów za 
samochodem.

Jeśli awaria i postój ma miejsce 
w terenie zabudowanym na drodze, 
gdzie zatrzymywanie się jest zabro
nione, wystawiamy trójkąt ostrze
gawczy tuż za lub na samochodzie.

Na autostradzie lub drodze eks
presowej postój spowodowany awa
rią sygnalizujemy zawsze wysta
wiając trójkąt bezpieczeństwa 100 
metrów za samochodem.

Niezadowolenie kierowców 
wzbudził przepis zabraniający wy
posażania samochodów w tzw. 
antyradary czyli, jak mówi prawo, 
urządzenia informujące o działa
niu sprzętu kontrolno-pomiarowe
go używanego przez organy kon
troli ruchu drogowego, lub działa
nie to zakłócające. Nie wolno 
nawet przewozić w pojeździe ta
kiego urządzenia w stanie wskazu
jącym na gotowość jego użycia. 
Cóż, tak mówi prawo, a zaradni 
konstruktorzy wykrywaczy poli
cyjnych radarów na pewno znajdą 
na to radę. To fakt, że jedną z 
przyczyn wypadków jest nadmier
na prędkość, ale z 25-letniej pra
ktyki za kierownicą wiem, że nie 
ma nic lepszego na poskromienie 
“demona szybkości”, niż ostrze
gawczy błysk światłami lub piskli
wy ton “wykrywacza radarów”. 
Tym razem w trwającej lata dys
kusji: karać czy przeciwdziałać, 
zwyciężyli zwolennicy karania.

Volvo najbezpieczniejsze
VolvO 7.dnhvłn rw-, •___i •Volvo zdobyło po raz czwarty 

prestiżową nagrodę Księcia Michała 
w dziedzinie bezpieczeństwa drogo-

pieczeństwo, Volvo m.in. gromadzi 
dane z wypadków na całym świecie. 
Jeśli zaś samochód jej marki ulegnie

wego oraz w dziedzinie bezpieczeń
stwa samochodowego. Otrzymały je 
w czasie uroczystej ceremonii w 
Londynie modele S40 i V40. Na
grodę tę Volvo otrzymało po raz 
czwarty w ciągu 8 lat. Wcześniej 
firmę wyróżniono za wprowadzenie 
mechanicznych napinaczy pasów 
bezpieczeństwa, integralnego foteli
ka do przewożenia dzieci, bocznej 
poduszki powietrznej. Na rynku 
brytyjskim sprzedano w tym roku 
18 tysięcy modelu S40 i V40.

Aby przodować we wprowadza
niu innowacji podnoszących bez

wypadkowi w promieniu 100 km od 
Goeteborga, gdzie znajduje się sie
dziba korporacji, służba drogowa i 
medyczna wzywa na miejsce zda
rzenia specjalny zespół badania wy
padków. Zbierane w ten sposób in
formacje pomagają zrozumieć przy
czyny zdarzeń i umożliwiają 
interpretacje urazów odniesionych 
przez ludzi. Przestudiowano ponad 
25 tys. wypadków, aby wykorzystać 
wnioski w udoskonalaniu samocho
dów.

(na zdjęciu - V40).

Zmowa milczenia

Tym bardziej więc trzeba zapo
znać się ze zmianami zasadniczymi 
dla bezpieczeństwa (również nasze
go portfela) i w drogę. Oby była 
szeroka.

Andrzej Siwek

Bądźmy rozważni
W ubiegłym roku zanotowa

no w naszym województwie 773 
wypadki drogowe, w których 
123 osoby zginęły, 923 zostały 
ranne. Poliqanci odnotowali tak
że prawie trzy tysiące sto pięć
dziesiąt kolizji drogowych. Nie
znana jest liczba kolizji, po któ
rych kierowcy doszli do 
porozumienia po prywatnych 
uzgodnieniach.

- Niestety, nie przyniosły skutku 
apele kierowane przez nas za pomo- 
cą środków masowego przekazu - 
mówi nadkomisarz Krzysztof 
Maśnicki z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewó
dzkiej Policji w Płocku. - Pomimo 
naszych porad do najczęstszych 
przyczyn wypadków należę: niedo
stosowanie prędkości do warunków 
jazdy, wymuszenie pierwszeństwa 
przejazdu, błędy przy wyprzedza
niu, nagłe wtargnięcie pieszego 
przed nadjeżdżajęcy pojazd. W  
osiemnastu przypadkach, co jest 
szczególnie niepokojęce, odpowie
dzialność za spowodowanie wypad
ku ponoszę piesi leżęcy lub stojęcy

na jezdni, będęcy pod wpływem al
koholu.

Często ofiarami wypadków 
są dzieci. Warto w tym miejscu 
pochwalić inicjatywę tegorocz
nej Wielkiej Orkiestry Świątecz
nej Pomocy, z której dochód bę
dzie przeznaczony na pomoc dla 
najmłodszych użytkowników 
dróg, którzy ulegli wypadkom. 
Cenna jest inicjatywa populary- 
zaqi noszenia przez dzieci od
blaskowych elementów ubrań, 
plecaków i toreb.

- Należy również przypomnieć 
wszystkim rodzicom przewożęcym 
swoje pociechy samochodami, o sto
sowaniu pasów bezpieczeństwa lub 
fotelików ochronnych - dodaje 
nadkomisarz Maśnicki. - Często 
w przypadku zderzenia niezabezpie
czone dziecko zostaje wyrzucone 
przez przednię szybę samochodu jak 
z katapulty, w wyniku czego dozna
je obrażeń, które mogę doprowadzić 
do śmierci. Bardzo cenna jest inicja
tywa urzędów pracy, dzięki której 
na najniebezpieczniejszych przej
ściach dla pieszych w pobliżu szkół

podstawowych w Płocku i wojewó
dztwie możemy spotkać tzw. straż
ników szkolnych - mówi Krzysztof 
Maśnicki. - Są oni odpowiedzialni 
za bezpieczne pokonanie jezdni 
przez uczniów. Warto żeby gminy, 
które sę odpowiedzialne za szkoły 
podstawowe, zrobiły wszystko, aby 
ta sytuacja nie uległa zmianie. Na 
poparcie mojego twierdzenia dodam, 
że w naszym województwie na 
przejściach pilnowanych przez 
strażników, nie doszło w godzinach 
ich pracy do żadnego przypadku po- 
tręcenia pieszego. Podobne sygnały 
otrzymujemy również od naszych 
kolegów z innych województw.

Więcej o pracy strażników 
szkolnych i o ich przyszłości na 
drogach naszego województwa 
będziecie mogli przeczytać pań
stwo już w jednym z najbliż
szych numerów. Wszystkich 
użytkowników dróg, zarówno 
kierujących, jak i pieszych prosi
my o rozwagę, ostrożność i sto
sowanie się do przepisów ruchu 
drogowego, dzięki czemu może 
w tym roku dojdzie do mniejszej 
liczby nieprzyjemnych zdarzeń 
na drogach.

Jacek Danieluk

Ostatnio w mediach wiele mówi 
się i pisze o wypadkach drogowych 
w naszym kraju. Bite sę smutne 
"rekordy", jeżeli chodzi o ilość wy
padków, rannych i ofiar. Przyczyn 
powyższych faktów podaje się bar
dzo wiele, najczęściej spotykane to 
nieostrożność kierowców, niedosto
sowanie prędkości do warunków jaz
dy, fatalny stan techniczny pojazdów, 
nieumiejętne wyprzedzanie,
nietrzeźwość itp.

Zastanawiajęcym jest to, iż nie 
wymienia się jako przyczyny - bar
dzo złego stanu naszych dróg. Nie 
trzeba przecież nikogo przekony
wać, iż ich jakość pozostawia wiele 
do życzenia.

Przykładów nie trzeba daleko 
szukać - trasa A-2, której część prze
biega przez nasze województwo. 
Spotkałem się z określeniem, które 
bardzo dobitnie i gorzko ję opisuje - 
"droga śmierci". Największę zmorę 
kierowców udajęcych się w kierun
ku Warszawy będź Poznania, 
oprócz dużego natężenia ruchu, sę 
koleiny. Skutecznie utrudniaję one 
jazdę i czynię ję nieprzyjemnę oraz 
niebezpiecznę. Prawdziwym kosz

marem jest jazda w czasie deszczu, 
kiedy to stojęca w nich woda powo
duje, że panowanie nad kierownicę 
staje się bardzo trudne. Jestem prze
konany o tym, iż tego typu prze
szkody (dodajmy jeszcze różnego ro
dzaju dziury, wyrwy i wybrzusze
nia) przyczyniły się do niejednego 
wypadku na wielu polskich drogach. 
Taki stan rzeczy nie musi być wcale 
normę dla naszego kraju. Ostatnio 
miałem wętpliwę przyjemność je
chania na trasie Kutno-Konin. Jak 
wielkie było moje zdziwienie, kiedy 
w okolicach granic województwa 
płockiego i konińskiego zobaczyłem i 
odczułem, że została zmodernizowa
na nawierzchnia trasy i koleiny 
zniknęły. Bezkoleinowa droga towa
rzyszyła mi już do celu mojej podró
ży. Takich przykładów chciałoby się 
jak najwięcej.

Na razie na pocieszenie pozostaje 
nam wizja całej sieci autostrad, któ
re zostanę u nas wybudowane. W  
tej chwili możemy tylko śnić o tym, 
jak poruszamy się wspaniałymi dro- 
gami. Oby jak najszybciej sny stały 
się rzeczywistościę...

bab.

Wznowiono montaż Tavrii
W Łodzi, po dłuższej przerwie 

spowodowanej nierytmicznymi do
stawami części przez ukraińskiego 
partnera, wznowiono montaż Tavrii. 
Montuje je od 1995 roku Damis 
Motor Ponad.

Trudno w przypadku tego mode
lu ukraińskiego samochodu mówić 
o komforcie, czy nadzwyczajnym 
bezpieczeństwie czynnym lub bier
nym. Popularność tego auta w Pol
sce wynika z jego niskiej ceny. Tav-

ria kosztuje 16.400 zł.
Obecnie samochody te monto

wane są z ponad 100 części produ
kowanych w Polsce. Są to m.in. 
opony, akumulatory, alternatory, ce
wki zapłonowe wraz z kablami wy
sokiego napięcia, termostaty, prze
wody gumowe. Jeśli więc w naszej 
Tavrii nawali jeden z tych właśnie 
elementów, będzie to świadczyć o 
jakości polskiej produkcji.

A.S.
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“Natura sanat - medicus 
curat” - Hipokrates

cjenci odczuwają go jako 
przyjemność.

Dla przywrócenia rów
nowagi w organizmie spo
wodowanej zakłóceniami 
energii ziemskiej Yin i ener
gii kosmicznej Yang, stoso

wane są tzw. masaże schatsu i Reiki.Człowiek, mimo mylnego zre
sztą przekonania o swej wielkości, 
jest istotą ułomną. Przekonuje się o 
tym najbardziej, gdy szwankuje 
zdrowie. Często tak się zdarza, że 
medycyna naukowa, mimo ogro
mnego postępu, jaki uczyniła na 
przestrzeni wieków, jest bezradna. 
Cóż nam wówczas pozostaje? Moż
na poddać się z pokorą i czekać, nie
rzadko w mękach na śmierć, bądź 
jak uczyniło to już wielu - szukać 
innych sposobów walki z ogarniają
cą nas bezsilnością. W czasach sta
rożytnych wielki badacz natury lu
dzkiej - Hipokrates - rzucił hasło: 
“Natura leczy - lekarz czuwa”. Wy
niki, jakie osiąga medycyna natural
na, wydają się potwierdzać tę tezę.

Od dwóch lat funkcjonuje w 
Płocku

Już w pierwszym roku działalno
ści, kiedy mieścił się przy ul. Kazi
mierza Wielkiego 9a osiągnął on 
dobre wyniki w zapobieganiu i 
zwalczaniu wielu różnorodnych sta

nów chorobowych.
Pani Elżbieta Kucińska, nota 

bene absolwentka Wydziału Odno
wy Biologicznej Międzynarodowe
go Rosyjsko-Amerykańskiego In
stytutu “Jupiter”, właścicielka Gabi
netu, jest członkiem Stowarzyszenia 
Miłośników Psychogralologii i Har
monijnego Rozwoju Człowieka. 
Posiada kilkanaście dyplomów spe
cjalisty psychologii regenerującej, 
radiestezji, chromoterapii (leczenie 
kolorami), psychogralologii, psycho- 
techniki, bioenergoterapii i innych. O 
swej pracy terapeuty mówi: “Nie 
mam jeszcze dobrych wyników we 
wszystkich specjalnościach. Nie
mniej jednak leczyłam z pozytyw
nym skutkiem: stany zapalne, guzy 
piersi u kobiet, mięśniaki, kamicę 
nerkową i żółciową, zatoki...”

W Gabinecie chore zatoki leczy 
się metodą indian Hopi poprzez 
świccowanie i konchowanie uszu. 
Według propagatorki tej metody jest 
to zabieg skuteczny także przy szu

mach w głowie, lek
kiej nicsłyszalności i 
oczyszczaniu uszu z 
woskowiny. Nie po
woduje on bólu, a pa

Specjalistą od schorzeń kręgosłu
pa i stawów jest dr medycyny chiń
skiej Zhang-Fenk-Ju, który w gabi
necie wyleczył skoliozę II stopnia w 
ciągu 3-5 wizyt z tym, że pacjent mu
siał stosować się do zalecanych ćwi
czeń. Po wyleczeniu kręgosłupa ustę
powały wszelkie dolegliwości.

Przez pierwszy rok działalności w 
“RAWI” przyjmował także profesor 
Aleksander Markocz z Moskwy, 
który leczył wszystkie choroby, ale 
największą (90%) skuteczność wyka
zał w leczeniu nawyku nikotynowe
go. W przypadku zapotrzebowania na 
jego usługi może zostać ściągnięty 
ponownie.

Niepowtarzalną natomiast klasę 
demonstruje prof. Walentyna z Ulja- 
nowska, pracująca na stałe w tamtej
szej klinice, wykładowca w Akademii 
Medycznej. W listopadzie 1997r. w 
Płocku w wyniku dotyku jej rąk, w 
ciągu 3 min. zrosła się złamana kość, 
inna pacjentka po 4 dniach wydaliła 
odbytem kamienie żółciowe (groziła 
jej operacja), a następnej rozbiła przez 
dotyk 3 cm kamień nerkowy w pyłek 
- wydalony z moczem. W kilku przy
padkach zlikwidowała komórki rako
we, wrzody, uleczyła chorą wątrobę. 
Najbliższy jej pobyt w gabinecie - 4 
lutego brj Pani Walentyna chętnie 
przeprowadzi kurs dla płockich leka
rzy (60 godz.). Zapisy przyjmuje pani 
Elżbieta Kucińska.

W Gabinecie przyjmuje także tera
peuta - neurolog z Gdańska, który ma 
duże osiągnięcia w Płocku (przyjmu
je, niestety, tylko raz w miesiącu).

Można także skorzystać z solarium,

Gabinet Odnowy 
Biologicznej “RAWIA”

Elżbieta Kucińska 
09-402 Płock, ul. M iła 30, 

tel. 264-60-86 i 263-19-39.

bądź poznać siebie wróżąc w tarota.
Gdy ktoś z Państwa uzna, że me

dycyna naukowa zawiodła go, niech 
skieruje swe kroki do Gabinetu Od
nowy Biologicznej, przy ul. Miłej 
30. Człowiek powinien bowiem 
walczyć ze swymi dolegliwościami 
do końca. W walce tej znajdziecie 
przyjaciół, którzy pomogą przywró

cić Wam wiarę w niemożliwe, a co 
najważniejsze - zdrowie! Przed wi
zytą dzwońcie: 264-60-86 lub 263- 
19-39! Pamiętajcie też słynne słowa 
Hipokratesa - patrona lekarzy: “Na
tura sanat - medicus curat” (Natura 
leczy, lekarz czuwa).

Jan Dobrowolski

Tarantule są w modzie
Ponad 40 żywych okazów taran

tul i skorpionów jest eksponowa
nych na wystawie w Kutnowskim 
Domu Kultury. Do 25 stycznia moż
na oglądać naj
straszliwsze pa
jęczaki świata.

Znamy je z 
filmów i literatu
ry jako niebez
pieczne i odraża
jące. Prawda o 
ich życiu okazuje 
się odmienna. Ta
rantula, bohater
ka filmu “Poszu
kiwacze zaginio
nej arki”, to 
zwierzę “domo
we”, które łatwo 
oswoić. W nie
znanym środowisku, zaskoczona 
gwałtowną zmianą może rzucać pa
rzącymi włoskami, ale nie gryzie. 
Tarantula Indiany Jonesa żyje rewe
lacyjnie długo. Zanotowano rekord 
- 30 lat. Jej krewna czarna wdowa 
pochodzi ze Stanów Zjednoczo
nych. Legendy mówiące o śmiercio
nośnym jadzie są wielokroć przesa
dzone. Bezpośredni kontakt czło
wieka z wdową - pająkiem może 
skończyć się tragicznie tylko w wy
jątkowym przypadku. Natomiast nie 
przepuści samica żadnej okazji, by 
uśmiercić samca. Czasami zostaje 
on zjedzony jeszcze przed aktem

miłosnym, więc co sprytniejsze 
osobniki idą w zaloty niosąc mar
twego owada. Wdowa daje sięoszu-

winności żaden samiec nie zostaje 
żywy. Pająki są samotnikami, bar
dzo zaborczo traktującymi swe teryto
rium. Wszystko, co znajduje się na ich 
terenie, jest pokarmem. “Czarna 
wdowa” wyjątkowo konsekwentnie 
przestrzega tę regułę.

Organizatorem wystawy tarantul 
i skorpionów jest Łódzki Klub Mi
łośników Fauny Egzotycznej. Kutno 
jest jednym z licznych miast, które 
odwiedzili miłośnicy pajęczaków 
wraz ze swymi podopiecznymi.

(bar)
Na zdjęciu: jeden 

z okazów tarantuli.

kać, ale po spełnieniu męskiej po-

PŁOCK
TEATR DRAMATYCZNY im

J. SZANIAWSKIEGO, ul. Nowy 
Rynek 11, tel. 262-60-71: 20.01. g. 
12, 21 i 22.01. g. 9 i 11 - I znów 

jestem w Płocku; 23.01. g. 10 - I 
znów jestem w Płocku, g. 17 - Okno 
na parlament, 24 i 25.01. g. 18- 
Okno na parlament.

MUZEUM MAZOWIECKIE, 
ul. Tumska 2, tel. 262-44-91: wysta
wy stale. Muzeum czynne środy, 
czwartki i piątki w g. 9-15, soboty i 
niedziele w g. 9-16 (poniedziałki i 
wtorki nieczynne).

SPICHLERZ, ul. Kazimierza 
Wielkiego i lb, 262-25-95: czynna 
wystawa “Betlejemy” 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 - wysta
wa Anny Makać-Mańkowskiej “Nati- 
vitate Domini”. Muzeum czynne co
dziennie oprócz poniedziałków w g. 
10-15, niedziele 11-16.

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

WOJEWÓDZKA BIBLIOTE
KA PUBLICZNA, ul. Kościuszki 
6: 21.01. g. 18 - otwarcie wystawy 
fotograficznej “Mój Płock”. Filia 
nr 3: 22.01. g. 11 - zabawa choin
kowa dla dzieci specjalnej troski; 
Oddział dla dzieci - Sienkiewicza 
2: 20.01. g. 14 - konkurs literacki 
“Pomagamy zwierzętom i ptakom 
przetrwać zimę”.

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

DOM KULTURY, ul. Tumska 9, 
tel. 262-95-12: 23.01. g. 19 - Kawiar
nia jazzowa: wystąpi zespół “Jacek 
Pelc International Jazz Quintet”.

MŁODZIEŻOWY DOM

KULTURY, ul. Tumska, tel. 262-
28-30: czynna wystawa pokonkur
sowa; 20.01. g. 17 - Nasze Babcie - 
dopbre i kochane", 21.01. g. 10 - 
prezentacje kolęd i pastorałek,
24.01. g. 17 - dyskoteka dla mło
dzieży. Od poniedziałku do piątku 
w g. 9,30 - 20,00 prowadzone są 
zajęcia w 70 sekcjach pod opieką 
nauczycieli - instruktorów.

OGRÓD JORDANOWSKI 
(Rogatki W-wskic) zaprasza dzieci 
codziennie w godz. 14-19 na zaję
cia rekreacyjne i świetlicowe pod 
opieką nauczycieli - instruktorów.

SPÓŁDZIELCZY DOM KUL
TURY: 20.01. g. 17 - wieczorek ta
neczny w KPJ; 22.01. g. 16,30 - spot
kanie w Klubie Emcr. i Ren. Solidar
ność; g. 17 - spotkanie w klubie 
recytatora, g. 17 - bal dla kl. V.

KLUB OSIEDLA KOCHA
NOWSKIEGO: 24.01. g. 11 - kon
kurs figur śniegowych; 27.01. g. 17 
- konkurs recytatorski.

KLUB OSIEDLA ŁUKASIE- 
WICZA: 20.01. g. 16 - kurs tańca 
towarzyskiego; 21.01. g. 15 - zaba
wy sportowe na stadionie; 22.01. g. 
17 - wieczór poezji Haliny Poświa- 
towskiej; 23.01. g. 18 - dyskoteka 
noworoczna.

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

OGRÓD ZOOLOGICZNY, ul
Warszawska 30, tel. 262-41-63: czyn
ny codziennie od godz. 8 do 16, kasa 
czynna do godz. 15. Czynna wysta
wa fotografii przyrodniczej.

KINO “PRZEDWIOŚNIE” 
(Dolby Stereo), ul. Tumska, tel. 
262-25-65: do 22.01. g. 10, 13, 
17,45 - Cop Land, USA od i. 15; g.
15.15 i 20 - Teoria spisku, USA od 1. 
15. 23-29.01. g. 10, 12, 14, 16 - 
Anastazja, USA bo., g. 18 i 20,15 - 
James Bond 007 Jutro nie umiera 
nigdy, USA od 1. 15.

KINO “SFINKS”: do 22.01. g.
15.15 i 20-Cop Land, USA od 1. 15; 
g. 17,30-Teoria spisku, USA od I. 15.

23-29.01. g. 15 i 19,30 - James 
Bond 007 - Jutro nie umiera nigdy, 
USA od 1. 15, g. 17,30 - Anastazja, 
USA bo.

KINO “DIANA”, ul. K. Wiel
kiego 7, tel. 262-90-60: do 22.01. g. 
16, 18 i 20 - Agent specjalnej troski, 
USA od 1. 15. 23-29.01. g. 15, 17,30 
i 20 - Teoria spisku, USA od 1. 15.

GOSTYNIN
DOM KULTURY: do 30.01. 

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

KINO “WARSZAWA”: 23, 24 
i 25.01. g. 17 i 19,30- Kontakt.

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, lei. 
253-31-41: Wystawa stała “Bitwa 
nad Bzurą” czynna codziennie 
oprócz poniedziałków w g. 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. 22.01. 
g. 16 - Bal karnawałowy dla dzieci.

KINO KDK: do 21.01. g. 16- 
Alcx sam w domu, g. 18 - Pułapka. 
23-28.01. g. 17 - Goło i wesoło.

SIERPC
MUZEUM WSI MAZOWIEC

KIEJ, tel. 275-28-83: czynne co
dziennie oprócz poniedziałków w g. 
9-17: do 15.02.98r. - wystawy “Boże 
Narodzenie na Mazowszu”.

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
GMINNY OŚRODEK KUL

TURY, ul. Glinki 1, lei. 261-55-74: 
czynny wtorki, środy, czwartki g. 
11-19, piątki i soboty 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).

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 26.01. - 3 Maja 12, od

26.01. - Miodowa 2. Apteka przy ul. 
Kolegialnej 24 czynna od ponie
działku do piątku w godz. 8,00 -
22.00. w soboty i niedziele w godz. 
8,00-15,00.

Gostynin: do 25.01. - Czapskie
go, od 26.01. - Legionów

Kutno: 20.01. - Barlickiego 40,
21.01. - Jana Pawła II 3, 22.01. - 
Kołłątaja, 23.01. - Kościuszki 3,
24.01. - Barlickiego, 25.01. Podrze- 
czna 38, 26.01. - Kościuszki 42 
(szpital), 27.01. - Królewska 3.

Sierpc: do 25.01. - Wyszyńskie
go, od 26.01. - Jana Pawła II.

WAŻNE TELEFONY
POGOTOWIE

WODOCIĄGOWE
Płock 262-68-89, Gostynin

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

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE

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

POGOTOWIE
ENERGETYCZNE

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

POGOTOWIE GAZOWE
Płock 262-24-38. 

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

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

INFORMACJA PKP
Płock 262-37-52, Gostynin 20- i 6, 

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
t e l 623-14-06, 262-46-64, 262- 

36-79
Noclegownia dla kobiet,
ul. Kościuszki, tel. 262-52-98
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TEMIDA” s.c.
młoda lecz prężnie rozwijająca się 
A g e n c ja  O c h ro n y  M ien ia  

09-402 Płock, 
ul. Wyszogrodzka 96A, 

tel. (024) 262-83-73 
kom. 0601254943.

HA TERENIE CAŁEGO SZPtTAlA

Rozpoczęła działalność 
gospodarczą z dniem 11 lute
go 1997 r. po uzyskaniu kon
cesji Nr K-861/96 Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji.

Świadczy profesjonalne 
usługi ochrony mienia w za
kresie fizycznej ochrony 
obiektów oraz konwojowa
nia wartości pieniężnych i 
przedmiotów wartościowych

Wzór identyfikatora i legitymacji 
pracowników firm y.

na terenie całego kraju.
Podobnie, jak wiele już 

przedstawianych przez nas 
firm ochroniarskich, nazwę 
zaczerpnęła z mitologii grec
kiej. Temida była córką Ura- 
nosa i Gai, boginią sprawied
liwości i praw. Jej 
trzy córki ze związ
ku z Zeusem, zwane 
horami, symbolizo
wały boginie pór ro
ku i społecznego ła
du; Eunomia była 
boginią praworząd
ności i ładu, Eirene - 
pokoju, Dike zwana 
też Astreą - spra
wiedliwości. Mitolo
gia, a przynajmniej 
jej część podaje, iż 
Temida była także 
matką mojr - bogiń 
przeznaczenia i losu 
każdego człowieka:
Kloto zwanej Prząd
ką, Lachezis czyli 
Obdarzającej i Atro- 
pos - Nieodwracalnej. Mojry 
były też strażniczkami ładu 
panującego we wszechświe- 
cie. Samą Temidę przedsta
wiano z rogiem obfitości, wa
gą, opaską na oczach i mie
czem w dłoni.

Patronka firmy wzbudza 
zaufanie, gwarantuje bo
wiem solidne, praworządne 
wykonywanie świadczonych 
usług/ w wyniku których in
stytucja ochraniana może 
spokojnie rozkwitać (symbol 
rogu obfitości). Nie dziwi za
tem nikogo, że Agencja w

stosunkowo krótkim czasie, 
po wygraniu przetargów, 
ochrania tak znaczące insty
tucje, jak: Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Płocku, Zakład 
Komunikacji Miejskiej w 
Płocku, sklep "Levi Strauss" -

Agent ochrony w umundurowaniu zimowym wewnątrz obiektu.

• : d :

KREW mm izm

Poland w Płocku, a z dniem 1 
lutego br. - Oddział Regional
ny KRUS. Na życzenie swych 
klientów wykonuje także 
konwoje wartości pienięż
nych.

Z referencji przechowywa
nych skrzętnie w aktach wy
nika, że (cytuję): "Firma Te
mida solidnie i profesjonalnie 
wykonuje powierzone obo
wiązki" (opinia kierownika 
sklepu "Levi Strauss" - Po
land oraz z-cy dyrektora 
Wojewódzkiego Szpitala Ze
spolonego).

Jak poinformował nas Za
stępca Dyrektora Agencji - 
B ogusław  Wawryk złożono 
dalszych kilka ofert przetar
gowych z myślą o powię
kszeniu ilości obiektów chro
nionych.

- Aktualnie w Temidzie pra
cuję. 22 osoby. Załoga jest młoda 
(średnia wieku 25 - 27 łat), w 
pełni sprawna fizycznie, w wię
kszości przeszkolona na kursach 
spec ja 1 is tyczi tych o rgan i zowa- 
nych przez ŃSZZ Policjantów, 
choć część posiada także inne 
przeszkolenia branżowe. Osoby 
nieprzeszkołone - świeżo przyję
te - sukcesywnie kierujemy na 
kursy. - powiedział Bogusław 
Wawryk. - W najbliższym cza
sie przyjmiemy do pracy dal
szych 10 osób.

Szefowie dbają też o wy
gląd zewnętrzny agentów 
ochrony i ich wyposażenie 
techniczne. Umundurowa
nie, legitymacje służbowe, 
pasy, kabury, pałki, pojemni
ki na rękawiczki chirurgiczne 
(szczególnie ważne, gdy za
trzymuje się osobę chorą np. 
na AIDS) pochodzą z reno
mowanej firmy Krzysztofa i 
Romana K łosow skich  "Col- 
lection" z Poznania, która za-

Agent ochrony w umundurowaniu dostosowanym do służby na zewnątrz 
obiektu.

z>zej lenimy Bogusław Wawryk w 
Temidy - patronkę firmy.

opatruje także wojsko, służby 
specjalne i żołnierzy ONZ. W 
skład wyposażenia agentów 
ochrony wchodzą także pi
stolety gazowe (konwojujący 
mają broń palną), latarki, 
środki łączności (CB - radio) i 
transportu. Samochód do 
przewożenia wartości pie
niężnych wyposażony jest w 
pancerną, ognioodporną kasę 
z dwoma niezależnymi za
mkami.

Eleganckie ubranie, nowo
czesne wyposażenie techni
czne oraz fachowe przeszko
lenie sprawia, że pracownicy 
"Temidy" czują się pewnie, a 
wykonywane obowiązki nie 
wpędzają ich w stresy.

- Praca nie jest lekka, łatwa i 
przyjemna, jak sądzę postronni 
obserwatorzy - powiedział je
den z ochroniarzy. - Trzeba 
być cięgle czujnym i postępować 
niekonwencjonalnie, zgodnie z 
rozwojem sytuacji, a zarazem w 
ramach ustalonych przez prawo. 
Tworzymy jednak jedna rodzinę 
i dobrze jest wiedzieć, że w sytu
acji krytycznej można liczyć na 
koleżeńska pomoc. Szefowie sę 
wymagający, ale szanuję nas. 
Każdy przechodzi 3 - 6 miesięcz
ny okres próbny, a gdy potwier
dzi swoja przydatność, zostaje 

zatrudniony na czas 
nieokreślony. Jak do
tąd praca w ''Temi
dzie" sprawia nam 
satysfakcję. Ułożyli-

gabinecie (w ręku trzyma statuetkę

śmy nawet krótki wierszyk - 
nasz hymn:

- Chcesz potwierdzenia 
swojej męskości

Idź do bogini sprazuiedli- 
wości

Sprawność, odwagę wyro
bić da

Nasza Agencja - "Temida"
Przestępco licz się dziś z 

ochroniarzem
Oberwiesz ladą, lub choć

by gazem
Twe doświadczenie na nic 

się zda
Obiekty strzeże: "Temida"!
Myślimy, że optymizm to 

ważny czynnik rozwoju fir
my. Cechuje on właścicieli i 
młodą kadrę. Czeka ich 
wprawdzie, zgodnie z nową 
Ustawą o ochronie osób i 
mienia, egzamin licencyjny 
w ciągu dwóch lat, ale opty
mizm uskrzydla, dodaje sił i 
wiarę, że wszelkie trudności 
można pokonać. Trzeba tylko 
chcieć, a oni chcą naprawdę.

Agencji Ochrony Mienia 
"Temida" życzymy pomyśl
nych wiatrów, a klientom tej 
firmy - zadowolenia z wyko
nywanych usług.

Jan Dobrowolski 
fot. St. Orzol

Chcesz aby obiekt i znaj
dujące się w nim Twoje mie
nie było bezpieczne? Wy
bierz "Temidę"!
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Przyjemne i korzystne kupowanie - hurtem i w detalu

Tylko w “Hubertusie”
Dobre handlowanie charakteryzuje się między innymi 
tym, że jego realizatorzy posiadają doskonałej warto
ści produkty i o szerokim asortymencie towary, umiar
kowane ceny, niezawodny i wspaniały personel, dys
ponują właściwymi środkami dostawczymi i wszy
stkie zamówienia wykonują w ustalonym terminie.

W licznych wędrówkach 
po gminach, osadach i mia
steczkach wiele różnorod
nych ocen i głosów padło 
pod adresem hurtowni i skle
pów. Jeden z nich zaintono
wany przez właściciela pry- 
watnego sklepu o dużych ob
rotach w Gąbinie, brzmiał 
następująco:

"Chcesz zakupi/ mieć w luksu
sie,

Kupuj tylko w "Hubertusie".
Zainteresowani tak suge

stywną maksymą handlową 
udajemy się w podwoje tej 
popularnej w całym płockim 
województwie i kraju siedzi
by handlu hurtowego i deta-

czej to hurtowy handel alko
holem (piwo, wino, wódka - 
różnych producentów - “Pol
mosów" i browarów) przy ul. 
Cichej 3. Tę działalność pro
wadzili przedstawiciele 
w /w  s.c. Szybko obroty 
zwiększały się i zaszła pilna 
potrzeba otwarcia kolejnego 
punktu handlowego - był 
nim nowy sklep firmowy 
przy ul. Kolejowej 27. Ponie
waż mieszkańcy prawo
brzeżnego Płocka upodobali 
sobie szczególnie poczciwe
go i konkurencyjnego w za
kresie cen na towary "Huber- 
tusa", a uciążliwością stały 
się przejazdy przez zatłoczo-

m n m

Szefowie "Hubertusn": Barbara Pruchna i Grzegorz Nowak tu towarzy
stwie personelu sklepu przy ul. Kolejowej: Bożeny Gęsiarz, Aliny Furma- 
niak i Agnieszki Chojnowskiej.

>4iŁ3iiib«feurf atJriL

Marzena Sakowska, Beata Owsik i Marek Karpiński mają pełne ręce robo
ty w hurtowni przy ul. Gwardii Ludowej 2.

licznego. Życzliwe spojrze
nia, uśmiech i serdeczne sło
wa energicznych właścicieli 
"Hubertusa" skutecznie 
ośmieliły nas i stworzyły 
przemiłą atmosferę szerokie
go dialogu.

ny most na Wiśle, urucho
miono drugi magazyn przy 
ulicy Gwardii Ludowej 2 - w 
styczniu 1993 r. Inwestycja ta 
spowodowała konieczność 
zatrudnienia dalszych 6 osób, 
potrzebnych do załadunku,

“Hubertus” - Hurtownia Napojów Alko
holowych i Artykułów Spożywczych, 

Mięsa, Wędlin i Drobiu - Spółka Cywilna 
Barbara Pruchno 
Grzegorz Nowak 

09-401 Płock, ul. Cicha 3.
Magazyny: ul. Kolejowa 27 

Gwardii Ludowej 2 
Tel/fax 264-73-20

Początki działalności 
“Hubertusa”

Firma rozpoczęła działal
ność w styczniu 1992 r. Po
czątki działalności gospodar-

rozładunku, ekspedientki i 
księgową.

W międzyczasie pozyska
no do współpracy znaczną 
ilość klientów z całego woje
wództwa i z kraju. Wówczas

to, jako jedyni z wojewódz
twa płockiego, zawarli umo
wę dystrybucyjną z firmami: 
IDV Poland Sp. z o.o., ul. Do
maniewska 39A w Warsza
wie, Mazowiecka Wytwórnia 
Wódek i Drożdży "Polmos", 
ul. Fabryczna w Józefowie k. 
Błonia, na rozprowadzenie 
wódki "Smirnoff".

Systematycznie zwiększa
jące się obroty firmy "Huber
tus" i dalsze nowe kontakty 
handlowe spowodowały ry
chłe powiększenie firmy i 
personelu do 20 osób, które 
zwerbowano spośród bezro
botnych poprzez Rejonowy 
Urząd Pracy.

Współpracują 
z “Hubertusem”

"Polmos" Józefów, Łańcut, 
Białystok, Poznań, Toruń, 
"Koneser" Warszawa, Zielo
na Góra, Bielsko-Biała, Koła
czkowo, Żyrardów, Lublin, 
Kraków, "Wektra" Unisław 
(wina) "Torwin" Toruń, 
"Ambra" Środa Wielkopol
ska, Browar Sierpc.

"Hubertus" prowadzi też 
ożywiony handel w bardzo 
szerokim asortymencie napo
jów  gazow anych i niegazo- 
w anych, jak np. wody mine
ralne, Pepsi-Cola, Coca-Cola.

"Hubertus" to także m ię
so, w ęd lin y  i drób.

Firma już od lat handluje 
mięsem, wędlinami i dro
biem, współpracując z nastę
pującymi producentami:

Zakład Masarski "Danko" 
Gąbin, "Dubimex" Szczawin 
Kościelny, "Indykpol" Ol
sztyn (jedyny dystrybutor 
wspaniałych i popularnych 
w całej Polsce olsztyńskich 
produktów drobiarskich), 
Zakład Masarski Czerniewice, 
Zakład Masarski Koło, Za
kłady Drobiarskie "Sadrob" 
Płock, Zakłady Drobiarskie 
"Cedrob" Ciechanów.

Produkty te dostępne są w 
hurtowni przy ul. Kolejowej 
27, w sklepie firmowym 
"Hubertus" w Centrum 
Handlowym przy ul. Rem- 
bielińskiego (Hala nr 2, pawi
lony 28 i 29), w hurtowni 
przy ul. Gwardii Ludowej 2 
(mięso wieprzowe, wołowe, 
drób - w tym coraz bardziej 
popularny indyk - a także 
wyroby wędliniarskie 
wszystko po cenach konku
rencyjnych!).

Dostawy
Świadczy się dowozy za

mówionych produktów po
jazdami: "Master" (dostaw
czy), "Avia" (dostawczy) i 
"Star" (ciężarowy). Samocho
dy te dostosowane są pod 
każdym względem do szcze
gólnie higienicznego prze
wożenia produktów spożyw
czych (ich przydatność do 
przewozu przetestował i 
zadokumentował stosow
nym zezwoleniem na trans
port "SANEPID").

Uwaga: Transport zaku
pionych w  "Hubercie" pro
duktów  i towarów jest bez
płatny.

Najbliżsi odbiorcy mięsa i

Właściciele "Hubertusa": Barbara Pruchno i Grzegorz Nowak zadowoleni 
są z pracy szuej ekspedientki Grażyny Borowskiej, w sklepie spożywczym 
pawilonu 28 i 29 Centrum Handlowego przy ul. Rembielińskiego.

Stała klientka sklepu przy ul. Kolejowej p. Irena zawsze jest uśmiechnięta 
z powodu życzliwości personelu i szerokiej oferty towarów i produktów.

jego przetworów to m.in:
Przedszkola (nr 11 i 15), III 

Liceum Ogólnokształcące im. 
M. Dąbrowskiej, Bar mleczny, 
Casino, Szkoła Podstawowa 
Nr 5 (najbliższa sąsiadka).

GS-y z całego wojewódz
twa, PSS-y (Płock) oraz pry
watni odbiorcy z całego wo
jewództwa - m.in.: Szczawin, 
Witonia, Daszyna, Strzelce, 
Zawidz, Szczutowo, Biała 
Stara, Rościszewo, Grabów, 
Kutno, Gostynin (prywatni 
odbiorcy).

W sklepach firmowych 
'Hubertusa" można nabyć inne 
artykuły codziennego użytku, 
jak cukier, mąka, makarony i 
różnorodne przyprawy - majo
nezy, musztardę itp.

Firma "Hubertus" hand
luje też chlebem  z najbar
dziej renomowanych piekar
ni w Gostyninie, Gąbinie, 
PSS Nr 10 w Płocku.

“Hubertus”
- darczyńca

Ta prężna firma nie tylko 
handluje, lecz wspiera i pomaga.

Oto tylko niektóre charyta
tywne działania firmy:

* Dar dla powodzian ślą
skich - 2000 zł (wysłane prze
kazem),

* Finansowanie obiadów 
dla dzieci w Szkole Podsta
wowej Nr 5,

* Dofinansowywanie Se
kcji Tenisa Stołowego przy 
Seminarium Duchownym w 
Płocku,

* Przekazanie środków fi
nansowych na przygotowa
nie paczek żywnościowych 
dla ludzi potrzebujących po
mocy, którymi opiekuje się 
parafia św. Benedykta w Ra- 
dziwiu.

* Organizowanie uroczys
tych spotkali dla dostawców 
i odbiorców z oka
zji uroczystości 
"Andrzejkowej" i 
Świąteczno-Nowo

rocznej - ostatnio spotkania 
takie odbyły się w "Petropo- 
lu" i restauracji "Piast", z 
udziałem władz miasta, 
przedstawicieli "Polmosu", 
banków i klientów.

W trosce o pracowników - 
właściciele wręczają bony to
warowe z okazji świąt; orga
nizowana jest też nauka tań
ca dla pracowników i ich ro
dzin.

Zamierzenia
perspektywiczne:
* Otwarcie nowych sieci 

sklepów w Płocku i wojewó
dztwie - na bazie dotychczas 
prowadzonych branż.

* Poszerzenie asortymentu 
towarów i produktów o pa
pierosy i opakowania jed
norazowego użytku.

H urtow nie "Hubertosa" 
są czynne:

mięsne 4.30 -12.00 
alkoholowe 7.00 -16.00 
Sklepy firm owe:
6.00 - 20.00 (ul. Kolejowa 27)
8.00 - 17.00 (ul. Rembieliń

skiego)
Wypowiedzi wielu właści

cieli prywatnych sklepów, 
m.in. z Witoni, Śzczawina, Ro
ściszewa, Gostynina i Kutna, 
charakteryzują "Hubertusa" ja
ko firmę prężną, niezawodną, 
dysponującą doskonałymi i 
unikalnymi produktami, o ce
nach umiarkowanych, a pro
wadzoną przez wyjątkowo 
wyrozumiałych i życzliwych 
ludzi. Najbardziej oryginalna 
wypowiedź brzmiała: 'Poprzez 
"Hubertusa" dojdziesz do 
Krezusa".

Tekst i zdjęcia 
Stanisław Orzoł 

i Jan Dobrowolski

Uwaga: Alkohol szkodzi
zdrowiu.
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AUTORYZOWANY
DEALERTEL./.FAX (0-24) 261-41-68

ŁĄCK k.PŁOCKA Yolkswagen Group

SEATCORDOBA
- rabat 1500 zł

SEAT IBIZA
-  rabat 600 zł

OC - gratis *

AC, NW i ASISTANCE 
- tylko 4,9% *

* Diagnostyka
* Naprawy gwarancyjne

i pogwarancyjne

SEAT TOLEDO
-  raba t 2000 z ł 

klimatyzacja
wspomaganie kierownicy 

w  s ta re j c e n ie

kontyngent

ARTYKUŁY BIUROWE 

NA TELEFON

(0 2 4 )  2 6 4  10 S0

ZAPEW NIAMY PEŁEN 
KOMFORT PRACY

. l y j i o i l n i k ^

PŁOCKI
Biuro Ogłoszeń

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

ZAPRASZAMY 
do naszych 

ODDZIAŁÓW

KUTNO
ul. Kilińskiego 1 

tel. 2543444

SIERPC
ul. Piastowska 11 a, 

tel. 275-13-68

GOSTYNIN
PI. Wolności 26, 

tel. 73-34-54

P rze d s ię b io rs tw o  R o b ó t D ro g o w y c h  
w Płocku, ul. Bielska 59, telefon 262-38-50 
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

1. Samochód ŻUK A13P, nr rej. PLA 471N, rok prod. 1987 - cena wywoławcza 1.800,- zł
2. Zbiornik do cementu ZNC-60 - cena wywoławcza 1.500,00 zł
3. Kosiarka rotacyjna Z 105 - cena wywoławcza 650,00 zł
4. Rama do samochodu Star C-200 - cena wywoławcza 400,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 5 lutego 1998r. o godz. 10,00 
w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w dniu przetarau 
w kasie Przedsiębiorstwa do godz. 9,30 w wysokości 10% ceny wywoławczej 
Zbiornik wymieniony w poz. 2 można oglądać w KGR Sierpc, ul. Dworcowa 56 
pozostałe pozycje - baza Przedsiębiorstwa - ul. Bielska 59.

Nie P°nosimy  odpowiedzialności za ukryte wady. Zastrzegamy możliwość 
unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.

Ponadto posiadamy w sprzedaży zbędne części zamienne do samochodów 
i maszyn wg wykazu w magazynie - tel. 262-24-49.

SA-49

PŁOCK

IZ 0 K O 1 2 P Ł O C K

Zarząd Spółki11 IZO KOR" 
Płock S.A. w Płocku

ogłasza pisemny nieograniczony prze- 
targ na najem 440 m powierzchni w 
budynku przy ul. Padlewskiego 4
(po Banku PeKaO S.A.) z przeznacze
niem na cele administracyjno-biurowe.
Termin składania ofert w ciągu 10 dni od daty 
ogłoszenia w prasie do Działu Socjalno-Admi- 
mstracyjnego - pokój 116 i 117 w kopertach 
z dopiskiem "PRZETARG".

Pomieszczenia można oglądać codziennie 
w godz. 8,00- 14,00.

Szczegółowych informacji udziela Dział Socjalno- 
Administracyjny - tel. 262-60-61 wew. 212 i 230.

IZO KOR Płock SA. zastrzega sobie prawo 
do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia 

od przetargu bez podania przyczyny
......................  SA-46

/fax
2 6 4 65

ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ

"KARTON" sp.c.
° feruJe: - tekturę

- kartony
- pudelka

każda ilość (wszystkie wymiary)

09-402 PŁOCK 
ul. Kostrogaj 13

Dla każdego KLIENTA
ZAPRASZAMY W GODZINACH od 9.00 do 18.00 

| w soboty od 9.00 do 14.00
‘ przy zakupie całego pakietu

• ■Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń
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Uwaga! Teraz pełne ubezpieczenie gratis!* 
K upując u  n a s  nowego F ia ta  Uno, Punto , 

Bravo, Brava, M area lub  M area W eekend, 
dostan iesz  w prezencie pełne 
ubezpieczenie OC, AC/KR i NW 

gw aran tu jące, że jeś li w  ciągu 
roku  od da ty  zak u p u  Twój sam ochód 

zostan ie  sk radziony  lub  uszkodzony 
tak , że koszty napraw y przekroczą 

50% jego w artości, to bez żadnej dopłaty  
otrzym asz nowy, odpow iadający 

poprzedniem u pod względem  typu, m odelu  
w yposażenia. Poczuj się bezpiecznie.

Szczegóły w naszym  salonie.
Z F iatem  to się opłaca.

C E N A  P A K IE T U  
U B E Z P IE C Z E N IO W E G O
UNO, PUNTO, BRAVO, BRAVA, MAREA, MAREA WEEKEND

IT - POL Auto w Płocku
ul. Rembielińskiego 10b, tel. 263-04-55

AUTO - CENTER ŁĘCZYCA
ul. Ozorkowskie Przedm. 45, tel. 86-67-67

* Oferta nie może być łączona z innymi 
promocjami. Czas trwania oferty i ilość 

samochodów są ograniczone

JRJ Zachorscy, KUTNO 
ul. Józefów 26, tel. 253-65-89

KOMUNIKAT

Z a rzą d u  
G m in y  N o w y  

D u n in ó w
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 
9 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. o zagospodarowa
niu przestrzennym (Dz.U. 
nr 89 poz. 415 z 
późniejszymi zmianami) 
podaje do publicznej wia
domości, że
dnia 28 stycznia 1998r.

w sali posiedzeń 
Urzędu Gminy Nowy 

Duninów o godz. 10,00 
odbędzie się sesja 

Rady Gminy, 
na której rozpatrywane 
będą zarzuty złożone do 
projektu zmiany planu 
zagospodarowania prze
strzennego zabudowy let
niskowej w Soczewce, 
polegającej na zmianie 
funkcji działki nr 199/6 w 
Brwilnie Dolnym z letni
skowej na mieszkaniową.

SA-45

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

cs3 Akcesoria 
komputerowe 

i®’Gry 
es3 Programy 
i®3 Literatura 
i®3 Filtry

przeciwprzepięciowe 
ACAR

KONSOLE SONY 
PLAY STATI0N

m> Gry 
e> Akcesoria

ZAPRASZAMY 
Pn-Pt 10°°-1800 
sob. 10°°-1400

Wykładziny elewacyjne 
import USA 

Sprzedaż i montaż
"VILLA"

Płock, ul. Graniczna 52c 
tel. 262-58-30, 262-26-02

NAJNIŻSZE CENY

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S. A.

ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W PŁOCKU

INFORMUJEMY, ŻE  Z  23.0 1.98R . N A  24.O l.98R.

W M IEJSCOW OŚCI WYSZOGRÓD N A STĄ PI

URUCHOMIENIE NOW OCZESNEJ CENTRALI 

TELEFO N ICZNEJ.
W ZW LĄZKU Z  TYM  ULEGNIE ZM IANIE N U M ER A C JA

ABONENTÓW  GM INY WYSZOGRÓD W EDŁUG Z A SA D Y :

S t a r y  n u m e r

X
XX
XXX

N o w y  n u m e r

23flOOX 
23110 XX 
23flXXX

SA-37

C TC ZYM A S Z 1 © %  R A B A T  C EN C W y

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

N IE  P R Z E G f iP  T E ) S Z f iN S Y  !
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W y d zia ł G eodezji M iejskiej 
U rzędu M iasta P łocka

zawiadamia,
że zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U 
nr 115 poz. 741)
wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów Gminy 
Płock, którzy nie otrzymali oferty - wypowiedzenia 
dotychczasowych opłat z tytułu użytkowania wieczy
stego przedmiotowych gruntów 
są obowiązani wnieść do 31 marca br. rocznych 

opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
w wysokości opłat za rok 1997 na konto Urzędu Mia
sta PBG S.A. O/Płock 10801314-48451-360-80100 
lub w kasie Urzędu Miasta Płocka.

Naczelnik
Wydziału Geodezji Miejskiej 
mgr inż. Jarosław Kuczyński

SA-41

OPONY
WULKANIZACJA

czynne codziennie 8.oo - 1 9 .0 0  
soboty 9.00-15.00

HURT - DETAL
*P IRELLI *SEM PERIT 
‘ STOMIL ‘ MICHELIN
^GOODYEAR *TC DĘBICA 
CONTINENTAL *DUNL0P

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

F A K T U R Y  VAT

NAJNIŻSZE CENY
Płock ui. Obrońców Płocka 9 

teł. 262-75-49 
tel /  fax 262-78-45

SA-414

U Ż Y T K O W N IK U  W IE C Z Y S T Y !
Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa 

wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo 
własności (Dz. U. nr 123 poz. 781 z dnia 9 października 1997 roku) oraz 
Rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 19 grudnia 1997 roku 
w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności - użytkownikowi wieczystemu, który złoży wniosek 
do 31 grudnia 2000 roku służy prawo przekształcenia prawa wieczystego 
użytkowania w prawo własności.

Użytkownik wieczysty ubiegający się o przekształcenie zobowiązany jest 
do uiszczenia opłaty. Opłata ta składa się z rat rocznych płatnych przez:

/  15 lat - jeżeli użytkowania wieczyste trwało 5 lat i krócej,
2 /1 0  lat - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 5 lat i krócej niż 20 lat, 
3 / 5 lat - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat i dłużej.
Wysokość raty rocznej równa jest wysokości opłaty rocznej naliczonej z tytułu 

użytkowania wieczystego za 1997 rok, waloryzowanej corocznie w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
za rok poprzedni. Okresy trwania wieczystego użytkowania liczy się do dnia 
wejścia w życie ustawy. Opłatę tę można również wnieść jednorazowo.

Treść wniosku powinna zawierać:
1 / wskazanie adresata wniosku - w przypadku wieczystych użytkowników 

gruntów Gminy Płock - Prezydent Miasta Płocka,
2 / dane osobowe wnioskodawcy: 

a /  imię i nazwisko, 
b /  imiona rodziców, 
c / miejsce zamieszkania, 
d /  numer ewidencyjny PESEL,

3 / określenie położenia i powierzchni nieruchomości będącej przedmiotem 
użytkowania wieczystego, z oznaczeniem jej według księgi wieczystej 
prowadzonej przez właściwy sąd, J

4 / okres wykonywania użytkowania wieczystego nieruchomości przez 
wnioskodawcę i jego poprzedników prawnych,

5 / dane dotyczące sposobu powstania prawa użytkowania wieczystego, zwłaszcza
mocy umowy notarialnej, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu 

6 / informacje o:

a /  ^ yrokk 1997UiSZCZOnej ° Płaty rOCZnej Z ^ tułu użytkowania wieczystego 
b /  proponowanym sposobie uiszczania opłaty,
c / otrzymaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste nieodpłatnie albo 

o uprawnieniu do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności,

7 / datę wniosku i podpis wnioskodawcy.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo 

użytkowania wieczystego, a zwłaszcza:
1 / aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem 

użytkowania wieczystego, a w razie potrzeby - odpis decyzji 
administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego lub wypis 
umowy, zawarteJ w formie aktu notarialnego, ustanawiającej to prawo,

2 / dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym 
użytkownika wieczystego, gdy wniosek o nieodpłatne przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składa na podstawie 
art. 6 ust. 1 ustawy następca prawny użytkownika wieczystego,

3 / dokumenty potwierdzające uprawnienia użytkownika wieczystego lub jego 
następcy prawnego do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji Miejskiei 
Urzędu Miasta Płocka, Płock, PI. Dąbrowskiego 2, pokój 11 lub pod tel. 

262-76-93 w godzinach pracy Urzędu.
Naczelnik

Wydziału Geodezji Miejskiej 
mgr inż. Jarosław Kuczyński

SA-41/1

BUDOWNICTWO LĄDOWE
W I T O L D  P O R Ę B A

OFERTA
Budownictwo Lądowe oferuje swoje usługi w zakresie 

dostaw wyrobów hutniczych i armatury przemysłowej 
do urządzeń przemysłowych i konstrukcji stalowych.

Przedstawiam y naszą ofertę  
sprzedaży arm atury przem ysłowej:

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 (f> 20 - 0 508 mm 
rury kotłowe 0 20 - jzf 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 niemieckiej 
finny W. OUANDT
oraz bezspoinowe powłoki dachowe EKODECK.

Jesteśmy także przedstawicielem 
Firmy PRAXAIR POLSKA. 

Prowadzimy punkt wymiany gazów technicznych.

Gwarantujemy wysoką jakość 
i terminowość realizowanych usług.

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

-------------- -----------------------------------------------SA-606

R D M
p tz o w o c w m
KSEROKOPIARKA M-60 !

1650 zł+VAT
(Techniko biurouio R 0<J 4g2 /)fodŁ u[ 5

( I P I b F I U ^ I  ,el/fax (264'35'7°
AUTORYZOW ANY DEALER & SERWIS F IR M Y RICOH

SERWIS KSEROKOPIAREK!!!
I(___

[ IN F O T E C , G E S T E T N I1R , N A S H U A T E C , R E X -K O T A R Y  ]

...... C a n o n
1 S M ,lsX , IK I IJ M P I I-A M .H R ,  O U V E T T I ,  P A N A S O N IC  ]

MITA
[ IJTA X , SA N YO , S IIA U P  ]

XER0X
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
DO WSZYSTKICH TYPÓW KSEROKOPIAREK

20 Tygódn ik 'P łocki Redakcja nie rodpowiada. za treść zamieszczonych ogłoszeń 20 stycznia 1998



ALFA
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

eJ^PASY KLINOWE
^USZCZELNIENIA

TECHNICZNE

mzm o-*m
O K i r

INCO
YERllAS

O DDZIAŁY:
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 12
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

(£ Zakład Energetyczny Płock
CENTRUM HANDLOWE Sp z o.o.

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

Satysfakcja gwarantowana 
dla domu Pani i Pana

Osprzęt elektroinstalacyjny i AGP
-i: V t i  82

TU BEZ PROWIZJI
dokonasz opłaty za światło

f SKLEP
09-400 Płock, ul. Królewiecka 14 

tel. (0-24) 2665-665

HURTOWNIA
09-400 Płock, ul. Otolińska 25 

tel. (0-24)2665-662

G m in n a  S p ó łd z ie ln ia  "SC h"  
w Czerwińsku n/Wisłą w likwidacji, 

tel. 67 lub 40
ogłasza przetarg nieograniczony

ustny na sprzedaż magazynu zbożowego usytuowanego na 
działce nr 165 o pow. 1600 m kw. w użytkowaniu wieczystym. 
Powierzchnia magazynowa wynosi 321,60 m kw.
W/w magazyn znajduje się w miejscowości Przybojewo Nowe. 
Cena wywoławcza działki w użytkowaniu wieczystym -1.000 zł. 
Cena wywoławcza magazynu - 9.500 zł.

Razem cena wywoławcza -10.500 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 1998r. 
o godz. 9-tej w biurze GS.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 
30 stycznia 1998r. do godz. 8,40.

W przypadku braku nabywców w cenie wywoławczej, dopu
szcza się możliwość negocjowania ceny w dniu przetargu.

014592

r

V W  P o l o  C l a s s i c  2 4 0 0  z ł  T A N I E J  !!!

korzystne pak iety  u b ezp ieczen iow e  
d o g o d n e  sy stem y  ratalne  
^  b o g a te  w yp osażen ie

^  ilo ść  pojazdów  ograniczona
'dotyczy samochodów z rokiem produkcji 1997r. (rok modelowy 1998r.)

Vv; Dy! Ka D 87-800 Włocławek, Plac Wolności 12
teł. (0-54) 32-22-41AUTORYZOWANY DEALER VW i AUDI SA-16

i l M P l i C D
L IF E

PIERWSZE AMERYKAŃSKO-POLSKIE TOWARZYSTWO 
________ UBEZPIECZEŃ NAŻYCIE 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

OCZEKIWANIA:
•  wykształcenie min. średnie 

(wyższe mile widziane)
• niekaralność
• łatwość nawiązywania 

kontaktów
•wytrwałość

OFERUJEMY:
•  możliwość zdobycia nowego, 

prestiżowego zawodu
• szkolenia stałe podnoszące 

kwalifikacje zawodowe
• motywacyjny system płac
• pracę w stabilnej firmie

o bardzo dużym potencjale

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ:
21 styczn ia  1998  r. o godz. 1 7 .00  

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

SA-22-1 tafcg it - j
P rzeds ięb io rstw o  P aństw ow ej 

K om unikacji S am ochodow ej 
w Płocku, ul. Bielska 53

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie przyłącza ciepłowniczego z węzłem cieplnym do budynków: 
socjalnego i stacji obsługi oraz modernizację instalacji centralnego-ogrze
wania w budynku stacji obsługi w Sierpcu przy ul. Słowackiego 2.

Realizacja powyższej inwestycji: 1998.04.04 -1998-08-14.
Termin składania ofert: do 25 lutego 1998r.

Termin przetargu: 4 marca 1998r. godz. 10,00.
Materiały przetargowe do wglądu oraz miejsce składania ofert: Płock, 
ul. Bielska 53 (I p., pokój nr 15).
Wadium w wysokości 10% wartości kosztorysowej inwestycji należy wpłacić do kasy 
Przedsiębiorstwa do godz. 10,00 w dniu przetargu.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty bądź unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyny.

SA-38

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

P E T E R G L J M
P o le c a  sp r z e d a ż :

<3° Ogumienia nowego i bieżnikowanego 
^  Urządzeń diagnostycznych

Do odsysania: <  spalin s c h o d o w y c h  * ^  wyziewów przemysłowych
oraz usług! w zakresie

&  badanie techniczne i rejestracyjne pojazdów
wulkanizacja opon i dętek

m ontaż i dem ontaż ogum ienia

P ło c k  -  /m ie ln ica . u l.W io s e n n a  1

teł/fax 263-51-44. tel.kom. (090) 250 829
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Tygodnik Płocki" - 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 27, tel/fax 262-77-66 !■ V

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

013158

MOZAIKA dębowa. Producent 
w Guminie przy drodze Płońsk - 
Bodzanów. Gwarancja solidno
ści. Ceny: 10, 19, 21zł/mkw. Tel. 
0-602-621-066.

SPRZEDAM maszynę do obrób 
ki drewna, heblarko-krajzegę, 
nadaje się do robót budowlano- 
stolarśkich i nie tylko. Wiado
mość: tel. 262-97-41.

014583

RTV, AGD
KOMPUTERY

i inneim
Grodzka 9, te l. 264-51-53

PRZYKŁADOWE r.FNV- i
SYNTEZATOR 
"YAMAHA PSR lOO1* 400 ZŁ
KOMPUTER PENTIUM 133 MHz
HDD 1,28 GB 16 MB RAM - y i ,
MONITOR KOLOR VGA Z 4 U U  A L
PRALKA AUTOMATYCZNA 
"ELEKTROLUX" y|QA6 miesięcy gwarancji 4 0 U  A L
LODÓWKO-ZAMRAŻARKA
ELEKTROLUX fiCA 7 *
wys. 1.80 m, 2 sprężarki v  U L . 
6 MIESIĘCY GWARANCJI
TELEWIZOR
TELEFUNKEN-22" 280 ZŁ
TELEWIZOR
"SABA" 27" 280 ZŁ
ZAMRAŻARKA "LIEBHERR"
10 SZUFLADOWA 7 8 Q  7\_ 
AMIGA 500 + akcesoria250 ZŁ
ZAMRAŻARKA 6 SZUFLADOWA 
"SIEMENS NO FROST"efin  7 l
WYS 1,60 M 6 MIEŚ. GWAR. ” O U  A L

PRALKI
WIRNIKOWE

tel. 264-51-53
125-190 ZŁ

SA-351

MOZAIKA na siatce - wzory. 
Układanie i cyklinowanie pod
łóg. Zakład Produkcyjny - Ko- 
ziminy k/P łońska, tel. (0-23) 
662-45-17, (0-23) 662-78-78.

014319

SPRZEDAM 
tanio kamerę video.

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

SPRZEDAM duży magiel 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 mleka o pojemności od 
400 do 12001. Gostynin, tel. 10-28.

G-52/97

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

014521/1

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

014523

JACHTY na telefon wynajem, 
załogi. 262-08-55.

014524

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

014529

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

014557

SPRZEDAM w ózek sp a lin o 
wy w idłow y typu "Rak" po re
moncie kapitalnym . Tel. (0-24) 
264-12-82.

014600

NOWO powstała hurtownia 
tkanin zaprasza: Targowa 16 
(wjazd przy giełdzie), 268-33-39 
wew. 217.

014602/1

SPRZEDAM kamerę Panasonic
3500. 263-56-58.

014612

SKLEP
z mięsem mniej 
wartościowym 

z ul. Wyszogrodzkiej 11 
został przeniesiony 

na ul. Wyszogrodzką 38 
(wejście od tyłu pawilonu). 
Ceny obniżone. Serdecznie 

zapraszamy.
014613

SPRZEDAM wyposażenie małe
go zakładu dziewiarsko-kra- 
wieckiego. (0-24) 264-53-95.

SA-47

SPRZEDAM małą hurtownię 
materiałów do instalacji sanitar
nych w Płocku. 0-601-31-17-95

SA-47/1

SPRZEDAM widłaka diesel 
3000kg. Kutno, (0-24) 253-81-35

K-9/98

HURTOWNIA 
Odzieży Używanej, 
Kutno, Warszawskie 

Przedmieście 18, 
tel. (0-24) 254-47-42, 

0-602-628-318.
K-11/98

USŁUGI
TRANSPORT do 3,5t. 

(0-24) 26-66-988;
26-66-989;

0-601-32-30-85.
014485

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

tel/fax 262-52-99
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 ]EMBIS, tel. 262-52-99 

RATY!
O K N A  Z  P C V

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

RATY!
REMONTY!, ADAPTACJE! 

WYSTROJE!
EMBIS, tel. 262-52-99 

RATY!

ZALUZJE poziome i pionowe. 
Najtaniej. F.H.U. "WEGA", ul. 
Morykoniego 5/56, ul. Tumska 
22 (obok "Herbapolu"), tel. 
2638-423, (0-601) 24-77-19. Ra
chunki VAT.

014507

WYJAZDY zagraniczne po sa
mochody. Wiadomość: tel.
266-60-49.

014183

PRANIE dywanów, 
wykładzin, tapicerki 

samochodowej. 
Faktury VAT.

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

014322

W IDEOFILM OW ANIE
261-55-26.

014371

MASZYNOPISANIE 
(komputerowe). 

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

SA-58/1

LOMBARD "CENTUS" - 
Jachowicza 27 (Cech 

Rzemiosł) - 
tel/fax 264-09-70. 

POŻYCZKI POD ZASTAW.
SA-395

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

014453

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

014463

W IDEOFILM OW ANIE
264-34-81.

-

014470/1

WIDEOFILMOWANIE - 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.

014481

WIDEOFILMOWANIE - kom
puterowy montaż, efekty spe
cjalne. Machowski - 266-84-79.

014481/1

USŁUGI:
sprzątanie, pranie 

dywanów, obić 
tapicerskich, mycie okien. 

Tel. 268-32-63.
014486/1

DOMOWE
naprawy telewizorów, 

magnetowidów.
Tel. 262-38-29, 

0-601-34-44-82.
014495

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

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

014510/1

LOMBARD - KO M IS  
"AMICUS"

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

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

pod zastaw
SA-480

GLAZURNICTWO - 
14 zł/m2; usługi 

remontowo-budowlane; 
siding 15 zł/m2.

Tel. 0-601-314-521.

CHCESZ wyremontować swoje, 
mieszkanie, biuro, sklep - za
dzwoń: 264-21-31. Firma zapew
nia fachową obsługę i niskie ce
ny. Wystawiamy faktury YAT.

BIURO Rachunkowe 
przyjmie zlecenia. 

Posiadam świadectwo 
kwalifikacyjne 

uprawniające do 
usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych. 
Tel. 262-11-87.

014506/1

DODATKOWE drzwi, wygłu- 
szanie, zamki. Płock, ul. 11 Listo
pada 7 m 25, tel. 264-30-49.

014507/1

KOMPUTEROWE przepisywa
nie prac. Tel. 263-71-44.

014509

USŁUGI glazurnicze - 264-73-18.
014511

WIDEOFILMOWANIE - Rosz- 
ko, tel. 262-28-34.

014512

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

014512a

PRALKI,
lodówki, zamrażarki - 

naprawa.
Andrzej Lewandowski, 

tel. 263-18-13.
014513

PRZEPROWADZKI - tel. (0-24)
263-16-80.

SA-844

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

suchy tynk.

- ■ 014518

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

014526

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.

014532

WIDEOFILMOWANIE - tanio! 
Tel. 268-55-61.

014533

BIURO Rachunkowo-Podatko- 
we świadczy usługi rachunko- 
wo-podatkowe oraz rozliczenia 
roczne (PIT-y). Tel. 264-72-99 po 
godz. 16,00.

014535

W YPEŁNIANIE PIT-ów. 
262-81-81.

USŁUGI: układanie paneli pod
łogowych, ściennych, sufito
wych, malowanie pomieszczeń, 
różne przeróbki, układanie gla
zury i terakoty. Tel. 26-44.-888,

014538

PROFESJONALNY montaż pa
neli, podłóg szwedzkich, glazu
ry i terakoty. Tel. 263-83-36.
____________  014539

EXPORTER poszukuje  p ro 
ducentów  AGD z tw orzyw  
sztucznych  i p roducen tów  
dyw aników  igiełkow ych ty 
pu "TRAWKA". Słupsk, tel. 
(0-59) 439-687, 090-522-395, 
0-601-641-001.

014545

USŁUGI: gładź gipsowa, suche 
tynki, ocieplanie poddaszy, gla- 
zurnictwo, murowanie domów. 
Tel. 0-601-32-28-99 po godz 
19,00.

014552

SUDN1K -
windykacja wierzytelności. 

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

014556

PRACE remontowe 
"od A do Z".

Płock, Rutskich 3 m 64.
014559/1

NAPRAWA lodówek, 
zamrażarek, pralek 
automatycznych. 

Bieńkowski, 
teł. 26-36-758.

DOMOWE naprawy telewizo
rów - Adamski. Tel. 264-33-10.

014564/1

GLAZURNICTWO, 
panele, remonty łazienek, 

kuchni.
Tel. 263-63-13.

014573

GLAZURNICTWO, panele, ma
lowanie. 262-31-58.

014586

KOSZTORYSOWANIE- nadzo- 
ry, projektowanie i wykonaw
stwo wodno-kanalizacyjne. Tel. 
264-10-11 po 16,00.

014590

GEODETA u p ra w n io n y  - 
26-66-209.

014594

ARDO, CANDY, 
WHIRPOOL, INDENSIT 

i inne zachodnie.
Tel. 26-36-758.

014595

EKO-DOM 
Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Usługowe: 
glazurnictwo, stolarstwo, 
suche tynki, gładź, sufity 
podwieszane, ocieplenia, 
malowanie oraz szereg 

innych usług 
remontowych. 

Udzielamy gwarancji. 
Tel/fax 262-88-98.

014599

AUTORYZOWANY serwis 
"TERMET" Świebodzice: 
naprawy gwarancyjne 

i pogwarancyjne. 
Montaż i doradztwo. 

Wykonawstwo instalacji 
sanitarnych c.o. 

i gazowych. 
Oferujemy również 

wszystkie typy kotłów 
i części zamiennych. 
Tomasz Ciecierski, 

Płock, ul. Konopnickiej 9, 
tel. 26-30-176.

014601
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LOMBARD - KOMIS 
"CARLOS"

krótkoterminowe pożyczki 
pod zastaw sprzętu RTV, 
AGD, złoto, komputery, 

nieruchomości, 
samochody.

Najniższe oprocentowanie. 
Płock, ul. Sienkiewicza 36/2p, 

tel. 264-51-71.
Raty.

014602

LOMBARD - KOMIS 
"CARLOS II"

krótkotermionowe pożyczki 
pod zastaw sprzętu RTV, 

AGD, komputery, 
złoto, nieruchomości, 

samochody.
Najniższe oprocentowanie. 

Płock,
ul. Wyszogrodzka 38/p1, 

tel. 090-533-339.
Raty.

014602a

GLAZURA, malowanie, tapety, 
roboty ciesielskie. Tel. 262-45-97.

014603

USŁUGI: malowanie, tapeto
wanie, gładź gipsowa, montaż 
paneli i płyt gipsowych. Tel. 
264-79-30.

014604

P.H.W. "PETRIG" s.c. - 
komputerowe pisanie 

podań, przepisywanie prac 
dyplomowych, 

laminowanie dokumentów 
do A-4, ksero.

Płock, Nowy Rynek 1, 
pawilon 113 

w godz. 7,30 - 15,30.
Tel. (0-24) 264-36-40.

014611

WIDEOFILMOWANIE, fotore
portaże - 263-56-58.

014612a

PIECZĄTKI - ładne i tanie. 
Płock, Tumska 6 
(naprzeciw kina). 
ZAPRASZAMY.
Tel. 262-57-43.

014615

ANTENY - 262-09-76.
014623

NAUKA
POMOGĘ w napisaniu pracy 
dyplomowej, magisterskiej z pe
dagogiki, psychologii. Z. Czar- 
nomska, Ma łanowo N., 09-228 
Ligowo.
__________________  S-129/97

KURSY:
* szkolenie podatkowe - 

rozliczenie podatku
dochodowego od osób 

fizycznych za 1997r.
* palaczy c.o. + upr. "E"

i "D" - 30.01.98r.
* kierowca wózków 

widłowych 
* komputerowy 

Zgłoszenia: 
"WUR-POL" Płock, 

ul. Gradowskiego 5/7, 
tel. 262-01-54, 262-50-78.

014515

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

ANGIELSKI - 262-63-21.
014516

MATEMATYKA - tel. 263-84-33.
014575

NIEMIECKI - lekcje, tłumacze-
nia. Tel. 263-11-57.

014527

MATEMATYKA - korepetycje.
262-81-81.

014536

ODRABIANIE lekcji, wypraco-
wania - pomoc. 264-28-64.

014551/1

KURSY samochodowe - wszy
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

KURSY komputerowe:
* podstawowy

* drugiego stopnia
* księgowość 

komputerowa.
Firma "MAGISTER", Płock, 

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

(wieczorem). 
WINDOWS 95!

014569

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

014577

ZOSTAŃ księgowym!
Kurs podstaw 

rachunkowości organizuje 
Firma "MAGISTER", Płock, 

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

(wieczorem).
014608

PRZYJMĘ uczni młodocianych 
w zawodzie blacharz samocho
dowy. Wiadomość: Maszewo
Duże 203.

014616

ANGIELSKI - tanio. 263-14-48.
014624

NIERUCHOMOŚCI
Agencja Obsługi 
Nieruchomości 
"POSESJA", 

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

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

inwestycyjne i rekreacyjne; 
domy do zamieszkania 

i na działalność 
gospodarczą

* zamieni: mieszkania 
różnych typów i domy

... na inne lokale większe 
i mniejsze

* wynajmie: budynki, lokale 
na różnorodną działalność 

gospodarczą.
SA-611

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

014455

SPRZEDAM działki rekreacyj
ne nad Jeziorem Urszule- 
wskim. Wiadomość: Sierpc, tel. 
275-33-98 wieczorem.

S-127/97

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

S-130/97

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

S-131/97

SPRZEDAM 10 ha 3 kl. z bu- 
dynkami 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.

014525

SPRZEDAM M-3 43 m kw. włas
nościowe. Płock, tel. 264-02-10.

014606

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

014540

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

014545/1

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. Mo
żliwość odpisu pełnej ulgi bu
dowlanej za rok 1997. Wiado
mość tel. 261-29-92 po 16,00.

014552/1

SPRZEDAM gospodarstwo rol
ne 9 ha z budynkami i lasem
(1,4 ha), położone w Woli Łąckiej 
(możliwość kupna samych bu
dynków z siedliskiem). Inf. Wola 
Łącka 20, Sierocki Wojciech.

014554

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

014567

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

014576

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

014578

SPRZEDAM mieszkanie M-3 49
m kw. na Podolszycach Połud
nie. Tel. 266-68-46.

014578a

SPRZEDAM dom jednopię
trowy w miejscowości 
Staroźreby, cena do uzgodnie
nia. Tel. 0-601-718-015.

014581

POSIADAM do wynajęcia mie
szkanie 35 m kw. na Osiedlu Ty
siąclecia. Tel. (0-54) 34-34-90.

014592/1

PROMOCYJNA 
sprzedaż działek 
pod budownictwo 
energooszczędne. 

Gostynin - Bierzewice, 
Osiedle nad Osetnicą.

Tel. Gostynin 84-43.
014593

ZAMIENIĘ domek jednoro
dzinny na mieszkanie do 40 m 
kw. Tel. 262-71-33.

014597

SPRZEDAM dom w Drobinie o 
pow. 250 m kw. oraz budynek z 
przeznaczeniem na handel, 
usługi, położone na działce 900 
m kw. w pobliżu trasy nr 10. Tel. 
276-69-73.

014598

ZDECYDOWANIE kupię miesz
kanie (może być do remontu). 
Tel. 0-601-31-43-90.

014601/1

SPRZEDAM gospodarstwo 11 
ha z dobrymi budynkami, w
tym 1 hektarowy ładny zbiornik 
wodny. Wszystko pod Mławą, 
w jednym planie. Cena przystę
pna. Załęski Jan, Szydło wek 22, 
06-516 Szydłowo.

014610

SPRZEDAM działkę rekreacyj
ną nad jeziorem Białym 2500 m 
kw. (0-24) 27-76-311.

014614

SPRZEDAM gospodarstwo
11 ha. Wiadomość: Sierpc, tel. 
(0-24) 275-11-41.

POSZUKUJĘ 
do wynajęcia domu 

wolnostojącego 
lub samodzielnego 

mieszkania w Płocku 
na działalność 
gospodarczą 

(Agencja Towarzyska).
Tel. 0-602 71-06-25.

014614b

SPRZEDAM 6,23 ha ziemi zme
liorowanej we wsi Siecień Ru
munki, gm. Brudzeń. Wiado
mość: Michalak Anna, Kobierni- 
ki, 09-413 Sikórz.

014618

SPRZEDAM mieszkanie 54 m 
kw., parter, z telefonem, oś. Po
dolszyce Południe. Wiadomość: 
tel. grzecznościowy 264-06-84 w 
godz. 16,00 -17,00.

014621

SPRZEDAM gospodarstwo 7,79 
ha wraz z budynkami (centralne 
ogrzewanie, woda) inwentarz 
żywy oraz sprzęt rolniczy, stan 
bardzo dobry. Cena zaniżona. 
Młotek Stanisław, Słomin 45, 
gm. Wyszogród.

014622

SPRZEDAM działkę budowlaną
pow. 895 m kw. Płock, ul. Ciecho- 
micka 61, Niedziałkowska G.

014625

FIRMA wynajmie niewielki lo
kal (stoisko) usługowo-biurowy 
z telefonem w centrum Płocka. 
Tel. (0-22) 827-08-86.

014626

GINEKOLOG specjalista Ed
mund Niewiński - nowoczesne 
leczenie: przekwitu, osteoporo
zy, chorób sutka, niepłodności, 
nadżerek, regulacja miesiączek. 
Płońsk, ul. Lipowa la, tel. (0-23) 
662-31-21. Przyjęcia od 9,00.

SA-29

"Sabrina" -
tel. 263-67t50 całodobowo. 

Miłe dziewczyny.
014400

Trzydziestolatka oferuje 
swoje towarzystwo. 

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

014489

Agencja Towarzyska 
"Pamela", 

tel.263-71-03.
* zapraszamy całodobowo
* nowe atrakcyjne Panie
* dysponujemy lokalami.

014562

Agencja Towarzyska 
"Manuela" -

nowe śliczne, eleganckie 
Polki zapraszają Panów 

przez całą dobę - 
posiadamy własny lokal. 

Płock, tel. 262-76-76.
014614

Całodobowa Agencja 
Towarzyska w Płocku - 
duży wybór ślicznych 

miłych pań - własny lokal 
- będziesz zadowolony. 

Tel. 0-601-34-61-78.
014614a

DUŻA firma zatrudni chałupni
ków. Załącz znaczek za 5,60zł. 
Keram Polska, 97-400 Bełchatów, 
Budryka 2/38.

014605

POSIADAM samochód chłod
nię o ład. 3,5 ton. Oczekuję pro
pozycji. (024) 27-76-419.

014607

POSZUKIWANI 
pracownicy: 

spawacz, operator 
wózków widłowych, 

operator suwnicy, operator 
pił przemysłowych 
(krajacz), tokarz, 

frezer, szlifierz 
narzędziowy, krawędziarz, 
wiertacz, ślusarz-monter, 

ustawiacz.
Proszę zgłaszać się na 
adres: "STALMECH", 

09-407 Płock, 
ul. Otolińska 18B.

SA-51

ZATRUDNIĘ kierownika budo
wy z uprawnieniami, może być 
rencista lub emeryt. Tel. 26-31-825, 
26-32-257 godz. 8,00 -10,00.

014626/1

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

014553

SPRZEDAM ciągnik C-330M,
rok 1990, stan bardzo dobry i 
maszyny rolnicze. Cena do uz
godnienia oraz 4 ha ziemi. Wia
domość: Lewandowski Stefan, 
Siecień, tel. 264-51-32.

014558

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

K-3/98

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 prasę do słomy
(kostka) Z-224, rok prod. 1991. 
Kacprzak Wojciech, Bielsk, ul. 
1-go Maja 41, tel. 26-15-554.

014584
S-3/98 .....  '

kownścy INTERNETU \
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SPRZEDAM przyczepę samo 
zbierającą, kopaczkę ciągni 
kową i s tertn ik . Kądalski Ja
cek, Podleck Stary, 09-452 Bli- 
chowo.

SPRZEDAM zbieracz do liści
buraczanych. Klimkowski Woj
ciech, Ciachcin, gm. Bielsk, tel. 
26-13-710.

014588

SPRZEDAM przyczepę 4,5 t wy
wrotka. Tel. (0-23) 69-14-323.

014589

SPRZEDAM przyczepę 4,5 tony. 
Jędrak Mieczysław, Płock - Imiel- 
nica, ul. Sielska 55.

014605/1

SPRZEDAM Zetora 72-11, rok 
produkcji 1988, stan technicz
ny bardzo  dobry. G uziński 
Sławomir, Staroźreby, ul. G ło
wackiego 15.

014611/1

SPRZEDAM przyczepę HL 
6011, rok prod. 1989, w yw rot
ka, ładnowność 6 ton. Sierpc, 
tel. 275-10-94.

S-2/98

SPRZEDAM ŻUKA A-07 bla
szek, komplet naprawczy do Jel
cza. Tel. 264-69-34.

014555

SPRZEDAM 
Forda Transita 

Turneo-Bus, 1994r. 
Pełne wyposażenie 

oraz podnośnik 
samochodowy 

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

253-42-47.
K-3a/98

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

K-4/98

SPRZEDAM samochód marki 
RENAULT 11 TXE, rok prod. 
1987 na białych tablicach. Tel. 
27-75-381 po 17,00.

014582

SPRZEDAM kombajn buracza
ny "Stoli V-50", zbiera liście, jed
norzędowy plus części zamien
ne. Kutno, (0-24) 253-81-35.

K-8/98

CIĄGNIK Ursus 1201 sprzedam 
lub zamienię na mniejszy. Kutno, 
tel. 254-51-07.

K-10/98

AUTO-MOTO
SPRZEDAM przyczepkę do 
samochodu osobow ego. Tel. 
263-02-38.
_______________________  OG-1

AUTA powypadkowe zniszczo
ne kupię. 090-24-16-24.

014503

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

014544

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

014550/1

SPRZEDAM ciągnik siodłowy 
HA 50. (0-24) 27-76-311.

114614/1 a

SPRZEDAM Stara 200, rok prod. 
93, składak. Wiadomość: Janko
wski Henryk, 09-431 Góra, ul. 
Płocka 7, gm. Staroźreby.

C E N TR U M  D A E W O O  KOM PA
UWAGA!

WIELKA PROMOCJA 

NA SAMOCHODY DAEWOO

i@p NEXIA, 
es- TICO,

Kr LANOS,
■a? ESPERO, 

rar POLONEZ
wyprodukowane w 1997 roku

ĄUTOSALON - SERVICE
Bolesławów 3 k. Gostynina, tel. (0-24) 2614-565 
godz. otwarcia 8.00 -16.00, sobota 8.00 -14.00

Sprzedaż samochodów za gotówkę, na raty bez poręczycieli oraz leasing
Naprawy powypadkowe, rozliczeniowe, rozliczenie bezgotówkowe, lakierowanie w kabinie bezpyłowei 

ontaz zabezpieczeń włamaniowych: auto - alarm, immobiliser, blokady skrzyni biegów.

FORD TAURUS 1988 
tanio sprzedam. 
Gostynin, 84-43.

014593a

SPRZEDAM tanio Fiata 126p, 
rok produkcji 1985 w dobrym 
stanie. Giżyński Andrzej, Cza- 
chorowo, gm. Gozdowo.

014619

KARTA STAŁEGO KLIENTA

M o b il - TA X I

@ 96-23

SPRZEDAM sam ochód Polo
nez. Szymański Stanisław, 
Cieśle 81.

014620

SPRZEDAM DAF-400 dostawczy 
2,5 turbo diesel. Skrwilno 127 lub 
090-29-07-03, 090-28-97-93.

S-4/98

PILNIE SPRZEDAM FSO 1500, 
84 rok, 112 tys.630 km. Kutno 
(0-24) 253-81-35.

K-7/98

ZG UBY

UNIEWAŻNIA się skradzioną 
pieczątkę o następującej tre
ści: BUDOMAT" Piotr Kraj
nik, M ateriały Budowlane i 
A rtykuły Techniczne, 09-409 
Płock, ul. W yszogrodzka 128a, 
te l/fax  62-52-16, NIP 774-000- 
48-20, REGON 610057730".

SA-40

STOWARZYSZENIE RADIO TAXf
RABAT-50%

- zatrzymanie na trasie w;i • tm mi ( tak no. \
- Z postoju TAXI k te lefon '

'INVEST - Ls.c.
Płock ul. Bielska 57 A

(S CJ tel/fax 262-08-37; 263-23-15; 264-78-04
LEASING OPERACYJNY
- środki transportu
- wszelkie maszyny i urządzenia 

sprzęt komputerowy

NAJTAŃSZA OFERTA I I I

W arsztaty  S zko lne Zesp o łu  S zkó ł Tech n icznych
w Płocku, ul. Kilińskiego 4

organizuje przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych maszyn:

1. Tokarka TPP 4
2. S trugarka Sz400
3. Tokarka TUE 40
4. Tokarka TUE 40
5. Tokarka TUM 25
6. Szlifierka - ostrzałka uniw ersalna
7. A utobus "Autosan" H  9 35, rok prod . 1978
Oferty należy składać w sekretariacie Warsztatów E____

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 1998r. o godz. 10.00
Wyżej wymienione maszyny i autobus można oglądać 

codziennie w godz. 7,00 - 15,00.

1 szt -
Cena wywoławcza 

1.000,- + VAT
1 szt - 5.000,- + VAT
1 szt - 1.200,- + VAT
1 szt - 1.200,- + VAT
1 szt - 1.000,-+ VAT
1 szt - 800,- + VAT
1 szt - 6.700,- + VAT

Zakład Pogrzebowy |

SA-39

Stanisław
frydrysiak

Płock, ul. Ostatnia 7 
tel. 262-94-63

Czynny całą dobę 
oraz w niedziele i święta i

m sB i
CZYSTE POWIETRZE 
BEZPIECZNE DROGI

WYDZIERŻAWIMY
teren ca 5000 m2 oraz 
pomieszczenia ca 600 m2 
na działalność gospodar
czą po byłym "BUDOPO- 
LU" w Gostyninie (obok 
stacji kolejowej). 

Gostynin, 
tel. 66-68, 89-06.

SUPER RADIO TAXI

2640-777
czynny całą dobę

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

Serdecznie zapraszamy

Nowy Fiat w nowym roku!
Nadzwyczajna oferta 

w zamian za złomowanie 
starego samochodu. 

Szczegóły w naszym salonie.

3500 zł
mniej, jeśli kupujesz

Punto, Bravo, Brava 
Marea, Marea Weekend

3000 zł
mniej, jeśli kupujesz

Uno
2500 zł
mniej, jeśli kupujesz

Cinąuecento
2000 zł
mniej, jeśli kupujesz

Malucha

te.. 263 - 04 - 55 tel. 5 5 ,7, 7

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń 20 stycznia 1998



KASY FISKAUK
DOWÓZ, SZKOLENIE, PROGRAMOWANIE

( 3 p=^y\ 7 " / s  I i i
ATRAKCYJNE CENY

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

! S E R W IS  !

KOMPUTERY OPTIMUS 3A 
DRUKARKI 
AKCESORIA

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Technika biurowo® 09-402 Ptocfc o/. Pa * " re fc /eg o5 

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

SA-26
ipo- f e m

4 .. — ~ c
t..... i. oieru'\e \

HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA \ *  K̂ 0n”cine i  
oficjalny przedstawiciel f  ( ie uioAT> ptP^

KRAKOWSKIEJ I ŚLĄSKIEJ ^
FABRYKI KABLI \ ^  “ g f e g g S ą

Płock, ul. Kostrogaj 14 (teren Chemii) \ * ^ n op ^  (RI^rri óWKOWE)
tel./fax264-16-44, tel.262-20-30 \ . sWlt

Ceny do negocjacji

Nowe, jeszcze wyższe stopy procentowe
1 4 ,5 %  - k a p ita liz a c ja  m ie s ię c zn a

8,0%*

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

13,0% 13,5% 14,0%

14,0% 14,5% 15,0%

17,0% 17,5% 18,0%

18,0% 18,5% 19,0%

18,5% 19,0% 19,5%
19,5% 20,0% 20,5%
20,0% 20,5% 21,0%
20,5% 21,0% 21,5%

ROR . j
A vista
Rachunki bieżące 
Od 1 do 6 dni

1- tygodniowe
2- tygodniowe 
1-miesięczne
3- miesięczne 
6-miesięczne 
12-miesięczne 
24-miesięczne 
36-miesięczne

Od 50.000 zt stopy procentowe wszystkich lokat są negocjowane. 

* Dla podm iotów  gospodarczych  kap ita liz ac ja  m iesięczna. **Dotyczy loka t osób fizycznych.

Lokaty terminowe w PBK SA
• bezpieczna inwestycja,

• pewny dochód,

• atrakcyjne oprocentowanie.

P B K
Powszechny Bank Kredytowy SA 

w Warszawie
Filia w  Płocku, ul. Tysiąclecia 10 

tel. 63-00-63

GUNTh 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

W Y K O N U JE M Y :

robo ty  w ykończen iow e, 
suchy tynk , panele, 

g łodź, g lazura
14470

pmwĄumrm iwmowo-wwsmi $*. t **.
Autoryzowany Dealer 
Skoda Auto a.s. 
87-800 Włocławek, 
Plac Wolności 12 
tel/fax (0-54) 32-22-41

SKODA FELICIA

* k ró tk ie  te rm iny  o d b io ru
* korzystne w arunk i ra ta ln e
* p refe ren cy jn e  u b ezp ieczen ie Volkswagen Group 

____________

Zarząd Płockiej Spółdzielni M ieszkaniow ej 
Lokatorsko - W łasnościow ej

ogłasza przetarg ograniczony na najem lokalu użytkowego 
dla osób nie posiadających zadłużenia w PSM L-W.

Celem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 39 m kw. przy ulicy Rembielińskiego 15. 
Cena w yw oław cza 10,00 zł za 1 m p.u.

Oprócz wylicytowanej ceny przyszły najemca zobowiązany jest ponosić dodatkowo 
koszty centralnego ogrzewania i zimnej wody wraz z podatkiem VAT zgodnie z ustawą. 
Opłaty energii elektrycznej dla Zakładu Energetycznego w/g odrębnej umowy.
Wadium w wysokości 1.170,00 zł należy wpłacić w kasie PSM L-W przy ul. Obroń
ców Westerplatte 6A, II piętro w dniu przetargu od godz. 12,00 do 13,00.
Przetarg odbędzie się w  dniu 28 stycznia 1998r. o godz. 13,00 w  sali K lubu  
O siedla K ochanow skiego - ul. Obr. W esterp latte  6A.
Z regulaminem przetargu i umową najmu należy zapoznać się w biurze Zarządu 
PSM L-W - ul. Obr. Westerplatte 6A, pokój nr 2.
PSM L-W zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny>.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

INS - BUD
09-400 Płock, ul. D w orcow a 20 

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

Roboty ogólnobudowlane w pełnym zakresie 
m* Wyroby kowalsko-ślusarskie, bramy, balustrady, ogrodzenia 

ni* Części do samochodów zachodnich
POZOSTAŁE ROBOTY ŚLUSARSKIE

A u tO  MN i .a rk e t n
SA-769

SA-572

Zarząd Gminy 
w Brudzeniu Dużym
ogłasza przetarg nieograniczony 

na dostawę węgla do szkół 
w następującym asortymencie:

- w ęgiel opałow y gat. I "kostka" - 70 ton
- w ęgiel opałow y gat. I "orzech" -11 ton
- m iał opałow y - 15 ton

Termin dostawy od 10 lutego 1998r. 
do 28 lutego 1998r.

Wadium w kwocie 1.000,00 zł należy wnieść na konto 
90040009-374-3670-14 w B.S. Brudzeń.
Termin składania ofert upływa z dniem 30 stycznia 1998r. 
Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 2 lutego 1998r. o godz. 10,00 
w  siedzibie Urzędu Gminy w  Brudzeniu Dużym.
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Płockie Ergowiosła 98
\A / ■ O "7 li .1^. ■ . . .W dniu 27 lutego 1998 roku w sali gimnastycz
nej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 7 rozegrany 
zostanie finał “Płockich Ergowioseł 98", jedno
cześnie IV Memoriał Kazimierza Młynarkiewi- 
cza. Organizatorami tej sportowej imprezy są: 
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Mia
sta Płocka, Zespół Szkół Zawodowych Nr 7 w 
Płocku, Płockie Towarzystwo Wioślarskie. Pa
tronat medialny nad zawodami objęli: ”Tygo- 
dnik Płocki", Radio “Boss”, TV Relax.

niów danej szkoły (razem 
maksymalnie 8 osób). W za
wodach - w kategorii szkół 
ponadpodstawowych - mogą 
brać udział byli wioślarze, 
nie uprawiający wioślarstwa 
od co najmniej 2 lat.

2. Zgłoszenia imienne na
leży przesłać na adres: Płoc
kie Towarzystwo Wioślar
skie, 09-402 Płock, ul. Juliu
sza Kawieckiego 1A - do dnia

tygodnik

10 i 11 stycznia w hali we Włocławku został rozegra
ny V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej juniorów uro
dzonych w 1979r. i młodszych. Bardzo dobrze spisa
ła się w zawodach drużyna Petrochemii Płock, pro
wadzona przez Tadeusza Prosowskiego, która jak 
się okazało, była najmłodsza w turnieju. W zespole z 
Płocka grają chłopcy z roczników 1981-82 (po run
dzie jesiennej liderują lidze juniorów młodszych ma
kroregionu centralnego).

Zespoły startujące w turnieju podzielone zostały na dwie grupy elimina
cyjne po 5 zespołów w każdej i grano systemem “każdy z każdym”.

W grupie I tabela końcowa wyglądała następująco’
1.  Piotrcovia 9 15.3
2. MOS Zduńska Wola 7 25-13
3. Polonia Warszawa 7 16-9
4. Zawisza Bydgoszcz 6 14-13
5. GKS Bełchatów o 3-25

W grupie II padły następujące rezultaty:
Petrochemia - Lech Poznań 2:3, Lech - Zagłębie Sosnowiec 2:5, Petro

chemia - Kujawiak II Włocławek 7:1, Lech - Kujawiak I Włocławek 1:2, 
Petrochemia - Zagłębie 4 :2, Kujawiak II - Zagłębie 2:6, Petrochemia - 
Kujawiak I 2:1, Kujawiak II. - Kujawiak I 1:2, Lech - Kujawiak II 7:1, 
Zagłębie - Kujawiak 12:1.

W tegorocznej edycji 
"Płockie Ergowiosła 98" star
tują: dziewczęta i chłopcy - 
uczniowie klas VII szkół 
podstawowych, dziewczęta i 
chłopcy - uczniowie klas VIII 
szkół podstawowych, za
wodnicy zrzeszeni w PZTW - 
w kategorii 16-17-18 lat, we
terani, dziennikarze, dyre
ktorzy szkół uczestniczących 
w zawodach.

Jak twierdzą organizato
rzy, każdy może spróbować 
swoich sił, bowiem ergometr 
wioślarski jest aparatem, na 
którym wiosłować potrafią 
wszyscy: od 3 lat do 100 lat!

Zasady udziału szkół 
podstawowych

1. Zgłoszenie do zawodów 
przesyła Dyrekcja Szkoły na 
adres: Płockie Towarzystwo 
Wioślarskie, 09-402 Płock, ul. 
Kawieckiego 1A, tel. 262-49- 
24 (można telefonicznie).

2. Wszyscy uczestnicy za
wodów muszą posiadać 
zdolność do zajęć wychowa
nia fizycznego (odpowie
dzialność ponosi Dyrekcja 
Szkoły).

3. Eliminacje do imprezy 
finałowej odbędą się w każ
dej szkole, która zgłosi się do 
udziału w imprezie - jako 
Mistrzostwa Szkoły Na Er- 
gometrze Wioślarskim.

4. Mistrzostwa Szkoły pro
wadzone będą przez szkole
niowców Płockiego Towa
rzystwa Wioślarskiego oraz 
czołowych zawodników tego 
klubu - po ustaleniu z Dyre
kcją Szkoły terminu odbycia 
imprezy szkolnej.

5. W Mistrzostwach Szko
ły startują 'chłopcy i dziew
częta:

- klas VII - eliminacje do 
Uczniowskiego Klubu Wio
ślarskiego

- klas VIII - eliminacje do 
Szkoły Mistrzostwa Sporto
wego przy ZST w Płocku 
(dawna "siedemdziesiątka").

6. Do imprezy finałowej w 
dniu 27 lutego 1998 r. kwalifi
kują się mistrzowie szkoły 
klas VII dziewcząt i chło
pców oraz mistrzowie szkoły 
klas VIII dziewcząt i chło

pców (razem 4 uczestników).
7. Nagrody
* w Mistrzostwach Szkoły 

- dyplomy za trzy pierwsze 
miejsca w klasyfikacji indy
widualnej dziewcząt i chło
pców;

* w imprezie finałowej
- medale za trzy pierwsze 

miejsca w klasyfikacji indy
widualnej dziewcząt i chło
pców z klas VII i VIII

- trzy szkoły, których za
wodnicy uzyskają najlepszy 
czas łączny otrzymają pucha
ry. Do tej klasyfikacji liczy się 
czas: mistrzyni szkoły w kat. 
klas VII i VIII, mistrza szkoły 
w kat. klas VII i VIII. Punktu
je się szkołę, w której wystar
tuje największa ilość uczest
ników w Mistrzostwach 
Szkoły - otrzyma ona w na-

15 lutego 1998 r. Zgłoszenie 
musi być podpisane przez 
dyrektora szkoły i lekarza 
(pielęgniarkę) jako potwier
dzenie zdolności do zajęć z 
wychowania fizycznego.

3. W zawodach będą pro 
wadzone klasyfikacje - indy
widualna w kategorii dziew
cząt i chłopców oraz druży
nowa w kategorii dziewcząt i 
chłopców.

4. Nagrody
- w klasyfikacji indywidu

alnej dziewcząt i chłopców - 
za trzy pierwsze miejsca za
wodnicy otrzymują medale,

- w klasyfikacji drużyno
wej - zwycięski zespół otrzy
muje Puchar Przechodni Pa
mięci Kazimierza Młynar 
kiewicza - w kategorii 
dziewcząt i chłopców,

Końcowa tabela grupy II
1. Petrochemia 9
2. Sosnowiec 9
3. Lech 6
4. Kujawiak I 6
5. Kujawiak II o

15-7
15-9
13-10
6-6
5-25

grodę sprzęt sportowy.
- trzech pierwszych dyre

ktorów szkół w klasyfikacji 
indywidualnej w kategorii 
kobiet i mężczyzn otrzyma 
medale.

8. Zgłoszenia do startu Dy
rektora Szkoły w Płockich Er- 
gowiosłach 98 należy prze
słać do Dyrektora Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 7 w 
Płocku do dnia 15 lutego 
1998 r. (pisemnie lub telefoni
cznie).

Zasady udziału szkół 
ponadpodstawowych

1. W imprezie mogą brać 
udział czteroosobowe repre
zentacje szkoły w kategorii 
dziewcząt i chłopców - ucz-

- dwie następne w klasyfi
kacji drużynowej szkoły 
otrzymują okolicznościowe 
puchary (do klasyfikacji dru
żynowej liczy się łączny czas 
uzyskany przez trzech najle
pszych zawodników),

- trzech pierwszych dyre
ktorów szkół w klasyfikacji 
indywidualnej w kategorii 
kobiet i mężczyzn otrzyma 
medale.

5. Zgłoszenie do startu Dy
rektora Szkoły w Płockich Er- 
gowiosłach 98 należy prze
słać do Dyrektora Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 7 w 
Płocku do dnia 15 lutego 
1998 r. (pisemnie lub telefoni
cznie). fot. Archiwum

Po błędnych decyzjach sędziów, w spotkaniu MOS Zduńska Wola - 
Polonia Warszawa (wynik 2:2), z turnieju wycofała się ekipa warszawska i 
została przesunięta na ostatnie miejsce w turnieju. W meczu o VII miejsce 
Kujawiak I Włocławek pokonał GKS Bełchatów 5:1, o V miejsce Zawisza 
Bydgoszcz wygrała z Lechem Poznań 2:0 w rzutach karnych (w regulami
nowym czasie gry był remis 3:3), w spotkaniu o III miejsce Zagłębię 
Sosnowiec pokonało MOS Zduńska Wola 4:1.

W finałowym meczu juniorzy Petrochemii ulegli 1:4 Piotrami. Mimo 
bardzo ambitnej postawy nasi zawodnicy nie sprostali Piolrcovii, w której 
występowali chłopcy 2-3 lata starsi. Należy jednak przyznać, że płocki 
zespół odniósł duży sukces w walce ze starszymi przeciwnikami. O wyso
kim poziomie zawodów świadczy także fakt, że ubiegłoroczny wicemistrz 
Polski juniorów, zespół występujący w barwach Lecha Poznań w tym sa
mym składzie, w jakim zdobywał tytuł, zajął dopiero IV miejsce.

Zespół Petrochemii uzyskał pomoc w organizacji wyjazdu od: Krzyszto
fa Starzyńskiego i Bogdana Małowiejskiego, którzy pokryli koszty udziału 
w imprezie.

Drużyna Tadeusza Prosowskiego wystąpiła w składzie (w nawiasach 
podajemy liczbę strzelonych goli): Paweł Gałczyński, Maciej Hiszpański 
Adam Nowakowski, Daniel Sawicki (1), Hubert Górzyński, Bartłomiej 
Grzelak (6), Michał Kiereś (I), Piotr Szczepański (1), Szymon Marciniak 
(1), Piotr Czajkowski (3), Wan Geworian (2), Łukasz Pacholski (1).

jol.

Kutnowska “kopana” 
na cenzurowanym

w ubiegły wtorek członkowie 
Prezydium Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej: Zdzisław Bartol, Woj
ciech Hctkowski, Władysław Ka
sprzyk, Paweł Wroński oraz Wiesław 
Adamski - członek Zarządu i Zbig
niew Cytryniak - trener koordynator, 
pod przewodnictwem Henryka Kisie
lewskiego - prezesa OZPN, przeby
wali w grodzie nad Ochnią.

Historię kutnowskiego podokrę- 
gu i najważniejsze sprawy bieżące, 
których rozwiązywaniem zajmują 
się jego działacze, przedstawił pre
zes - Jerzy Karolak. Wśród wnio
sków, które zgłosił, w szczególny 
sposób zaakcentował potrzebę pil
nego rozważenia zakresu i formy 
pomocy w celu doskonalenia proce
su szkoleniowego, jakiej od okręgu 
oczekują małe kluby.

Z kolei Michał Panfil - prezes 
Międzyzakładowego Kolejowego 
Klubu Sportowego “Czarni”, za 
znaczące osiągnięcie w zakresie 
tworzenia sprzyjających warunków

do działalności uznał zapewnienie 
możliwości zatrudnienia wszystkich 
zawodników pierwszej drużyny.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki rozmawiano o 
Lidze Piłki Nożnej Dzieci i Mło
dzieży, w której uczestniczy blisko 
300 najmłodszych adeptów piłki 
nożnej. O wychowawczo-sporto- 
wych walorach tego przedsięwzię
cia opowiadali Adam Augustyn - 
dyrektor Ligi i Barbara Przybysz - 
dyrektor Szkoły.

Z wszystkimi uczestnikami wy
jazdowego posiedzenia Prezydium 
OZPN rozmawiali w Urzędzie 
Miejskim: prezydent miasta - Krzy
sztof Dębieli i zastępca prezydenta - 
Wiesław Antoniak.

Prezes Henryk Kisielewski z po
bytu w Kutnie zapisał kilka stron 
uwag do swojego notatnika i jak pub
licznie oświadczył - będą one przed
miotem zainteresowania najbliższe
go zebrania Zarządu Okręgu.

Z. Bartol

Miejski Klub Sportowy 
“Kutno” zaprasza:

26 stycznia - poniedziałek
godz. 18.00, hala sportowa SP 9, ul. Jagiełły 6, piłka koszykowa - 

juniorki grają z ŁKS Łódź.
Z-dziś
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Piłka ręczna

Przed nami Iskra Kielce
W tym sezonie rozgrywki I ligi 

piłki ręcznej odbywają się według 
nowego regulaminu. Nie będziemy 
rozpisywać się w szczegółach, trze
ba tylko koniecznie przypomnieć, 
że walka o tytuł Mistrza Polski roz

strzygnie się po rundzie rewanżo
wej. Nie będzie play-olTów.

Kibice doskonale wiedzą, że w 
ten sposób trzeba zdobywać punkty 
w meczach ligowych. Każdy punkt 
jest bardzo cenny, bo na wagę złote
go medalu. Ostatni mecz w sezonie 
1997/98, prawdopodobnie decydu
jący o złotym krążku, Petrochemia

grać będzie z Iskrą Kielce. Rzecz 
jasna byłoby ogromnym komfor
tem, gdyby piłkarze Petrochemii już 
wcześniej zapewnili sobie tytuł Mi
strza Polski, a za trzy miesiące do 
Kielc pojechali tylko po złoty me

dal. Czy jednak uda się to zrobić?
Po meczu z San Pellegrino, pił

karze Petrochemii przewodzili tabe
li I ligi z 5 punktami przewagi nad 
zajmującą II miejsce Iskrą Kielce. 
Ponieważ tę zapowiedź piszemy 
przed spotkaniem wyjazdowym z 
Wybrzeżem, trudno przewidzieć, 
jak wygląda tabela po następnej ko

lejce. Wiele jednak roz
strzygnie się po spotka
niach z Iskrą.

Na razie trener Bogdan 
Zajączkowski ma do dys

pozycji wszystkich piłkarzy, którzy 
są gotowi do wejścia na parkiet. Sy
tuacja jest na tyle komfortowa, że 
także dublerzy spisują się doskona
le. Fakt, że muszą zastępować bar
dziej doświadczonych kolegów z 
drużyny nie przedstawia większego 
problemu. Wychodzą na parkiet i 
grają, zdobywają bramki, są pełno
wartościowymi piłkarzami.

To bardzo pocieszające, zwłasz
cza że jeszcze nie tak dawno, każda 
najmniejsza kontuzja przyprawiała 
o ból głowy. Dziś to już nie jest 
wielki problem. Trener tak przygoto
wał drużynę do sezonu, że możemy 
spokojnie myśleć o walce o złoty me
dal. Nie pozostaje nam zatem nic inne
go, jak spokojnie dopingować zawod
ników podczas kolejnych meczów i li
czyć zdobyte punkty, które będą nas 
zbliżać do końca rozgrywek i naj
wyższego miejsca na podium.

Przed meczem z Iskrą następuje 
zawsze mobilizacja zawodników i 
kibiców. Od kilku rozgrywanych w 
Płocku meczów młodzi ludzie robią 
dużo hałasu dopingując piłkarzy. W 
najbliższą sobotę i niedzielę ten do
ping będzie bardzo potrzebny i, 
miejmy nadzieję, piłkarze odwdzię
czą się za to wspaniałą grą i komple
tem punktów.

jol.
fot. P. Lewandowski

Piłka nożna

Przed inauguracją rozgrywek
Po przerwie świątecznej piłkarze 

nożni Petrochemii rozpoczęli 5 sty
cznia treningi na własnych obie
ktach. Jak wszyscy kibice wiedzą, 
na pierwszym treningu zameldowali 
się w komplecie, choć wiadomo by
ło, że skład drużyny nieco się zmie
ni. Na pierwszych zajęciach pojawił 
się Janusz Dec i Radosław Sobole
wski, a wiadomo było powszechnie, 
że zamierza zmienić barwy klubowe 
Andrzej Przerada. Praktycznie doga
dane zostało przejście Artura Seroc
kiego do Jezioraka Iława. Nazwiska 
Mariusza Woronieckiego i Radosława 
Kowalczyka padają w kontekście ich 
ewentualnych przejść do Zawiszy 
Bydgoszcz lub Górnika Łęczna.

11 stycznia do Cetniewa piłkarze 
pojechali na pierwsze tegoroczne 
zgrupowanie. W drużynie nie ma 
Andrzeja Przerady, który trenuje już z 
Pogonią Szczecin. Wszyscy pozostali 
zawodnicy z szerokiej kadry Petro
chemii przygotowują się do rozgry
wek nad morzem. Z obozu wrócą 25 
stycznia, a my oczekiwać będziemy 
na wyniki z meczów kontrolnych. 
Przeciwnikami płocczan będą Lechia 
Gdańsk i Polonia Gdańsk.

Po powrocie z Cetniewa, druży
na Bogusława Kaczmarka rozegra 
27 stycznia pojedynek z ŁKS-em 
Łódź, choć na razie trudno powie
dzieć, czy mecz odbędzie się w 
Płocku czy na boisku rywala. Na 31 
stycznia zaplanowano pojedynki z 
GKS-em Bełchatów i Warmią Ol
sztyn, które stoczą płoccy piłkarze 
podzieleni na dwa zespoły.

Na pewno drużynę Petrochemii 
będziemy mogli dopingować w 
Płocku 3 lutego o godz. 11.00 w po
jedynku z Aluminium Konin. Po 
tym meczu płocczanie wyjadą do 
Warszawy, skąd pojadą na drugie 
zgrupowanie do Chorwacji. W 
dniach od 3 do 16 lutego zaplano
wane są także dwa spotkania kon
trolne z I-ligowymi drużynami 
chorwackimi oraz mecz z Olimpij
ską Reprezentacją Polski.

Kolejne kontrolne spotkania zo
stały zaplanowane na: 21 lutego - 
Jeziorak Iława i na 25 lutego - Za
wisza Bydgoszcz. Runda wiosenna 
rozpocznie się 8 marca pojedyn
kiem z Rakowem Częstochowa, a 
kibice będą mogli dopingować swój 
zespół w pierwszym ligowym spot
kaniu tydzień później.

Zwycięstwa
Niepełnosprawny biegacz z 

Łęczycy Zbigniew Stefaniak pod 
koniec ubiegłego roku startował 
w Biegach Sylwestrowych. 28 
grudnia w XIV Ogólnopolskim 
Biegu Sylwestrowym Malta'97, w 
kategorii sprawni inaczej, zajął I 
miejsce na dystansie 11200 m. Po-

Stefaniaka
dobnie na I miejscu zakończył 
start w III Biegu Sylwestrowym 
w Nałęczowie (woj. lubelskie).

Sponsorami zawodnika są: 
Autocenter Łęczyca Fiat, Aronia 
SA Łęczyca i Gospodarczy Bank 
Łódzki.

jol.

Przerada zo pojedynku z Ryszardem Stankiem podczas meczu z Legią War
szawa.

fot. P. Lewandowski

Andrzej Przerada (pierwszy z prawej) po kolejnym wygranym meczu Pe
trochemii.

fot. P. Lewandowski

Choć podajemy dokładne termi- faktach będziemy informować czy
ny spotkań kontrolnych, to trzeba telników na bieżąco, 
zdawać sobie sprawę, że mogą one jol.
jeszcze ulec zmianie. O wszystkich

Badminton

Najbliższe 
plany Bizona
Wykorzystując ponad miesięczną przerwę w rozgry
wkach I ligi badmintona zawodnicy Klubu Sportowego 
Bizon Płock przygotowują się do Indywidualnych Mi
strzostw Polski Seniorów. Te naważniejsze dla polskich 
klubów badmintonowych zawody odbędą się w dniach 
od szóstego do ósmego lutego w Krakowie.

- Już zu tej drwili zoiadomo, że 
udział zo mistrzostwach zoezmą zo 
grach pojedynczych kobiet Marta 
Byttner (rozstazuiona na pozycji 12 
listy ogólnopolskiej) i Monika Bo
czek (miejsce 17). jak pozuszechnie 
zoiadomo obie dziezoczyny 
są zazoodniczkami naszego 
klubu - mówi Bogdan 
Kosz, kierownik Klubu 
Sportowego Bizon. - W 
grach singlozuych męż
czyzn na mistrzostwach 
zagrają na pezuno Adam 
Kosz i Michał Cybulski.

- W grach podzoójnych 
kobiet zagrają zo Krakozoie 
Justyna Paczyńska i Ani
ta Patryn z Bizona oraz 
Ilona Mosakozuska i Mag
da Wróbel z UKB MDK 
Płock. W deblu kobiet za
gra także Marta Byttner, 
której partnerką będzie 
Agnieszka Czerwińska 
SKB Suzoałki - dodaje 
Bogdan Kosz. - W grach 
podzoójnych mężczyzn zoy- 
stąpi czołozoy zazoodnik Bi
zona, Michał Łogosz. Jego 
partnerem będzie badmin- 
tonista najlepszego obecnie 
klubu ligozoego AZS AGH 
Krakózo, Damian Płazoecki.
W grach mieszanych zoystąpią bro
niący mistrzozoskiego brązu Michał 
Łogosz i Monika Bieńkozoska. Dru
ga płocka para to Monika Boczek i 
Adam Kosz.

Jednak to nie wszyscy płoccy 
badmintoniści, którzy mają 
szansę zagrać w Indywidual
nych Mistrzostwach Polski w 
Krakowie. W ostatnią sobotę w 
Szkole Podstawowej nr 21 w 
Płocku zostały rozegrane Elimi
nacje Makroregionu Centralne
go do Mistrzostw Polski.

W grach pojedynczych kobiet 
w tych rozgrywkach wzięły 
udział Monika Bieńkowska, Mo
nika Mosakowska, Justyna Łą- 
czyńska, Emilia Jędrzejewska, 
Katarzyna Kozłowska i Anita 
Patryn z Bizona oraz Magdalena 
Wróbel z UKB MDK Płock.

W grach singlowych męż
czyzn zagrali Dariusz Ambro
ziak, Paweł Florencki, Paweł Po
lek, Marcin Kopczyński, Michał 
Ławczyński, Michał Kuczmarski 
i Tomasz Ziętara z Bizona oraz 
Konrad Byttner i Radosław Ma- 
ciakiewicz z UKB MDK.

W deblach kobiet w elimina
cjach wzięły udział Emilia Ję
drzejewska i Katarzyna Kozło
wska.

W grach podwójnych męż
czyzn zagrali Paweł Polek i To
masz Ziętara, Marcin Kopczyń
ski i Michał Ławczyński oraz 
Michał Cybulski, którego part
nerem był Robert Kowalczyk z 
Ruchu Piotrków Trybunalski.

W grach mieszanych wystą
pili Ilona Mosakowska i Konrad 
Byttner oraz Monika Mosako
wska i Tomasz Ziętara.

Zarówno w grach pojedyn
czych jak i podwójnych kobiet i 
mężczyzn oraz w grach miesza
nych jest tylko po jednym miej
scu na cały makroregion central
ny. Na szczęście nasze miasto 
było bardzo licznie reprezen
towane przez badmintonistów 
Bizona i UKB MDK. Dzięki temu 
można mieć nadzieję, że zawod
nicy, którzy wezmą udział w Mi
strzostwach Polski dzięki wyso

kiej pozycji na liście Polskiego 
Związku Badmintona nie będą 
osamotnieni.

Wyniki sobotnich rozgrywek 
przedstawimy państwu w nastę
pnym numerze.

- Przygotozoania do zbliżających 
się szybkimi krokami lndyzoidual- 
nych Mistrzostzu Polski zo Badmin
tonie nie są naszym jedynym zmar
twieniem - mówi Bogdan Kosz.
- Przygotozoujemy się także do za- 
planozoanych na 24 i 25 stycznia 
dzoóch ostatnich kolejek I ligi bad
mintona. Nasi zazoodnicy spotkają 
się z Kolejarzem Częstochozoa (siód
me miejsce zo aktualnej tabeli ligo- 
zoej) oraz Technikiem Głubczyce 
(piąte miejsce zo lidze). Te dzoa 
ostatnie mecze zadecydują o ostate
cznej pozycji Bizona zo lidze.

Obecnie czołowy zawodnik 
KS Bizon, Michał Łogosz, prze
bywa na zgrupowaniu kadry na
rodowej w Spalę. Nadal nie wia
domo, kiedy wróci do gry Mi
chaił Korszuk, który podczas 
rozgrywek ligowych w ubie
głym roku doznał kontuzji kola
na. Sprawa okazała się na tyle 
poważna, że konieczna była 
operacja chirurgiczna.

Po [Mistrzostwach Polski bad
mintoniści Bizona planują wy
jazd na Turniej Walentynkowy, 
który odbędzie się od 13 do 15 
lutego w Obornikach Śląskich. 
Suma nagród w tych rozgry
wkach wynosi dwa tysiące dola
rów amerykańskich, czyli sie
dem tysięcy złotych. Warto w 
tym miejscu przypomnieć, że łą
czna pula nagród na rozegra
nym w grudniu ubiegłego roku 
w naszym mieście Bizon Cup 
wynosiła sześć tysięcy złotych. 
Tak wysokie sumy nagród są 
rzadkością w turniejach badmin
tona, ale jednocześnie świadczą, 
że ten widowiskowy sport zdo
bywa w naszym kraju coraz wię
kszą popularność. W Turnieju 
Walentynkowym nie weźmie 
udziału część kadry narodowej, 
ponieważ od 15 do 22 lutego zo
stanie rozegrany w Norwegii 
prestiżowy Turniej Międzynaro
dowy Thomas Cup, w którym 
weźmie na pewno udział repre
zentacja polskich badmintoni
stów.

Jacek Danieluk

Adam Kosz
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POZIOMO: 1/ wędrował z taborem, 5 /nocny ptak, 7 /rozpęd, 8 /Nadzwy
czajne ... Zgromadzenie Członków Udziałowców; 9 /filmowy, przed
potopowy park, 10/smaczna z kremem, 13 stolica Norwegii, 14/ w szkol
nym zeszycie, 19/ sadzonka, 20/ mieszkał pod Wawelem, 21/ przedstawiciel 
państwa za granicą.
PIONOWO: 1/ dzień tygodnia," 2/ zimne nóżki, 3/ "był sobie Tadek..., 4/
sprzeczka, kłótnia, 5 /dawna jednostka długości, 6 /pokrywa, 11/ rodzaj ki-

cuigjci&Kd. ueiiKarna

wełna owcza, 15/. “przekrzy
wiony” kwadrat, 16/ podpora do 
fasoli, 17/ rasowy rumak, 18/ on 
to pieniądz.
Czytelnicy, którzy w ciągu 
10 dni od daty ukazania się 
numeru nadeślą na adres re
dakcji (PŁOCK, STARY RY
NEK 27) rozwiązania na kart
kach pocztowych z dopiskiem 
“KRZYŻÓWKA nr 3” wezmą 
udział w losowaniu nagród 
książkowych.
Rozwiązanie krzyżówki nr 50: 
Poziomo: 1/ hamak, 5/ Saba, 7/ li
bra, 8/ perła, 9/ rojalizm, 10/ tryby, 
13/ opór, 14/ Akapit, 19/ edre- 
don, 20/ uma, 21/kominiarz. 
Pionowo: 1/ hipoteką 2/ Marsylią j 
3/ klaryski, 4/ obój, 5/ saklą 6/ baszą j  
1 1 /  wpadka, 1 2/ trencz, 1 5/ koią 1 6 /  j 
ptak, 17/ team, 18/tran.
Za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki nr 50 nagrody 
książkowe wylosowali:
1/ Michał Zieliński, zam. 99- 
300 Kutno, ul. Olimpijska 
2/ Beata Bacińska, zam. 09- 
200 Sierpc, ul. Narutowicza 
3/ Daniel Michalski, zam. 09- 
400 Płock, ul. Gawareckiego

Szczęśliwe zakończenie sprawy, 
która przez długie tygodnie za
przątała Twoją uwagę. Okaza
ło się, że miałeś rację i niepo
trzebnie tak bardzo się denerwo
wałeś, ale smak zwycięstwa trze
ba było okupić wysoką ceną. 
Mimo wszystko bilans dodatni, 
pora zamienić marsową minę na 
pogodniejszy nastrój, prawdziwie 
karnawałowy.

Święta były trochę męczące, ale ra
dosne, pozwoliły uświadomić jak 
ważną jest rodzina, nazbyt męcząca 
czasami w codziennych staraniach, 
ale niezwykle ważna i potrzebna 
Wam, z natury samotnikom. Takie 
refleksje towarzyszyć będą pod
czas najbliższych spotkań i rozmów.

Pogodnie i optymistycznie 
tak najkrócej można by scharak
teryzować tydzień, który nadej
dzie. Wizyty, spotkania, trochę re
laksu, trochę obowiązków towa
rzyskich niezbyt meczących, wy
starczy, aby zaliczyć te dni do uda
nych. Serce Wagi skłania się ku To
bie i bardzo pragnie wzajemności w 
uczuciach.

Nie będziesz miał czasu na re
laks, jak lawina toczyć się będą 
wydarzenia prawie sensacyjne. 
Nie podejrzewasz zupełnie, że 
zostaniesz wplątany w prawdzi
wie kryminalną aferę, na szczęście 
ze szczęśliwym zakończeniem. 
Życie jest jednak pełne niespo
dzianek...

UDEOnr

LISTA PRZEBOJÓW NR 267
1. ZŁOWROGA GŁĘBIA 

j/HOSTILE WATERS/
jprod. USA 1997, sensacja, reż: 
|David Drury, wyst: Rutger Hauer, 
j Martin Sheen, John Rothman, 
I dystr. WARNER BROS 
\3.X.1986. Płynąca pod radziecką 
\banderą podwodna łódź atomowa 
\zderza się w okolicach Isłandii z 
lpodobną jednostką amerykańską. 
jAZa pokładzie sowieckiego statku,
|dowodzonego przez kapitana Bri- 
I łanowa, znajdują się ładunki nu
klearne. Na skutek kolizji może 
\ dojść do eksplozji, której skutki do- 
I tkną wschodnie wybrzeże Stanów 
I Zjednoczonych. Dowódcy uszko
dzonych jednostek muszą walczyć 
Iz pożarem i nieodpowiedzialny- 

decyzjami swoich przełożo
nych.
j2. DOBOROWA JEDNOSTKA 
j/MCHALES NAYY/ 
jprod. USA 1997, komedia, reż: 
jBryan Spicer, wyst: Tom Arnold, 
Dean Stockwell, Debra Messing, 
dystr. ITI 
Marynarze stacjonujący na kara
ibskiej wysepce San Ysidro żyli so
bie do tej pory spokojnie, dora
biając do pensji pracą u emeryto
wanego kapitana McHale 'a. 
Były dowódca miejscowej jednost
ki zajmuje się teraz szeroko rozu
mianym handlem. Przybyły na je 
go miejsce nowy szef okazuje się 
służbistą, który nie toleruje żad
nych “lewych ” wyskoków. Co gor
sza w okolicy grasuje major VIa- 
dakow, maniak żądny władzy nad 
sąsiadującymi z San Ysidro wyspa
mi. McHale postanawia jeszcze 
raz powrócić do czynnej służby.
3. OSZOŁOM SHOW /MEET 
WALLY SPARKS/ 

jprod. USA 1996, komedia, reż: 
Peter Baldwin, wyst: Rodney 
Dangerfield, Dębi Mazar, Burt Re
ynolds, dystr. VISION 
Waldzio Zapłon jest gospodarzem 
telewizyjnego talk show, który 
wśród połowy Amerykanów bu- 

i dzi śmiech i zachwyt, a drugą

wprowadza w rozdrażnienie. 
Program nie stroni od kontro
wersyjnych tematów, skandali 
obyczajowych i dziwacznych boha
terów. Do telewizji napływają li
sty ze skargami. Szef Waldzia 
grozi zlikwidowaniem audycji, je 
śli je j autor nie wprowadzi 
zmian. Złośliwy komentator po
stanawia przeprowadzić wywiad z 
konserwatywnym gubernatorem z 
Południa. Rusza do Georgii i 
wkrada się w łaski żony polityka. 
Wpada też na trop afery erotycz
nej, w którą jest zamieszany rzeko
mo nieskazitelny gubernator.

4. 20 000 MIL PODMORSKIEJ 
ŻEGLUGI /20 000 LEAGUES 
UNDER THE SEA/
prod. USA 1997, przygoda, reż: 
Rod Hardy, wyst: Michael Caine, 
Patrick Dempsey, Mia Sara, dystr. 
BEST FILM
Pierre, młody naukowiec zajmują- 
cy się badaniem oceanów, wyrusza 
na poszukiwanie tajemniczego 
monstrum. Straszliwy potwór sieje 
postrach, niszcząc kolejne napo
tkane statki. Okręt, którym 
podróżuje Pierre wpada na ślad 
dziwnego obiektu, atakującego sta
tek. Z rozbitego wraku ratuje się 
trójka przyjaciół z badaczem na

Video-Centrum”:
1. ANAKONDA
2. MICHAEL
3. WIELKI BIAŁY NIN JA
4. 13 POSTERUNEK
5. DONNIE BRASCO
6. SARA
7. ZŁOWROGA GŁĘBIA
8. DOBOROWA JEDNOSTKA
9. OSZOŁOM SHOW
10. 20 000 MIL PODMORSKIEJl 
ŻEGLUGI

Firma “Video-Mig” zapraszał 
do wypożyczalni “Video-Cen-f 
trum ” w Płocku, ul. Tumska 13,1 
tel. 264-75-19, w godz. 10.00-1 
19.00.

Pytanie konkursowe:
Kto grał anioła w filmie 
“Michael”?

Czytelnicy, którzy w ciągu lOf 
dni od daty ukazania się tego nu
meru “TP” nadeślą na adres re-i 
dakcji (Płock, Stary Rynek 27)f 
prawidłowe odpowiedzi na kar-j 
tach pocztowych z naklejonymi 
kuponem, wezmą udział w losowa-l 
niu nagród: filmu na kasecie videoJ 
oraz dwóch abonamentów do wy
pożyczalni “Video-Centrum”, każ-! 
dy o wartości 10 zł.

Kasetę za prawidłową odpowiedź! 
na pytanie z listy przebojów nr 265} 
wygrał:
Tomasz Zarzycki
ul. Królewiecka 
09-400 Płock 
Abonamenty do wypożyczalni] 
“Video-Centrum” otrzymują:
1. Tomek Stefaniak 
ul. Orzechowa 
Płock - Imielnica
2. Elżbieta Stańczak 
ul. Hermana 
09-400 Płock
Po odbiór nagród zapraszamy do 
redakcji.

czele. Trafiają oni do podwodnej* 
łodzi dowodzonej przez enigma
tycznego kapitana Nemo. Na jej\ 
pokładzie Pierre poznaje zagadko-l 
wą, sięgającą w mroki dziejów hi-1 
storię prowadzącą aż do zatopionejl 
przed wiekami Atlantydy.

Trzeba będzie rozstrzygnąć pe
wien dylemat, ale zadanie to pój
dzie jak z płatka. Okaże się, że 
doskonale radzisz sobie z szarada
mi. Smak zwycięstwa zapewnio
ny. Warto teraz pomyśleć o praw
dziwie zimowym wypoczynku.

Warto odwiedzić Ryby, u nich 
wiele zmian nieoczekiwanych i 
ważnych, ale mimo wszystko jest 
jeszcze trochę miejsca w ich sercu 
dla Ciebie. Mocno zaniedbywałeś 
ostatnio tę znajomość, niebawem 
będziesz miał okazję ocenić co 
to wierność, przywiązanie i praw
dziwe uczucie.

Raki będą w nastroju nieco nostal
gicznym, świadome, że coś skoń
czyło się wraz z rokiem, któiy od
szedł, ale z nadziejami na nowe, lep
sze dni. Między sprzątaniem i pie
czeniem ciasta będzie o czym my
śleć. Zaskakująca propozycja Wagi 
utwierdzi Was w przekonaniu, że do
brze ulokowaliście uczucia.

Czy musisz naprawdę zadawać 
aż tak wiele pytań? Przecież nie
koniecznie trzeba ciągle mówić o 
rzeczach oczywistych po wielo
kroć, a Ty nieustająco pragniesz 
potwierdzenia. Czyżby to wynik 
Twoich kompleksów? Przecież 
już się podobno z nimi uporałeś 
i nie ma do czego wracać. Uwierz 
w szczerość deklaracji kogoś spod 
znaku Bliźniąt.

Czy warto było się zamartwiać? 
Wystarczyło tylko wierzyć w horo
skop, by mieć pewność, że zwy
cięstwo będzie po Waszej stronie. 
Tym bardziej zasłużone, że wiele 
pracy włożyliście w jego osiągnię
cie. Tydzień pod znakiem nowych 
nadziei i niezwykle fascynującej 
znajomości.

Wodnikom sprzyjać będą gwia
zdy, a ich samopoczucie okaże się 
wprost znakomite, wystarczy, że 
spotkają ukochanego Barana. I nie 
na wiele zdadzą się deklaracje, że 
już nigdy, że nie ma szans ta wasza 
znajomość. Uczucie zwycięży, daj
cie mu szansę.

Szczęście będzie sprzyjać w 
grach liczbowych, tak, że w 
Nowy Rok wejdziecie już jako 
posiadacze fortuny. Wystarczy 
tylko nieco pomóc szczęściu i 

lekceważyć wskazówek, 
jakie zapisane zostały w gwia
zdach. A więc szczęśliwe licz
by trójka, dwunastka i dzie
wiątka.

Tydzień nie wolny od trosk, ale 
i radosny, uczucia będą się mie
szać. Okaże się, że małe pro
blemy rozwiążecie od razu, a 
ważniejsze sprawy trzeba na ra
zie odłożyć. Czy uda się Wam 
plan podboju niedostępnego By
ka pokaże czas, ale na pewno 
warto próbować, jest to ktoś waż
ny i potrzebny.

IPo tuningu...
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