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P R A C A - Z G O D A
-POROZUMIENIE

Zaostrzająca się sytuacja polityczna w kraju budzi pro
testy licznych środowisk społecznych i zawodowych, ludzi 
pracy miast i wsi, młodzieży, organizacji związkowych i 
partyjnych. Podejmowane są odezwy 1 rezolucje. Społe
czeństwo pragnie żyć i pracować w pokoju. Spokój po
trzebny jest nam dzisiaj jak chleb.

Z wielu otrzymanych odezw publikujemy niżej doku
ment przyjęty ostatnio przez Komitet Miejski PZPR w 
Płocku. _ _ _ _ _

TOWARZYSZE I OBYWATELE 
MIASTA PŁOCKA1

Ojczyzna nasza stanęła przed 
(niebezpieczeństwem wewnę
trznego konfliktu. Konfliktu, 
który może się okazać niezwyk
le groźny w skutkach. Gdy nie 
ustanie awamturnictwo polity
czne ludzi świadomie popycha
jących Polskę w zamęt, sytua
cja polityczna i ekonomiczna, 
sytuacja każdej polskiej rodziny 
stanie się jeszcze trudniejsza.

W obliczu zagrożenia ustroju 
socjalistycznego, a  więc i w o- 
bliezu zagrożenia niepodległego 
bytu naszego kraju, mamy mo
ralny obowiązek powiedzieć 
zdecydowanie.

Polska nie może być słaba 
Wewnętrznym rozdarciem

Odpowiedzialność za jej losy 
spoczywa na barkach wszyst
kich członków PZPR i bezpar
tyjnych, członków SD i ZSL, na 
barkach organizacji związko
wych, młodzieżowych i stowa
rzyszeń społecznych.

Płocka miejska organizacja 
Partyjna w głębokim przeświad
czeniu o wadze własnej odpo
wiedzialności na swoim poste
runku, zwraca się do wszyst
kich mieszkańców naszego mia
sta z gorącym apelem o pa
triotyzm, rozwagę myśli i opa
nowanie, o współpracę i współ
działanie. W dniach trudnych 
dla kraju i naszego miasta naj
wyższym prawem staje się na
kaz działania dla wspólnego 
dobra. Niechaj poczynaniom nas 
Wszystkich l każdego z osobna 
towarzyszy głęboka refleksja 
Patrioty i obywatela. Niechaj z 
troską ogarnia ona nasze domy i 
rodziny.

Gdy stoimy przed niebezpie
czeństwem ostatecznym — tracą 
sens wszelkie zawiści. różnice 
Poglądów, osobiste urazy i pre
tensje — dobro ogółu staje się 
dobrem największym. Nasze

miasto, jak wszystkie miasta w 
Polsce, potrzebuje spokoju i 
porządku. Płocczanom, jak 
wszystkim Polakom, jest nie
zbędnie potrzebne poczucie bez
pieczeństwa i przeświadczenie o 
trwałości podstaw codziennego 
życia.

Płock jest miastem młodych. 
Za jego młodzież i dzieci odpo
wiadamy wszyscy, bez względu 
na przynależność partyjną i 
związkową. Płock jest także 
miastem tych, którzy przez wie
le lat pracowali dla kraju — 
naszą powinnością jest troska o 
to, by ich zasłużony odpoczynek 
nie okazał się gorzki i bolesny.

Program dialogu i porozumie
nia w rozstrzyganiu wszelkich 
spraw i kwestii społecznych jest 
jedynym programem godnym i 
wartościowym^ ale możliwości 
jego realizacji zależą od na
szych postaw. Przede wszyst
kim postaw ludzi ukształtowa
nych przez polską tradycję pa
triotyczną, tradycję walk o nie
podległość i sprawiedliwość spo
łeczną.

Mieszkańcom Płocka potrzeb
ne są wyciągnięte do zgody dło
nie, wzajemny szacunek dla ra
cji, choćby różnych, szczera wo
la porozumienia się. Broniąc li
nii dialogu, broniąc ustroju so
cjalistycznego, chronimy swoje 
domv, warsztaty i zakłady pra
cy, jedność mieszkańców Płocka.

Anarchii i napięciom społecz
nym musimy przeciwstawić ze
spolenie wysiłku zawodowego i 
obywatelskiego, a każdy z płoc
kich zakładów pracy może dać 
miastu i krajowi dobra zapo
biegające pogłębianiu się kryzy
su. Słowom: praca, zgoda i po
rozumienie — przywróćmy ich 
prostą i rzeczywistą wartość — 
to nasz moralny obowiązek I 
nasze prawo.

Komitet Miejski PZPR 
w Płocku

Płock, 24 września 1981 r.
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Nasz kom entarz

SZCZYT PRZEWOZÓW W PEŁNI
Fot.: T. Gałązka

Redakcyjna sonda

TRANSPORT CZEKA NA KLIENTÓW

S0M

P RZED nami jesienny 
szczyt przewozów owoców 
ł warzyw, buraczana kam

pania, zwózka kartofli, dowóz 
węgla zarówno do fabryk i 
przedsiębiorstw jak i dla pry
watnych obywateli. Słowem 
wkraczamy w typowy dla tej 
pory gorący okres przewozowy. 
Jak przygotowali się do niego 
działający na naszym terenie 
przewoźnicy, jakie mają trudno
ści i kłopoty, czy są w stanie 
im podołać 1 przyjąć masę to
warową, która spływa na teren 
naszego województwa, bądź 
przez nasz region bywa tran
sportowana w inne obszary kra
ju. Niech odpowiedź na te py
tania da jiam kolejna, redakcyj
na sonda.

PKS — Sierpc, Tadeusz Kor- 
dulasiński — kierownik pla
cówki terenowej.

Szczyt przewozowy rozpoczął 
się u nas już w czasie żniw, 
zresztą tradycyjnie jak każdego 
roku w następnej kolejności po 
zbożu wozimy buraki i ziemnia
ki.

Co mogę powiedzieć o przygo
towaniu taboru, chyba to, co 
wszyscy — nagminnie brakuje 
opon, dętek i akumulatorów, 
ciągle nie mamy dostaw oleju 
„Superiol”, trzeba się mocno na-

gimnastykować i nakręcić głową 
aby wywiązać się z zamówień i 
podstawić w miarę sprawny ta
bor.

Zdecydowany priorytet mają 
w tej chwili buraki, wiadomo 
sytuacja z zaopatrzeniem w 
cukier fatalna, a tegoroczne 
zbiory zapowiadają się na szczę
ście bardzo dobre i tej szansy 
nie możemy zmarnować, zdaje
my sobie sprawę, że wiele w 
tej kampanii zależeć będzie od 
środków transportu.

Będziemy wozić surowiec dla 
cukrowni Dobrzelin i później 
cukier puder do punktów od
bioru w całej Polsce, tak jak 
każdego roku, bo właśnie dob- 
rzelińska cukrownia to znany, 
drugi w kraju producent cukru 
pudru.

Pracy więc na razie nie bra
kuje, choć muszę stwierdzić, że 
zamówień coraz mniej, kryzys 
gospodarczy, jaki dotyka nasz 
kraj można najlepiej zaobserwo
wać na podstawie ilości tran
sportowanej masy towarowej. 
Staramy się jednak robić wszy
stko, aby wozy były właściwie 
wykorzystywane, realizujemy 
zamówienia PZŹtów i Bacutilu, 
chociaż rezerwy jeszcze istnie
ją. Np. nikt nie zgłosił do nas 
w tym roku przewozu ziemnia

ków. Co jest niepokojące, bo 
fakt, że mimo trudności na ryn
ku nasi kontrahenci w soboty i 
niedzielę, niestety, nie pracują.

PKS — Kutno, Stanisław 
Przybysz — dyspozytor bazy.

Ogólnie mogę stwierdzić, że 
brak masy towarowej, klienci 
nie składają zamówień, a jeśli, 
to w ilościach minimalnych. 
Czasami działamy w sytuacjach 
awaryjnych, trochę jak pogoto
wie ratunkowe, np. jak zakłady 
młynarskie nie otrzymają za
mówionych wagonów podstawia
my nasze samochody. Wozimy 
ładunki z Polfy i Herbapolu — 
choć znacznie mniej niż w la
tach ubiegłych, zdarzają się i 
takie dni. że kierowcy zgłaszają 
się do nas aby nie mieć tak 
zwanych pustych przebiegów i 
nie mamy Im niczego do zaofe
rowania. Kłopoty z częściami do 
samochodów s» ogólnie znane, 
nie ma co się powtarzać, ale 
chcielibyśmy być użyteczni dla
tego ciągle czekamy na oferty.

PKP — Sierpc, Daniela Wit
kowska zastępca zawiadowcy 
stacji do spraw handlowych.

Jesienny szczyt trwa już u 
nas na dobre, na razie ładowa
ne są na wagony ziemniaki — 
formujemy z nich wahadło 

(Dokończenie na sir. 4)

Czasy mamy ciężkie. 1 nie ma 
się co ostukiwać, oęuzic jeszcze 
gorzej. Ale nie o iyin cncemy 
pisać, lem uiem  naszego K om en
tarza bęuzie gounośc iuuzKa. 
Uoduosc, o k to .e j mówi się te
raz coraz częściej, ale jakoś elek
tów nie widać. Z drugiej 
strony nudno się dziwić, ze moc 
stojący caią noc w kolejce pra
gnie kupie za wszelką cenę, na
wet zu cenę zwykłego chamstwa, 
awantury, odrzucania epitetami 
tycn, którzy w jego pojęciu ten 
zakup mu uniemożliwiają.

Nieuawno drogerię piz.. ui.cy 
•tumskiej klienci onupowan juz 
po godzinacu pracy saiepu. ĵ o- 
woci; proszki uu piania, k toie 
jeszcze oyty w sklepowych ma
gazynach. aw an tu ra  ogromna, i.e  
dostało się ekspedientKOin, tylko 
one wieuzą i ci, Którzy wyKfzy- 
hawan te słowa penie nienawiści, 
obrażliwe, z rynsztoka. A wy- 
krzyniwaii je ludzie, m orycu na 
pozór nigdy oy się o poaoune 
słownictwo nie posąuzuo, me ża
dne elementy spou budki z pi
wem, aie nooliwe panie, komety 
z dziećmi. Przyjecnaii przedsta
wiciele władz miejskich, rozejrze
li się w sytuacji, uałi polecenie 
sprzedawać, póki towaru starczy. 
Tłum osiągnął więc to, co chciał.
I tylko tó było ważne, natomiast 
nikt z pewnością nie zważał, 
jakimi metouami. Ciekawe, czy 
ktoś się zarumienił ze wstydu? 
Wątpliwe.

Niedawno po Płocku rozeszła 
się wieść — rozwożą olej. Przed 
wieloma sklepana uiormowaty 
się długie kolejki. W samie nie
mieckim przy ulicy Rembieliń- 
skiego także oczekiwało około
300 osób. Kierowniczka informo
wała, że są 122 butelki oleju,
czyli starczy dla 122 osób, jeżeli
będzie się sprzedawać po jednej 
butelce na osobę. Ci jednak, 
którzy stali na początku, zablo
kowali dostęp do lady domaga
jąc się sprzedawania tylu olejów, 
ile ktoś ma kartek. Nie wiado
mo, jak się ta  sprawa zakończy
ła, bo my wycofaliśmy się z ko
lejki, po pierwsze nie m ając 
sęans na kupno, po drugie — z 
zażenowania. Trudno było słu
chać kłótni pomiędzy k o le jk o w i-  
czami, patrzeć, jak rzucają się 
sobie do oczu. Jeszcze trochę, a 
loszłoby do rękoczynów. Kto 
wie, może nawet doszło?

Ludzie, miałoby się ochotę za
wołać, opamiętajcie się. Czy ten  
olej w art tego, by zachowywać 
się jak zwierzęta?! Ten olej, 
k tóry nie tak  dawno stał ' na 
sklepowych półkach i mało kto 
go kupował, a teraz nagle wszy
scy stali się jego zwolennikami? 
Aż wierzyć się nie chce.

W kolejce po papierosy posta
wny mężczyzna uderzył starusz
kę. Przecież pani nie pali — 
krzyczał — po co pani kupuje. 
Kobieta odeszła gorzko płacząc. 
Owszem, nie pali, aie za papie
rosy ktoś jej przyniesie chleb i 
masło, bo ona często tak  chora, 
że wyjść z domu nie może." 'i

Kilkunastoletni młodzian odmó
wił rezerwacji miejsca w kolejce 
starszej, chorej na cukrzycę ko
biecie. Takie jak pani, powinny 
siedzieć w domu, a nie pchać się 
w ogonek powiedział, dodając 
— „krow a”.

Pani ta  przyszła do redakcji 
roztrzęsiona. Jest sama, nie ma 
kto jej robić zakupów. Zdrowie 
postradała na Pawiaku w czasie 
okupacji.

To właśnie jest przerażające — 
zanik ludzkich uczuć. Nie ma w 
tej chwili współczucia, nagle zni
kło to, czego się w takim  tru 
dzie dopracowaliśmy — zrozumie
nie dla innych, poczuwanie się 
do współodpowiedzialności za los 
ludzi chorych, starych, niepełno
sprawnych. A o jakimkolwiek 
szacunku już nie ma co wspo
minać. Słowo to stało się tak  pu
ste, jak sklepowe magazyny. Ktoś 
powie — co tu gadać o kulturze, 
jak  nie ma co jeść. Niby racja, 
ale czy ten  k ry zy s,' skądinąd 
wyczerpujący do granic, ma po
kazać prawdziwy obraz naszego 
sopłeczeństwa? Nie wierzę, że 
staliśmy się naprawdę tylko ta 
cy jak w sklepowych kolejkach. 
Nie wierzę, że naprawdę tak  
mało w nas człowieczeństwa. O- 
czywiście wszędzie są wyjątki, 
zawsze trafi się zwykły arogant 
!.. cham. Od tego jednak inni, 
którzy widzą jasno cały absurd 
naszych czasów, by uciszyć i na
piętnować. Bo to, co powinni-, 
śmy ocalić — to właśnie godność, 
której się nie kupi, ale i sprze
dawać za butelkę oleju zbyt ta 
nio.

fKp.)
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OBRADOWAŁO PLENUM KW I ZSL
PŁOCK (jbn). Wczoraj, 29 września br. na wspólnym 

posiedzeniu plenarnym zebrał się Komitet Wojewódzki 
PZPR i Wojewódzki Komitet ZSL. Na porządku obrad 
stanęła ocena sytuacji w rolnictwie i gospodarce żywno
ściowej województwa płockiego. Ze względu na koniecz
ność zamknięcia numeru przed zakończeniem posiedzenia, 
obszerną relację z jego obrad zamieścimy w numerze 
przyszłym naszego tygodnika.

KUTNO (mh) Wspólne plemion Komitetu Gminnego FZsPR 1 
Miejsko-Gminnego Komitetu ZSL w Kutnie odbyło się z udziałem 
aktyw u samorządowego i związkowego, a jego tem atem  była o- 
cena przebiegu akcji żniwnej i omówienie aktualnych zadań w 
rolnictwie. W spotkaniu udział wzdęli: Józef Lewandowski N — 
sekretarz KW PZPR, Lucjan Pyzik — przedstawiciel Wydziału 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej KC PZPR. Leszek Iracki 
— naczelny dyrektor Zjednoczenia Przemyślu Paszowego w W ar
szawie, Kazimierz Tokarski — kierownik Wydziału Rolnictwa 
Komitetu Wojewódzkiego ZSL w Płocku i Roman Rutka — z-ca 
dyrektora Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzę
du Wojewódzkiego.

Plenum pozytywnie oceniło tegoroczna kam panię żniwną. Wy
dajność czterech zbóż na terenie gminy Kruitno oszacowana zo
stała na Si q z ha (w trudnym  roku ubiegłym wydajność wy
niosła zaledwie 39 q z ha).

W dyskusji plenarnej wiele miejsca poświęcono sprawom do
tychczas nierozwiązanym, m. in. m elioracyjnym , a także niedo
statecznemu zaopatrzeniu Ludności wiejskiej w węgiel oraz bra
ków na rynku wewnętrznym.

Plenum  zwróciło się z apelem do wszystkich pracowników rol
nictwa o podjęcie działań zmierzających do poprawy zaopatrze
nia rynku w mięso.

WAŻNE DLA 
UŻYTKOWNIKÓW 

GAZU
PŁOCK (jbn). Z Działu 

Sterowania Jakością MZRiP 
otrzymaliśmy pismo podpisa
ne przez inż. Annę Smie- 
chowską, które — na życze
nie zakładu —• niżej publiku
jemy bez skrótów.

Niektórzy użytkownicy ga
zu płynnego skarżą się na je
go jakość twierdząc, że spala 
się kopcącym płomieniem. 
Producent gazu płynnego tj. 
MZRiP wyjaśnia co następu
je: Sadza wydziela się pod
czas niewłaściwego spalania 
się gazu — jasny, świecący 
płomień, wydzielający sadzę 
świadczy o złym spalaniu. W 
takim przypadku należy wyre 
gulować dopływ powietrza. 
Właściwy donływ powietrza 
gwarantuje dobre spalanie, a 
tym samym pełne wykorzy
stanie gazu (dłuższy okres 
eksploatacji butli) — płomień 
wówczas jest niebieski, przej
rzysty, niekopcący. Należy 
również pamiętać o utrzyma
niu w czystości palników, , kpł 
paków i dysz.

Wszelkie naprawy instalacji 
i urządzeń gazowych (w tym 
także regulację dopływu po
wietrza dó palników kuche
nek) wykonuje w Płocku Za
kład Usług Instalacyjnych ul. 
Kochanowskiego 30, tel. 
267-46.

W MZRiP gag płynny jest 
komponowany i kwalifikowa
ny zgodnie z wymaganiami 
Polskiej Normy PN-70/C-96000. 
W okresie wielóletniei pro
dukcji odstępstw od obowią
zującej normy nie było.

Przypominamy, że w Sejmie 
PRL VIII kadencji wojewódz
two płockie reprezentują ponad
to obywatele posłowie: HELE
NA GALUS, KAZIMIERZ 
KLĘK, FELIKS KRZEMIŃSKI, 
LUDOMIR STASIAK i AN
DRZEJ ŻABIŃSKI.

ZAMIAST
UROCZYSTOŚCI

KUTNO (Jbn). Od ubiegłego tygo
dnia czynne są w Miejskiej Biblio
tece publicznej w Kutnie wystawy 
zorganizowane w roku jubileuszu 
50-lecia działalności placówki. Z o- 
ficjałnych uroczystości rocznicowych 
zrezygnowano, ograniczając się je
dynie do wybicia pamiątkowego me
dalu oraz organizacji wspomnianych 
wyżej wystaw. Publiczność ma oka
zję obejrzeć ciekawą i wartościową 
kolekcję medali ze zbiorów numi
zmatycznych Lechosława Kubiaka, 
a także pokłosie interesującego kon
kursu dla plastyków nieprofesjona
listów pod hasłem „Kutno w rzeź
bie i m alarstw ie” . Przygotowano 
również stałą ekspozycję, obrazują
cą półwieczme tradycje bibliotekar
stwa publicznego w Kutnie.

PEJZAŻ ’81

STANISŁAW OLECKI —  
POSŁEM

PŁOCK (jbn). Na ostatniej 
sesji Sejmu PRL mandat posel
ską z Okręgu Wyborczego nr 50, 
obejmującego województwo pło
ckie, powierzono STANISŁA
WOWI OLECKIEMU — kandy
dującemu w wyborach przepro
wadzonych 23 marca 1980 roku 
z tzw. miejsca pozamandatowe- 
go.

Stanisław Olecki urodził się w 
1929 roku w Rempinie k. Płoc
ka w rodzinie robotniczej. Po
siada wykształcenie wyższe. Jest 
członkiem PZPR. Ponad 30 lat 
pracuje niezmiennie w resorcie 
oświaty, ostatnio na stanowisku 
dyrektora Zespołu Szkół Zawo
dowych Nr 1 w Płocku.

GOSTYNIN (jbn). W m inioną so
botę (2i6 września) w saii wystawo
wej Gostynińskiego Domiu K ultury 
odbył się Wernisaż" prac uczestników 
wojewódzkiego pleneru ■* malarskiego 
„Pejizaż’8l”. Łącznie za,prezentowano 
prAce dwudziestu .. dwóch autorów, 
reprezentujących Łęczycę, Kutno, 
Żychlin, Gostynin, Sendeń, Sanniki 
1 Płock. Uczestnik pleneru i komi
sarz wystawy w jednej osobie Pa- 
wei Tencer z Gostynina pisze we 
wstępie do katalogu m. in. „Prace 
plastyczne przedstawione na wysta
wie poplenerowej w sposób oczy
wisty pokarania wszelkie przeżycia i 
doznania pasraczególnyeh twórców, 
laik również sk łaniają do refleksji 
nad różnorodnymi sposobami two
rzenia struk tu r plastycznych, a co 
za tym idraje zróżnicowanie form 
przekazu wiraji twórcy...”

Gestynlńisfka wystaw® prac mala
rzy nieprofesjonalnych, których 
działa w województwie płockim 
spora gromadka jest interesująca 
propozycją artystyczną nie tyilko 
ze względu na- bogactwo formy. 
Rokrocznie pojaw iają się bowiem 
nowi twórcy, gw arantując nieustan
ne poszukiwanie coraz oryginaln iej, 
szych ale l kom unikatyw nych dróg 
przekazu artystycznego. Zaprasza
my wszystkich chętnych do zwie
dzania wystawy, która czynna bę- 
dziie przez cały październik.

PAMIĘCI 
FR. DOROBKA

PŁOCK (jbn). 2i8 września 19W ro
ku w Sali Państwowal Srako!y Mu
zycznej w Pło-cteu odbył się- uro
czysty koncert poświęcony pamięci 
FRANCISZKA DOROBKA, wybit 
nago działacza kulturalnego, zaslu 
żon ago płoeczanina. Koncert zorga 
niraoiwało — w ram ach jubileuszowe 
XX V Warszawskiej Jesieni — płoc 
kie Towarzystwo Muzyczne im. Wa
cława Lachmana, którego Zmarły 
był prezesem. W program ie koncer
tu  wykonywano utwory współczes
nych kompozytorów polskich m. in.

Kazimierza Serockiego, Tadeusza 
Paciorkiewicza. Marcina Kamińskre- 

; go, Antoniego Szalińskiego, Zbignie
wa Wiszniewskiego i innych. Wspo 
m nienie o  Franciszku Dorobku wy
głosił dr Marcin Kamiński.

W arto zaznaczyć, że 4 październi
ka hr. o godz. 15.00 (niedziela) na 
Cmentarzu Katolickim przy al. Ko
bylińskiego nastąpi odsłonięcie pom
nika na grobie Franciszka Dorobka. 
Pomnik ten — powstały z darów 
społecznych — stanowi symbol pa
mięci płooczan o zasłużonym oby
watelu m iasta.

Z PRAC
EGZEKUTYWY KW

PŁOCK (jbn). 23 września br. 
odbyło się w Płocku ' kolejne 
posiedzenie Egzekutywy KW 
partii. Obradom przewodniczył 
I sekretarz KW ALFRED WA
ŁEK. Na porządku . dziennym 
obok spraw organizacyjnych i 
wewnątrzpartyjnych, stanęły 
dwa punkty merytorycznie. Wi
cewojewoda płocki MARIAN 
RADZIMIERSKI złożył informa
cję o możliwościach zmian w 
strukturze produkcji przemysło
wej województwa w kierunku 
zastosowania jej do realizacji 
najpilniejszych celów społecz
nych. Ze względu na ważki cha
rakter tego. zagadnienia Egzeku- 
tvwa KW PZPR problematykę 
tę podejmie w terminie póź
niejszym, gdy przygotowany zo
stanie kompleksowy materiał.

Ożywioną dyskusję i sporo 
kontrowersji wzbudziła informa
cja o zaopatrzeniu województwa 
w pieczywo. Prezesi: WSS „Spo
łem” JÓZEF OZIMKOWSKI i 
WZSR — KAZIMIERZ KLI- 
KOWSKI szczegółowo omówili 
aktualny stan produkcji pieczy
wa, wskazując na liczne trud
ności m. in. kadrowe, techniczne, 
jakościowe i surowcowe, wg re
lacji referujących, niezależne od 
przedsiębiorstw, które reprezen
tują. Egzekutywa przyjęła wnio
ski mające na celu polepszenie 
stanu zaopatrzenia ludności w 
pieczywo. Ponieważ problem 
chleba, jego asortymentu i ja
kości interesuje wszystkich, w 
jednym z najbliższych numerów 
„TP” poświęcimy mu odrębną 
publikację.

W sprawach organizacyjnych 
podjęto bieżące decyzje kadrowe 
oraz omówiono aktualną sytua
cję społeczno-polityczną w woje
wództwie.

^NY KADROWE
PŁOCK (Jbn.) W ostatnich tygo

dniach nastąpiło w Płocku i woje
wództwie płockim sporo zmian kad
rowych, z których część może wzbu
dzać szersze zainteresowanie. Poda
jemy zatem niektóre.

— Prezes CŻSP powołał na stano
wisko prezesa Zarządu Wojewódz
kiego Związku Spółdzielczości Pracy 
w Płocku Mariana Karwowskiego, 
la t 44, wykształcenie wyższe, człon
ka pZPR, dotąd prezesa spółdzielni 
„Dźwignia” w Gostyninie.

— Wojewoda płocki powołał na 
stanowisko dyrektora nowo utwo
rzonego Wydziału Przemysłu, Dro
bnej Wytwórczości i Usług U**ędu

Wojewódzkiego w Płocku Henryka, 
Rybaka, lat 46, wykształcenie wyż
sze, członka PZPR, b. wieloletniego 
prezydenta m. Płocka.

— Wojewoda płocki powołał na 
stanowisko wiceprezydenta miasta 
Płocka Eryka Stogowskiego, lat 40, 
wykształcenie wyższe, członka PZPR, 
dotąd zastępcę przewodniczącego 
Wojewódzkiej Komisji Planowania.

— Dyrektor Bydgoskiego Zjedno
czenia Budownictwa powołał na 
stanowisko dyrektora naczelnego 
Płockiego Kom binatu Budowlanego 
Romana Zdanowskiego, lat 32, wy
kształcenie wyższe, członka PZPR, 
dotąd zastępcę dyrektora ds. pro
dukcji przemysłowej w tymże 
przedsiębiorstwie.

— Wojewoda płocki powołał na 
stanowisko dyrektora Wydziału O- 
chrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Urzędu Wojewódzkiego w 
Płocku Tadeusza Kowalczyka, lat 45, 
dra nauk technicznych, kandydata 
PZPR, dotąd kierownika pracowni 
Wojewódzkiego Biura Planowania 
Przestrzennego.

— Wojewoda płocki powołał na 
stanowisko naczelnika miasta Gosty
nina Zdzisława Chojeckięgo, lat 41, 
wykształcenie wyższe, człońka PZPR, 
dotąd zastępcę dyrektora ZSO „Po
łam ” w Gostyninie.

— Wojewoda płocki powołał na 
stanowisko dyrektora wydziału Kul
tu ry  i Sztuki Urzędu W ojewódzkie
go w Płocku Romualda Dobrzeniec
kiego, lat 32, wykształcenie wyższe, 
członka PZPR, dotąd dyrektora Wo
jewódzkiego Domu Kultury.

PLENUM
STRONNICTWA

DEMOKRATYCZNEGO
PŁOCK (zb). W dniu 17 września 

odbyło się posiedzenie plenarne WK 
SD, które dotyczyło ochrony zdro
wia w województwie płockim. W 
trakcie obrad zwrócono szczególną 
uwagę na podstawowe problemy, 
jakie w nąjbliższym czasie należy 
rozwiązać, by zlikwidować zaniedba
nia w służbie zdrowia i opiece spo
łecznej. III Plenum Wojewódzkiego 
Komitetu SD wyraziło zaniepokoje
nie pogarszającymi się warunkam i 
życia ludności, spowodowanymi ska
żeniem naturalnego środowiska, 
złym odżywianiem, nie najlepszymi 
warunkam i mieszkaniowymi dla ty
sięcy rodzin oraz brakiem  kadry me
dycznej.

W HISTORYCZNĄ 
ROCZNICĘ

PŁOCK (jbn.) W dniu 23 września 
1981 roku odbyła się w godzinach 
popołudniowych w płockim Ratuszu 
narada z udziałem członków MRN, 
przewodniczących Komitetów Osie
dlowych oraz przedstawicieli jed
nostek handlowych. Narada miała 
charakter uroczysty. W Dierwszei 
części obrad zebrani wysłuchali re
feratu dr Kazimierza Askanasa na 
tem at ostatniego posiedzenia Sejmu 
Królestwa Polskiego w płockim Ra
tuszu, który ‘zebrał się w Sali Sej
mowej dokładnie 23 września 1831 
roku. Od tego momentu minęło rów
no 150 lat. Warto przypomnieć, że 
w tym historycznym posiedzeniu, 
którem u przewodniczył wojewoda 
Antoni Ostrowski wzięli udział m.in. 
historyk Joachim Lelewel, literaci 
Bohdan Zaleski i Ksawery Godeb
ski, m argrabia Aleksander Wielopol
ski.

W drugim  punkcie narady wysłu
chano informacji prezydenta miasta 
Płocka Janusza Majewskiego o ak tu
alnej sytuacji w zaopatrzeniu mie
szkańców. Narada kierował przewod
niczący MRN dr Bolesław W itko
wski.

W OBIEKTYWIE

Ze sportu • Ze sportu
Z NOTATNIKA 

SPRAWOZDAWCY
PIŁKA NOŻNA

Nie lada atrakcja czeka sym
patyków piłki/nożnej. Odbyło się 
bowiem kolejne losowanie pił
karskiego Pucharu Polski, w 
którym dalej jak wiadomo, gra 
„Wisła”. Płocki zespół trafił na 
pierwszoligową drużynę „Śląska” 
Wrocław. Mecz odbędzie się 31 
października o godz. 11 w Płoc
ku. Już'jednak teraz organizato
rzy informują, że bilety wolnego 
wistępu nie będą honorowane.

się Zaborowski, Rutkowski oraz 
bramkarz Koszarski.

FINISZUJE 
LIGA OKRĘGOWA

W czwartek, 24 września roze
grała kolejną rundę liga okrę
gowa płocko-skiemiewicka. Oto 
wyniki: Stal K. — Czarni 3:0, 
Wisła — Stoczniowiec 1:0, Or
kan — Huragan 9:4, Żyrardo- 
wianka — Krośniewianka 3:0.

W niedzielę 27 września padły 
następujące rezultaty: Huragan 
— Widok 3:3, Wisła — Czarni 
1 :2, Unia — Żyrardowianka 4:0. 
Start — Stal K. 3:2.

23 września br. w Ratuszu Płockim odbyła się uroczystośi 
związana ze 150-leciem ostatniej sesji Sejmu Królestwa Polskiego-

W DUNINOWIE NOWYM, dzięki staraniom miejscowych władi 
uruchomiono młyn zbożowy.

W Zakładach Podzespołów Radiowych „Miflexu w Kutnie & 
ramach działań przemysłu dla rolnictwa, przygotowywana 3eS* 

produkcja ANALIZATO RA , AZOTU dla „Bacutilu

SPOTKANIE DZIAŁACZY MŁODZIEŻOWYCH
KUTNO (mh). W budynku Komitetu Miejskiego PZPR od

było się uroczyste spotkanie działaczy ruchu młodzieżowe
go z członkami Zarządu Miejskiego ZSMP, uczniami kilas 
ósmych Szkoły Podstawowej n r 7 w Kutnie, przygotowane 
przez Rejonową Komisję Historyczną Ruchu Młodzieżowe
go. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz miej
skich i wojewódzkich.

War to _ przypomnieć, że dzięki staraniom Rejonowej Ko
misji Historycznej, jednej z ulic miasta nadano imię alei 
Związku Walki Młodych (okolice Warszawskiego Przed
mieścia). W miejscu tym został wzniesiony obelisk, upa
miętniający czyn działaczy ruchu młodzieżowego .ziemi 
kutnowskiej.

Z asłu żo n y  działaczom młodzieżowym wręczono wysokie 
odznaczenia państwowe i organizacyjne, a uczniowie Szko
ły Podstawowej nr 7 zostali uhonorowani dyplomem za 
sprawowanie opieki nad obeliskiem w alei ZWM.

Referat sprawozdawczo-programowy wygłosił przewod
niczący Rejonowej Komisji Historycznej, działacz ruchu 
młodzieżowego tow. Wacław Sieradzan.

Cennym akcentem spotkania była wystawa Zbiorów ko
misji, zawierająca unikalne materiały dokumentalne i fak
tograficzne z działalności postępowych organizacji młodzie
żowych na ziemi kutnowskiej.

WISŁA WICELIDEREM

Znakomicie wręcz grają na 
wyjazdach piłkarze „Wisły”. Po 
pokonaniu „Broni” w Radomiu 
3:1 tym razem zwyciężyli pe
wnie w Rzeszowie tamtejszą 
„Stal” 2:0 wychodząc po tej 
wygranej na pozycję wicelidera 
za „Stalą” ze Stalowej Woli. U- 
stępując. tylko liderowi różnicą 
bramek. Wiślacy znów rozegrali 
doskonałe spotkanie, będąc zde
cydowanie drużyną lepszą. Bram
kę dla Wisły już w 9 min. zdo
był Bogdan Pachelski, a wynik 
ustalił w 48 min. Krzysztof Rut
kowski. Po zmianie stron gos
podarze próbowali za wszelką 
Cenę zmienić niekorzystny wy
nik, lecz bez rezultatu.

Wiślacy przystąpili do tego po
jedynku w następującym zesta
wieniu: Koszarski — Witkowski, 
Zaborowski, Zembold, Janicki, 
Pietrzak — Soboń (od 46 min. 
Browarski), Świątek (od 80 min. 
Ostrowski) — Rutkowski, Po
lańczyk, Pachelski. Wyróżnili

Prowadzi Unia Skierniewice 
14 pkt., przed Żyrardowianką 
13 i Wisłą 12 pkt.

ZAPRASZAMY 
NA TRYBUNY
PIŁKA NOŻNA

Kolejnym przeciwnikiem pił
karzy „Wisły” w II lidze bę
dzie jedenastka- „Hutnika” K ra
ków. Mecz odbędzie się w sobo
tę, 3 października o godz. 15.30 
na stadionie przy ul. Łukasie- 
wicza.

LEKKA ATLETYKA

W najbliższą niedzielę, 4.X. na 
stadionie przy ul. Łukasiewicza 
odbędą się otwarte mistrzostwa 
ZKS Wisła połączone z mityn
giem kobiet. Początek zawodów 
godz. 12.

(w)

MIECZYSŁAW CIENI AK z Łęczycy zbudował we własny11* 
ogródku i według własnego projektu model łęczyckiego zanik1*”

W ubiegłą sobotę, na trasie Płocka Stocznia — Soczewka odbył 
się mini-maraton. W biegu, zorganizowanym przez Klub Osiedlo- 
wy przy Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Płocką Stoczn'^ 
Rzeczną i „Trybunę Mazowiecką"1, uczestniczyła blisko setka

zawodników .
Przygotował: TOMASZ J. g a ł ą z k a
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SZANOWNI ROLNICY!
Kraj nasz przeżywa ogromne trudności społeczno-gospo

darcze, co bezpośrednio wpływa na poziom życia każdej 
rodziny.

W tej dramatycznej sytuacji zwracam się do Wa« — 
w poczuciu odpowiedzialności za zaopatrzenie każdej ro
dziny, nie mogącej zrealizować kartek zaopatrzeniowych z 
powodu braku pokrycia w mięsie — z apelem o podjęcie 
decyzji pozwalających zwiększyć już w najbliższych dniach 
rozmiary skupu żywca w naszym województwie.

Możliwości takie istnieją w wielu gospodarstwach rol
nych. Jesteśmy przecież wysokoprodukcyjnym regionem 
rolniczym, który w ostatnich miesiącach nie potrafi nawet 
— biorąc pod uwagę wyniki skupu — wyżywić swoich 
mieszkańców. Skup żywca zmalał o ponad połowę, a w 
wielu gminach osiąga niepokojąco niskie rozmiary.

Podstawową drogą wyjścia z tej sytuacji jest wzrost 
produkcji rolnej a w szczególności mięsa. Społeczne uzna
nie za najważniejsze problemów gospodarki żywnościo
wej pozwoli w najbliższej przyszłości zabezpieczyć rolni
kom opłacalność produkcji f niezbędne do tego środki. Te
goroczne zbiory zbóż i pasz stanowią dobrą podstawę wyj
ściową do zwiększenia produkcji mięsa i mleka. Jest to 
jednak perspektywa kilku miesięcy, a przed nami okres 
zimy, najtrudniejszy do przeżycia dla ludności miejskiej 
i nierolniczej wiejskiej znękanej nie mniej niż środowisko 
wsi trudami życia codzienniego.

Wszyscy dziś myślą z niepokojem o tym, czy tegoroczne 
święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zgodniie z wielo
wiekową tradycją będą mogli spędzić w rodzinnym gronie, 
w ciepłym mieszkaniu, przy skromniejszym wprawdzie, ale 
nie pustym stole.

Mając to na uwadze zwracam się do Was t  prośbą o 
rozważenie wszędzie tam, gdzie to jest możliwe,^ dobzo- 
wolnego zrezygnowania w czwartym kwartale bieżącego 
roku z kartek na mięso z zachowaniem prawa do zakujyi
wędlin. . , , , ,

Wiem, że będzie to decyzja trudna. Wiem jednak rów
nież, że rolnicy mają możliwości własnego zaopatrzenia. 
Takiej możliwości w zdecydowanej większości nie mają 
mieszkańcy miast.

Uzyskane w ten sposób ilości mięsa pragnęlibyśmy skie
rować głównde do szpitali, przedszkoli j domów pomocy 
społecznej, jak również na realizację zaległych kartek.

Wiem, że nie zapełni to półek w sklepach mięsnych, że 
jest to działanie doraźne. Wiem jednak również, że wpły
nęłoby to pozytywnie na nastroje i samopoczucie miesz
kańców miast i wsi.

SZANOWNI OBYWATELE!
Polscy rolnicy nigdy w chwilach szczególnie trudnych 

nie odmawiali swojej Ojczyźnie niczego, ani swej pomocy, 
ani swego trudu ezy poświęcenia.

Teraz taka chwila nadeszła. Jestem przekonany, że nikt 
nie pozostanie wobec niej obojętny.

v wojewoda płocki
Płock, 22 września 1981 roku. ANTONI BIELAK

0 SPOKOJNE I BEZPIECZNE
(Rozmowa z Prokuratorem Wojewódzkim Marianem Siemaszko)

WŁADYSŁAW SZCZĘŚNIAK: — W. S. — Jak Pan ocenia stan drastyczną wymowę w zestawie- kotu zarządzeń władz państwo- 
\Jak Pan ocenia aktualny stan po- gospodarności w województwie * niu z aktualną sytuacją rynkową, wych. Tworzy się klimat bezkar- 
i rządku publicznego w naszym wo- punktu widzenia karygodnej roz- . . ności i bezprawia, osłabiając w
| jewództwie? rzutności, marnotrawstwa i nadu- Te wnioski i stwierdzenia, wy- ten sposób cały system porządku

żyć? nikają z materiałów spraw kar- społecznego, bez którego nie mo-
! MARIAN SIEMASZKO: — Na ńyćh, protokołów kontroli pań- że być mowy o stabilizacji społe-
istan porządku publicznego składa — Rozumiem, że chodzi stwowej. A więc wówczas kiedy ©zno-gospodarczej i poprawie wa-
jsię wiele elementów. Wiele jest pan,u 0" tzw. karalną niegospodar- szkody już zaistniały i są w wiięk- runków naszego życia codziennego,
także czynników pozwalających na no^  i różne postacie przywłasz- szóści nieodwracalne, sam bowiem
ukształtowanie oceny poziomu czenia mienia społecznego, Nadal aparat ścigania i wymiaru spra- Słusznie więc pan zauważył, że

'przestrzegania prawa. Nie ulega występuje zagrożenie przestąp- wiedliwóści; przy najaktywniej- to rozluźnienie dyscypliny społecz- 
' jednak wątpliwości, że wśród nich gtwami gospodarczymi których sz7m działaniu, nie jest w stanie nej wszyscy odczuwamy, a ja do- 
i— —  ------ -*•— — - - - suia tó- zwalczyć przestępczości gospodar- dałbym, odczuwamy dotkliwie, bo-! czołową pozycję zajmuje stan na- roz,miary i skutki bulwersują o- . - - .- - - - ,
silenia przestępczości. Przestęp- pjn,> społeczną. °ze.i, w tym także wszelkich prze- wiem stosowanie srodkow nacisku,

l czość bowiem stanowi najgroźniej- ^  q ' jawów niegospodarności. sprzecznych z prawem, narusza
szą, najbardziej dotkliwie odczu- NaW„ * eałvm nacie- .• . . .  , zasady praworządności, osłabia po-

! waną przez społeczeństwo postać , r  caiJvLa_ :r+-aTL Dlatego największą rolę w zapo- czucie bezpieczeństwa, a w skraj-
; naruszenia prawa, jest tym sa- J  bieganiu marnotrawstwu i niegos- nych przypadkach doprowadza do
mym miarodajnym wykładnikiem styemy _przesię^zosci gospoaar podamości oraz w usuwaniu wa- popełniania przestępstw.

1 stanu porządku publicznego. Obraz ’ RLLT „ r unków sprzyjających powstawa-
; kształtowania się przestępczości wąe ł“ ® niu przestępstw gospodarczych ma Podobnie, jak w innych regio-
na terenie naszego województwa ‘yczne®o stanu zagrożenia. Między do spełnienia kontrola funkcjonał- r.ach kraju i na terenie naszego 
jest niekorzystny, musi wzbudzać innymi liczne sygnały, napływają- na. Efektywność działań w tym województwa występują akty 

i niepokój i skłaniać do refleksji. Z, zakresie zależy w znacznym stop- przestępczego naruszania porządkuJ dowisk społecznych i ze srodkow nju ^  sprawnej pracy wszyst- prawnego, wyrażające się w m-
j W okresie 8 miesięcy br. odno- masowego _ przekazu — w jym  jęfch ogniw nadzoru i kontroli spirowaniu i prowadzeniu kampa- 
jtowano wzrost wszczętych postę- z ..Tygodnika Płockiego — Wewnętrznej, które mogą i po- nii antyradzieckiej, godzącej w ży-
] powań przygotowawczych o 29,7 świadczą o tym, ze zarówno licz- winny w zarodku likwidować wotne interesy i sojusze' Polski, 
proc. w porównaniu do analo- °a ujawnionych zagarnięć mienia wszelkie zagrożenie majątku spo- kolportowaniu pism i ulotek o 
gicznego okresu ubiegłego roku. społecznego oraz przypadków ka- łecznego. Niestety, sprawność i e- treściach antysocjalistycznych. 
Wzrost ten dotyczy niemal wszy- ralneji niegospodarności, jak i wy- fektywność funkcjonowania kon-
stkich najpoważniejszych prze- sokosc strat, w istotny sposób troli wewnętrznej pozostawia czę- w  tych sprawach są prowadzone
stępstw. odbiegają od rzeczywistych roz- s<0 w:iele do życzenia. śledztwa, które wykazują, iz

miar ów tej przestępczości. " sprawcami omawianych prze-
Za okres I półrocza br. przed- Nie fimniejszając w żadnym sto- stępstw są także ekstremalni dzia-

stawia się następująco: . rozboje Dokonywane przez Prokuraturę pniu wagi kontroli trzeba jednak łącze „Solidarności”, 
wzrost o 11 proc., zgwałcenia o analizy przyczyn wzrastającego powiedzieć, że dla zapobiegania
36 proc., włamania do obiektów zagrożenia przestępczością gospo- wspomnianym ujemnym zjawis- W. S.: Jakie są zadania bie-

BjBI

Aktualne problemy reformy gospodarczej

PŁOCKIE DNI 
ORGANIZACJI

Staraniem Społecznego Korni- ryzowanie rozwiązań organiza- 
tetu Reformy Gospodarczej i cyjnych w aspekcie wdrażania 
pod patronatem wojewody pło- reformy gospodarczej, 
ckiego Antoniego Bielaka orga- Cały bogaty program „Dni” 
nizowane są po raz pierwszy w przygotowany został w porozu- 
Płocku, pomiędzy 5 a 10 paź- mieniu z władzami wojewódzki- 
dziernika 1981 roku „Płockie mi oraz płockimi stowarzysze-
Dni Organizacji”. niami naukowymi i zawodowymi

Cały, nader bogaty program przy udziale związków zawodo- 
tych „Dni” poświęcony jest ak- wych, a inspiracją do tej waż- 
tualnym problemom reformy nej imprezy są dążenia aby
gospodarczej. Na j ważniej- .a stworzyć racjonalne warunki
konferencje^ i sympozja odbędą funkcjonowania naszej gospo
się w gościnnych pomieszczę- darki w ramach reformy gospo- 
niach Towarzystwa Naukowego darczej.
Płockiego, z reguły o godzinie10 * Społeczny Komitet Reformy

Będą to: 5. X. — Otwarcie i Gospodarczej w Płocku przyj- 
konferencja na temat „Uspołecz- H\uJe ** ce* swojej działalności 
nione przedsiębiorstwo państwo- udzielenie wsparcia dla nurtu 
We” organizatorem jest TNOiK. reformatorskiego, który samo- 
6. x . — Sympozjum na temat rzutnie powstaje w zakładach 
„Problematyka samorządów pra- Pracy dla wprowadzenia w życie 
cowniczych”. Organizowane jest załozen reformy gospodarczej, 
ono wspólnie przeć NSZZ „Soli- Komitet pragnie konsolidować 
darność” i Komisję Porozumie- działaczy społeczno-gospodar- 
wawczą Branżowych Związków czych i członków samorządu za- 
Zawodowych Towarzystwo ^8  przedsiębiorstw wokół prób-
Naukowe Płockie jest w dniu lematyki związanej z reformą 
T. X. organizatorem sympozjum gospodarczą, a w szczególności 
Pt. „Ruch związkowy a reforma popularyzowania je„ załozen i 
gospodarcza”. 8. X. odbędzie się kształtowania zrozumienia jej 
konferencja na temat „Organiza- niezbędności dla wyjścia z kry 
cja i zarządzanie w przedsię- zysu gospodarczego, 
biorstwach przemysłu chemicz
nego”. Organizatorami jest Od
dział Wojewódzki PTE w Płoc „ , ,
ku i Instytut Ekonomiki Prze- popularyzowanie założeń refor- ł 
*nysłu Chemicznego. Konferencję my gospodarczy i związanych z, 
ha temat „Społeczne problemy nią aktów prawnych: przepro- 
Procesu pracy” organizuje w wadzenie sondaży społecznych 
dniu 9. X. Oddział Wojewódzki dla odczytywania poglądów spo- 
Towarzystwa Wolnej Wszechnicy łecznych wobec reformy gospo- 
Polskiej w Płocku. I wreszcie darczej i ich formułowania; 
TJrząd Wojewódzki w Płocku udzielenie wsparcia dla idei 
Organizował na dzień 10.X. se- struktury samorządowej oraz u- 
hiinarium na temat „Aktualne samodzielnionego przed siębior- 
Problemy reformy gospodarczej”, stwa na zasadach samofinanso- 

Jako cel „Dni Organizacji” wania; inspirowanie doradztwa i 
Przyjęto: zaktywizowanie kadry szkolenia kadry kierowniczej _ i 
kierowniczej i członków samo- członków samorządu w zakresie 
rządów załóg przedsiębiorstw; zasad reformy gospodarczej; 
ożywienie działalności szkolenio- propagowanie idei samorządności 
^ e j i doradztwa w zakresie or- i integracji społeczeństwa na 
ganizacji i zarządzania; popula- rzecz jej upowszechniania.

Społeczny Komitet Reformy 
Gospodarczej stawia przed swo
im działaniem ’ stępujące cele:

uspołecznionych o 40 proc., wła- darczą prowadzą do wniosku, że kom, a w szczególności dotyczy, to ^ ce * zamierzenia na najbliższą
mąnia do obiektów prywatnych o u podłoża tego zjawiska leżą róż- warunków sprzyjających powsta- przyszłość, które prokuratura so- 
36 proc., kradzieże mienia pry- norodne, zazwyczaj kumulujące waniu przestępstw gospodarczych, ^ie stawia? 
watnego o 48 proc., uszkodzenia się czynniki, których skuteczna wielkie znaczenie ma powszechne ,r .
ciała o 38 proc., bójka i pobicia o eliminacja w podstawowej części w tym kierunku staranie ze stro- . _. Uchwały IX JNadzwy-
52 proc., przestępstwa przeciwko przypadków wykracza poza mo- ny samego społeczeństwa. czajnego Zjazdu I ols^iej Zjeano-
funkcjonariuszom publicznym i żliwości działania organów ściga- czonej Fartu Roboi.n:czej, nckre-
organom państwowym o 162 proc., nia i wymiaru sprawiedliwości. W. S.:. — W poprzednich dwóch s-ając kierunki działań i drogi
karalna niegospodarność o 10 proc., pytaniach mówiliśmy o zagadnie- wyjścia Polski z kryzysu, podkre-
pożary i podpalenia o 126 proc. Wciąż bowiem niezadowalający niach pospolitych przestępstw kry- Sl.lł.v. z cał^ rnocą potrzebę umac-
przestępstwa drogowe 28 proc. jest stosunek części społeczeństwa minalnych i w gospodarce. Nie ziarna praworządność: i państwa. 
Dane dotyczące liczby wszczęć po- do majątku społecznego, jego o- mniej ważne jest jednak zagad• jako warunku rozwoju demokracji
stępowań przygotowawczych — chrony i racjonalnego nim gospo- hienie ładu i spokoju w świetle socjalistycznej, _ konieczność walki
w niektórych ich kategoriach — darowania. Kradzież mienia spo- rozluźnienia dyscypliny społecz- z zagrożeniami podstaw i _ socjam- 
pozostają w wyraźnej dyspropor- łecznego jaskrawe niedbalstwo w neJ> które wszyscy odczuwamy. IT1'U> zdecydowanego przeciwdziała- 
cji do rzeczywistego zagrożenia, jego zabezpieczaniu czy też nieu- Mieści się w tym także pojęcie kia próbom wykorzystywania or 
Odnieść to należy zwłaszcza do dolne nim zarządzanie nie we nastrojów i odczuć najszerszych becnego kryzysu dla działań i ce-
spękulacji i, innych , przestępstw wszystkich środowiskach, napoży-1; rzesz obywateli. Mają- one niewąt- Sprzecznych z ooiską. racją 
popełnionych na szkodę i konsu- kają ną sprzeciw:, i potępienie. W P^rvy i niemahj wpływ rtta obraz stąnu; interesem narodowym : o-
mentów. Dlatego też organa ściga- wielu Prowadzonych sprawach u- * bie9 naszego codziennego życia, gólnospołecznym oraz - skutecznego
nia zwłaszcza Milicja Obywatel- jawniono zjawisko dążenia osób V ' ' .............  ............ zwalczania wszmkiego rodzaju
ska podejmowały _ szerokie dzia- podejrzanych do bogacenia się za M. S.: — Proces socjalistycznej Przestępczości i z â społecznego,
łania i akcje, zmierzające do za- wszelką cenę, wszelkimi nawet odnowy, przebiegający w warum Marne na względzie treść uch-
hamoiwania tego wysoce społecznie nieuczciwymi środkami. Przy- kach ostrych konfliktów soołecz- waj jv  zjazdu* ^ZPR ‘wvtvczre

Sł^dem takich zachowań może nych stał się < dla niektórych jed- Rady Państwa, kieritokd działań 
tych działań było wszczęcie 70 do- byc sprawa niedoboru ponad 12 nostek i części środowisk .pretek- r/adu dvrektvwv i zalecenia P o 
chodzeń karnych, skierowanie 140 ton cukru w sklepie nr 132 WSS stem do wystąpień antyprawnych, kuratora Generalnego PRL o”az 
wniosków do kolegiów do spraw „Społem” w Płocku. W toku pro- a nawet anarchistycznych, wywo- dalsze nasilanie sie szeregu ńe^a- 
wykroczen, ukaranie 406 osób wadzonego śledztwa stwierdzono, ływania silnej presji na działał- tywnych zfawisk śoołecznvch uro- 

T  “  -*BW5i 2 t o * * * *  by! następstwem n M  organ&w wiedzy, admtatetra- S S  woj. p l S S j  ' .  b'4 -
* oraz skierowanie 140 systematycznej kradzieży, dokony- cji państwowej l gospodarczej. cej działalności'realizują nastepu-

u, naa:,A,a- wanej przez konwojentów. Proce- jące zadania: zapewnienia bezoie-
vad ^^trotowanymi zakła- der przestępczy polegał na tym, Na kanwie słusznej krytyki de- czeństwa osobistego obywateli,

aaim. z  powyższych danych wyni- ze konwojenci dostarczający nocą formacji, błędów i wypaczeń, ja- spokojnych i bezpiecznych ‘warun- 
Ka, iz nastąpiła zmiana struktury pieczywo do sklepu, dorobili klu- kie legły u podstaw społecznego ków życia. W tym zakresie bę- 
przestępczosd w kierunku pogłę- Cze do magazynu z cukrem, któ- i ekonomicznego kryzysu, docho- dziemy ściśle współdziałać z mi- 
mema ujemnych zjawisk, rzutują- ry systematycznie kradli i zbywa- dziło do bezprawnego zajmowania licja i wszystkimi organizacjami; 
cycn na ocenę społeczną stanu po- li paserom. Bezwzględność chęci gmachów użyteczności publicznej, umacnianie konsekwentnego prze- 
rząuku i bezpieczeństwa publicz- zysku przejawiła się w tym, że nawoływania do niepodporzadko- strzeganda prawa przez wszystkie 
nego w województwie. Nieko- gdyby przestępstwa nie ujawnio- wania się nakazom i decyzjom organy państwa, organizacje" spo- 
r5iys-^® zmiany w tym zakresie no, sprawcy uzyskaliby korzyść władz. łeczne oraz obywateli, niezależnie
odnieść należy przede wszystkim majątkowa, za którą odpowiedział- cd zajmowanych stanowisk i przy-

. Przestępczości, godzącej dotkh- nosc spadłaby na kierowników W ostatnim czasie wystąpiły li- należności do organizacji politycz-
W' 3 ter?sy gospodarcze pan- sklepu. czne dalsze ujemne zjawiska,, po- nych, społecznych i zawodowych:

a i mienie obywateli.  ̂ zostające w bezpośrednim związ- wszechstronnego wdrażania zasad
. Dotkliwe szkody materialne i ku z nasilającym się kryzysem praworządności, jako niezbędnego

w. S. — A jak prezentuje się społeczne powoduje przestępcza poktycznym, społecznym i gospo- warunku realizacji procesu socja- 
nasze województwo na tle kraju? niegospodarność i marnotrawstwo, darczym. W szczególności mają listycznej odnowy w tym rówliież

Nie przemyślane decyzje gospodar- miejsce częste przejawy osłabienia edukacji prawnej obywateli; za- 
M. S.: — Podobne zjawiska za- cze, nieprzestrzeganie reżimów dyscypliny i anarchizowania życia pewniemia pełnej pryncypialności 

notowano prawie we wszystkich technologicznych oraz inego rodzą- społecznego, próby destabilizacji i w ujawnianiu * i nieustępliwym 
województwach. Np. w wojewódz- ju rażące przejawy braku elemen- demontażu poszczególnych ogniw ściganiu sprawców czynów prze- 
twie szczecińskim wzrost ten wy- tarnej dbałości o właściwe gospo- aparatu państwowego i gospodar- stępezych. godzących w jedność 
nosi ogólnie^ 93 proc., gdańskim — darowanie mieniem społecznym, czego oraz systemu politycznego, sojuszniczą oraz zasady przyjaźni 
63 proc., bielskim — 52 proc., prowadzą w szeregu przypadków Mnożą się bezpośrednie napastli- z ZSRR; wzmożenia prawnej o- 
łomżyńskim — 47 proc., krośndeń- do' poważnych strat. Niejednokrot- we, nieuzasadnione wystąpienia chrony mienia społecznego i socja
skim — 39 proc., lubelskim — 37 nie zniszczeniu ulegają artykuły wobec przedstawicieli administra- . . ' '7. " “ ” ' ,
Proc. żywnościowe, co ma szczególnie cji. Nawołuje się wprost do boj- l5stycznych zasad gospodarowania;

w ramach tego uaktywnimy wal-

SZACUNEK DLA ŻOŁNIERSKIEJ KRWI
W ciągu ostatnich miesięcy 

docierają do społeczeństwa wia
domości o profanow aniu grobów 
żoinierizy arm ii radzieckiej i po
m ników postawionych dla ucz
czenia ich pamięci. Ba nie tylko 
żołnierzy radzieckich, lecz także 
żołnierzy polskich, którzy wal
czyli z hitlerowskim  okupantem  
w szeregach Armii Ludowej. Ta
kie przepadki miały miejsce 
również w naszym wojewódz
twie.

Różne sa form y tej profanacji. 
Nie będziemy ich tu  przytaczać, 
bo zresztą ni© o to chodzi. Nie 
chodzi także o to, jakich żołnie
rzy były groby i pamiątki.

Chodzi o to, że były to groby 
Żo ł n ie r z y .’ i  , to  słowo po w in .. 
no właściwie zacząć i zakończyć 
-- wyjaśnić całą sprawę, nie po
zostawiając żadnego m arginesu 
dila rozważań czy kom entarzy 
Bo cóż tu  komentować? Grób 
żołnierza, pomnik żołnierza, pa
m iątka i miejsce czci dla krwi 
przelanej w  imię najszczytniejsze! 
ze wszystkich idei — miłości o b 
czyzny.

Każdy żołnierz ma swoją o j
czyznę i na jej rozkaz walczy, 
na jej rozkaz przelewa krew, 
oddaje życie.

Honorują to wszystkie cywili
zowane narody, szanując groby

żołnierzy. Również przeciwni
ków. Zmarły nie jest jiuż wro- 

' giem. Jeśli oddał to co miał 
najcenniejsze — życie — w imię 
jakiejś idei, nawet jeśli ta ide? 
była niesłuszna, to złożona przez 
niego ofiara — JEGO OSOBISTA 
OFIARA, jesit godna szacunku 
także wtedy, gdy ideę potępia, 
my.

Jest to sprawa hum anistycznej ’ 
kultury . Mamy jej licm e dowo
dy.

W cywilizowanym świecie nikt 
nie niszczy wojskowych cm enta
rzy.

Jóst w Warszawie, na, Biela
nach, cmentarz żołnierzy włos
kich, poległych w pierwszej woj
nie światowej, jako sprzymie
rzeńcy Niemiec.

Jest 1 w Płocku cmentarz 
wojtskowy, k tóry  mieści groby 
carskich żołnierzy i generałów 
— przecież zaborców, a nie przy
jaciół. ,

Jest takich miejsc. wiele na 
św 1 ecie, w naszym  kira'ju, w na
szym województwie.

Zdarzyły się niestety przypad
ki tak bardzo nie mieszczące 
się w kulturze naszego' narodu, 
że zaatakowane zostały groby, i 
pomniki żołnierzy radzieckich, 
k tórzy na polskiej ziemi położy
li życie w walce z hitlerowskim

okupantem  — • 
naszym wrogiem,

naig roź n i ©Jsz ym 
który  z zim

nym bestialstwem planował zni
szczenie Polski i Polaków.

Nie da się zaiprzeczyć, te  
głównie te sześćset tysięcy tó ł.  
nierskich istnień, straconych na 
naszej ziemi, uwolniły Polskę 
od najstraszliwszego wroga.

Ozy wodno nie pamiętać o 
tym, że każde takie stracone w 
walce życie przynosiło możność 
zawieszenia na naszych domach 
biało-czerwonej flagi? 'A  miały 
też miejsce jeszcze bardziej d ra
styczne, jeszcze bardziej boles
ne, przypadki zbeszczeszczenia 
miejsc pamięci Polaków, żołnie
rzy Airmid Ludowej,, którzy pa
dli w walce z hitleryzmem. Za
pewniam wszystkich, że żołnie
rzy Armii Krajowej, Armii Lu
dowej, Batalionów Chłopskich 
łączyła jedna tylko Idea — wal
ka o zwycięstwo nad o k u p an -. 
tern. PolLtykówall przywódcy. 
Żołnierz się na tym nie znał, o 
tym nie myślał. Żołnierz wal
czył i ginął. Tak, jak każdy 
żołnierz powinien. Jego to  od
wieczne, święte, żołnierskie pra
wo 1 obowiązek.

I dlatego każdej żołnierskiej 
śmierci i jej pamiątkom należy 
się uszanowanie.

kę z marnotrawstwem, łapownic
twem ł spekulacją; przeciwdzia
łania przejawom anarchia i samo
woli, zakłócającym ład i spokój 
społeczny.

Zdecydowanie przeciwstawiać się 
będziemy przez wszczynanie i o- 
peratywne prowadzenie postępo
wań przygotowawczych, aktom 
przestępczego, jawnego naruszania 
porządku prawnego, wyrażających 
się w: inspirowaniu i prowadzeniu 
kampanii antyradzieckiej, godzącej 
W najżywotniejsze interesy i so
jusze Polski; kolportażu pism i u- 
lotek o treściach antysocjalistycz
nych, zachęcających do narusza
nia ładu i spokoju społecznego; 
nawoływaniu do niepodporządko
wania się obowiązującym przepi
som prawa oraz decyzjom orga
nów państwowych.

Prokuratorów będzie cechować 
tak, jak dotychczas konsekwentne 
działanie, inicjatywa i jednozna
czne stanowisko w obronie po
rządku prawnego socjalistycznego 
państwa.

—- Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał: WŁADYSŁAW 
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Bądźmy realistami

R O L
D A J

Tuż po mszy w miejscowym 
kościele zebrali się przed 
remizą strażacką. Jest 

pięćdziesiąt parę osób. W sali 
kflubu roklika powietrze nasą
czone wilgocią, czuć stęchlianę, 
na ścianach zacieki i grzyb. Na
czelnik gminy Szczutowo Kaje
tan Głuchowski zaczyna od in
formacji:

„... Skup zbóż zakontraktowa
nych w tym  roku powinien w y
nieść przeszło 958 ton. Tymcza
sem do końca sierpnia dostar
czono przeszło 53 tony. Rolnicy 
dotknięci przykrym doświadcze
niem braku pasz treściwych 
ociągają sią z realizacją dostaw. 
Poza tym  wpływ na ten stan 
ma niekorzystny system rozli
czania za pobrane nawozy pole
gający na pobieraniu pełnych 
opłat bez względu na procent 
realizacji óbmoiązującej dostawy 
kontraktacyjnej. W ubiegłym  
miesiącu na 508 rolników, tylko 
34 odstawiło zboże, w tym  za
ledwie 14 wywiązało się w ca
łości z umów. (...) Nastąpił także 
spadek skupu żywca wieprzowe
go. W ciągu ostatnich 10 mie
sięcy rolnicy odstawili o 316 
sztuk mniej niż przewidywał to 
plan kontraktacyjny...".

Konkluzja. Rolnicy nie wy
wiązują się z umów. Magazyny 
zbożowe są puste. Brakuje mię
sa na pokrycie przydziałów 
kartkowych. W miastach podno
szą się głosy protestu, wzrasta 
oburzenie. „Chcą nas zagłodzić” 
— słychać w kolejkach.

Sekretarz KG PZPR Ludomir 
Rubinowskl 'czyta „Apel Plenum 
KW PZPR w Płocku do rolni
ków”.

Dramatycznie kształtuje 
się sytuacja na rynku mięsnym. 
W sierpniu br. skupiono zaled
wie 50 procent żywca w porów
naniu z analogicznym okresem 
roku ubiegłego.

Nie ma możliwości pokrycia 
potrzeb ludności wynikających * 
systemu reglamentacji. Rzutuje 
to wprost na atmosferę społecz
no-polityczną, osłabia motywa
cje do dobrej pracy, pozbawia 
robotników i wszystkich ludzi 
pracy inicjatywy w pokonywa
niu skutków kryzysu*..”

Dalej dowiadujemy się o za* 
daniach pracy partyjnej na wsi. 
Chłopi siedzą posęipna, patrzą na 
kolejnych mówców, w sali robi 
się szaro od dymu.

Akt oskarżenia

Co na to rolnicy? Głos zabie
ra Stefan Sokołowski:
— Kto doprowadził do tego? 
Dlaczego klasyfikuje się rolni
ków, że jeden otrzymuje pasze, 
inny nie? Jak nas traktujecie? 
I myślicie, że oddamy zboże! 
(...) Chcecie walczyć ze speku
lacją, żądacie, aby rolnik sprze
dawał państwu po 800 złotych 
za kwintal, a nie na rynku gdzie 
cena urosła do 1500 złotych. 
Zgodzę się z tym, że nie ma co 
tolerozoać paskarstwa, lecz gdy 
najmujemy człowieka do pracy, 
to musimy płacić mu 800 zł 
dziennie i jeszcze stawiać pół 
litra. Skąd wziąć? Druga spra
wa. Dokładnie 15 sierpnia w y
szło zarządzenie, że za jednego 
tucznika rolnik otrzymuje wo
rek ospy i provitu. Ale za dwa 
tygodnie można już byló tylko 
pobrać J6 kilogramów pronitu i 
worek ospy. (...) Przejdźcie się 
po wsi, to zobaczycie kto gospo
daruje. Małachowski 78 lat, 
przy kiju chodzi, Kwiatkowski 
84 lata — ledwo sam się w y
żywi, Gajewska kulawa — na- 
leży jej dać opiekę. A  młodzież 
do miasta ucieka — tak żeście 
ją wykształcili (...) Skończyło się 
dobre i dla panów, którzy  ̂sie
dzą w wygodnych fotelach. 
Trzeba chłopu podać rękę, uś
cisnąć go jak brata, a nie sta
rać się ciągle oszukać. Wtedy 
będzie mięso, będzie zboże t 
mleko.

Oklaski. Ja mam dwie jałów
ki — kontynuuje mówca — ale 
nie oddam. Nie dostałem paszy, 
a inni mają — niech więc tam

ci sprzedają. Czy ja jestem in
nym rolnikiem? Dalej — wi
działem jak dyrektor SKR-u 
przechodził obok ciągników, któ
re się zakopały i nawet nie 
spojrzał. Tak gospodarz robi?

Wstaje wzburzony Józef Ga- 
brychowicz: — Proszę spraw
dzić, jak się oprocentowuje 
mleko w zlewni? W żywe oczy 
nas okradają i nie ma na to 
kontroli.

Dlaczego oszukujecie — mó
wi Kazimierz Brodziński — w 
marcu odstawiłem 15 tuczników, 
a w kwietniu podwyższono ce
ny. Straciłem, ale drugi raz nie 
dam się nabrać. Inna sprawa. 
Maciora mi się oprosiła i nie 
miała pokarmu. Dzwonię do 
weterynarii — przyjedźcie, po
móżcie — wołam. Ba, nie ma 
czym. A rolnik niestety płaci 
ubezpieczalnie trzody chlewnej. 
To samo było z awarią linii 
elektrycznej. Czekałem, czeka
łem — aż wreszcie zadzwoniłem 
do telewizji w Warszawie.

Chłopi wylewają swój żali, są 
rozgoryczeni. Mówią o braku 
węgla, nawozów, maszyn. Wła
dza musi udowodnić, że dba o 
rolników, że jest sprawiedliwa.

To mnie — powiada Bole
sław Gromelski — milicja 
przyjdzie aresztować za to, że 
sąsiadowi świniaka sprzedałem? 
O swoim własnym nie mogę 
zadecydować? Przecież ten ko- 
mu  ̂ sprzedaję też chce jeść...

Kazimierz Kalinowski stuńer- 
dza: — Przed wojną nie było 
pąszy . i świniaki . rosły, ale 
trzeba je było chować dwa la
ta. Dziś chodzi o to, by szyb
ko przybywało mięsa, a nieste
ty bez pasz nie ma o tym  mo
wy...

Rolnicy znają trudną sytuację 
gospodarczą w kraju, niiby wie
dzą, że z dnia na dziwi nie 
przybędzie ani węgla, ani na
wozów, czy też maszyn — lecz 
stojąc twarzą w twarz z władzą 
pytają wprost: czas żyto siać, 
my zaś nie mamy kilograma 
superfosfatu. Co powinniśmy ro
bić? — może ktoś nam doradzi- 
Gminna Spółdzięlnia nie wywią
zuje się z umów i rolnik jest 
bezsilny. Czy ubezpieczenie trzo
dy chlewnej ma być dobrowol
ne? — pyta radny WRN Piotr 
Tomkielski. Są za obowiązko
wymi, ale służba weterynaryjna 
musi rzeczywiście przychodzić z 
pomocą. Muszą się także popra
wić usługi w SKR. Jak można 
„dusić” chłopa, żeby wywiązał 
się z kontraktacji, sikoro pań
stwo tego nie robi? Co jest z 
funduszem rozwoju rolnictwa?

— Żal nam  — powiada Jerzy 
Smólczyński ze Słupi — lu
dzi z miasta. Nie mamy do 
nich pretensji, lecz ktoś powi
nien wreszcie zająć się ratowa
niem nas wszystkich. (...) Naj
ważniejszą sprawą są ceny. 
Proszę się nie dziwić — dziś 
każdy rolnik umie czytać i pi
sać. Jeśli za świniaka płacą 120 
za kilogram, to on go sprzeda, 
bo w GS zapłacą mu po 86 zło
tych. (...) Nie myślcie, że jesteś
my wrogami Polski Ludowej. 
Chcemy tylko wspólnego dobra, 
bez niczyjej krzywdy.

—• Panie naczelniku — słychać 
głos z sali — w styczniu zarzu
cą was zbożem. Na pewno — bo 
każdy czeka, że będzie podwyż
ka.

— Proszę pan Piątkowski — 
głosu udziela sekretarz.

— Jestem członkiem NSZZRl 
„Solidarność" i powiem tak. 
Rząd to, jak ten ojciec kierują
cy gospodarstwem. Partia jest 
matką, a „Solidarność" porów
nam do dzieci. Teraz wszyscy 
chcą rządzić i w  sumie jedno 
drugiemu przeszkadza. Panowie 
z tego nic dobrego nie może 
być...

Po tych słowach aż krzesła 
zaskrzypiały i przyciszony gwar 
jak podmuch wiatru przeleciał 
po sali.

— Gdybym ja — mówi da
lej — oszukiwał dzieci, to prze
staną mi wierzyć. Tak' jest u 
nas. Brakuje zaufania. I już

ostatnie zdanie. Kiedyś to ra
diu powiedzieli — „kłócić mo
żemy się wieczorem, lecz w 
dzień to my musimy pracować". 
Święta prawda — każdy przy
taknie.

Czy jest rozwiązanie?

Obok problemów gospodar
czych na zebraniu aktywu spo
łeczno-politycznego gminy poru
sza się także kwestie wiary i 
wychowania. Ale, jak do tej 
pory żaden z dyskutantów nie 
podaje recepty, by zboże trafiło 
do magazynów, ,by ulżyć tym, 
którzy stoją w kolejkach — roz
ładować napięcie. Mało kto za
stanawia się nad tym, jak to się 
dzieje, że rolnicy nie sprzedają, 
a codziennie mogą kupić świe
ży cbleb.

Prezes GS, Mieczysław Ma
kowski omawia zao,patrzenie w 
środki do produkcji rolnej. Jest 
złe. Z zarzutów oczyszcza się 
dyrektor SKR. Naczelnik podsu
mowuje dyskusje, odpowiadając 
na. zgłoszone pytania. Również 
obecny na spotkaniu Roman 
Rudka wicedyrektor Wydziału 
Rolnictwa Urzędu Wojewódz
kiego w Płocku dzieli się swy
mi refleksjami. Są smutne jak 
rzeczywistość.
„Wieś powiada, dajcie środki do 
produkcji, my zaś dostarczymy 
wam żywności. Miasto z  kolei 
mówi —- jeśli będzie ...migso, 
zwiększy się produkcja maszyn, 
nawozów, pasz. Błędne -koło".

Wsi trzeba pomóc i nie raz 
o tym mówiono. Tymczasem pę
tla coraz bardziej zaciska się na 
naszych gardłach. Brakuje żyw
ności. Ale przez te kilka godzin 
żaden z dyskutantów nie po
wiedział, że trzeba wyciągnąć 
rękę. Rękę, która mogłaby roz
luźnić pętlę, choć padały wiel
kie słowa — patriotyzm, ojczyz
na, wspólny wysiłek. Mówiono 
o braterskim podaniu dłoni, o 
tym, że trzeba dzielić się krom
ką chleba, tylko jak długo bę
dziemy na to czekać 1— czy wy
trzymamy? (zto)

W tym roku po raz pierwszy od wielu lat transport czeka itą
oferty.

Fot. T. Gałązka

Redakcyjna sonda

Dokończenie ze str. 1

na trasie Piła — Wronki. Tak jest 
zresztą o tej porze każdego roku. 
W tym może jednak jest to bar
dziej kłopotliwe, bo tory wyła;* 
dimkbwe w kapitalnym remoncie. 
Pracujemy więc na jednym torze, 
na którym może się zmieścić je
dynie 25 wagonów dwuosiowych. 
Remont jest już właściwie na 
ukończeniu i gdyby nie brak 300 
ton asfaltu, udałoby ^ę zdążyć 
przed jesiennym szczytem.

Z niepokojem myślimy o tym, 
jak sobie poradzimy w toku bu
raczanej kampanii, zaopatrujemy 
w surowiec cukrownię w Chełm
ży. Nasi stali klienci to sierpecki 
browar, gdzie wozimy słód, za
kłady młynarskie. Na stację tra
fiają też wszystkie przesyłki dla 
GS, tu rozładowuje się mieszanki, 
pasze, węgiel i nawozy dla rol
ników. Brak przygotowanych na
leżycie torów_ wyładunkowych zna
cznie utrudnia, lub wręcz unie
możliwia pracę, ale co możemy 
na to poradzić. Ciągle jeszcze 
działa magiczne słowo: rozdzielnik

i choć Petrochemia pod bokiem,
asfalt jest po prostu nie do zdo
bycia.

Spółdzielnia Ogrodnicza — Kut
no, mgr Wacław Dziadkowieci*

—- Dla nas szczyt zaczyna się z 
chwilą masowego wykopywania 
warzyw korzeniowych, właśnie w 
połowie września. Korzystamy tra
dycyjnie z transportu STW, za
warliśmy w tym roku umowę na 
przewóz 15 tys. ton owoców i 
warzyw. Teren naszego działania 
jest rozległy, obejmuje 11 gmin i 
trzy miasta, które na bieżąco za
opatrujemy w warzywa i owoce.

Producenci dowożą towar do na
szych punktów skupu, magazynów 
w Kiernozi. Pniewiu koło Żychli
na w Kutnie, Majdanach i Kroś
niewicach oraz sezonowych punk
tów skupu cebuli w Byszewie i 
Pobożu. Stamtąd my z kolei tran
sportem STW wywozimy skupio
ny surowiec w różne rejony kra
ju. Czasami wspomagają nas wo
zy PKS czy Zakładów Drobiar
skich, bo warzywa i owoce, to

Niespotykany nigdy po
przednio -brak na rynku 
wszelkich artykułów , a w 
szczególności,« najniezbęd
niejszych do codziennego bytu, 

wywołał zrozumiałą walkę o ich 
zdobycie w kilom etrowych ko
lejkach. i * * * * * 7

Dzieją się w nich gorszące, a 
czasem wręcz m akabryczne sceny 
i aw antury. Często przyczyną ich 
jest istnienie kategorii osób, po
siadających przywilej ułatwienia 
zakupów poza norm alną kolej
nością.

Istnienie tego przywileju jest 
konieczne, a usprawiedliwione 
jednym  właściwie tylko wzglę
dem, mianowicie stanem  zdrowia 
i sił.

Nikt chyba nie kwestionuje 
konieczności istnienia takiego 
przywileju. Jest to po prostu 
sprawa zwykłych uczuć ludzkich. 
Ludzkiej pomocy udzielanej słab
szym przez silniejszych.

Na tym tle powstaje jednak w 
kolejkach bardzo wiele scysji i 
— powtarzam — gorszących in
cydentów, które podwyższają i 
tak  już zawsze napiętą atm osfe
rę.

Niepotrzebnie! Jest rzeczą zro
zumiałą. że stan  zdrowia i sił 
kupującego a stąd jego prawa 
do zakupu poza kolejnością jest 
niemożliwy do oceny przez ogół 
uczestników kolejki. Z w yjątkiem  
chyba przypadków widocznych 
dla każdego: kalectwo, zaawan
sowana ciąża, starość.

Dlatego też stworzone zostały 
przepisy, k tórych celem jest u- 
regulowanłe tego ważnego — 
szczególnie w obecnej sytuacji — 
zagadnienia. Przepisy te ustala
ją, że prawo do obsługi pozą 
kolejnością we wszystkich pla
cówkach handlu detalicznego ma
ją w równym stopniu: inwalidzi, 
kobiety ciężarne, kobiety z dzie
ckiem na ręku (wymagającym 
noszenia), osoby kalekie i inne 
o ograniczonej możliwości poru
szania się, opiekunki (siostry) 
PCK i Polskiego Komitetu Po
mocy Społecznej, inne osoby bę

dące Jedynymi opiekunam i in 
walidów, chorych, którzy nie mo
gą dokonywać zakupów samo
dzielnie.

Większość tych upraw nień wy
maga udokum entowania (poza 
widocznymi). Takimi dokum enta
mi są: książeczka inwalidzka wy
dana przez ZUS, legitym acja

Przede wszystkim 
spokój i kultura

ZAKU PY
POZA

KOLEJKA
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów orzeczenie komisji 
lekarskiej lub zaświadczenie or
ganu rentowego o uznanym  in
walidztwie (ważne z dowodem o~ 
sobistym). Dla opiekunek — le
gitym acja PCK lub PKPS. Dla 
osób opiekujących się osobami 
nie mogącymi dokonywać zaku
pów samodzielnie — imienne za
świadczenie wydane przez leka
rza rejonowego.

Sprzedawca ma prawo żądania 
okazania takich  dokumentów, z 
tym , że nie są wymagane doku

m enty od osób o cechach wi
docznych tzn. kobiety ciężarne i 
z dziećmi wym agającym i nosze
nia na ręku, osoby o ograniczo
nej możliwości poruszania (np. 
protezy, kończyny w gipsie), s ta r
cy to jest osoby w podeszłym 
wieku.

Zaznaczyć tu  należy, że wszy
stkie te przywileje nie obowiązu
ją  w stoiskach i sklepach z na
pojami alkoholowymi.

Aby dalej rozładować, jak  ty l
ko się da, sytuację w kolejkach, 
to w myśl przepisów, w tych 
sklepach, k tóre posiadają odpo
wiednie w arunki organizacyjno- 
techniczne powinny być stworzo
ne oddzielne stoiska dla osób u- 
prawnionych. O rodzaju upraw 
nień powinna być umieszczona 
widócznie wywieszka inform acyj
na.

Personel sklepowy powinien 
być poinstruowany o zasadach 
stosowania wymienionych prze
pisów i potrzebie rozstrzygania 
sytuacji spornych w sposób ku l
tu ralny  i taktowny.

Tyle mówią przepisy. Opraco
wane one zostały z tą myślą i 
w ten  sposób, aby Jak na jb a r
dziej ułatwić dokonywanie zaku
pów zarówno wszystkim kupu
jącym, jak  tym, dla k tórych ta 
czynność jest szczególnie trudna 
lub wręcz niemożliwa. Ale prze
pisy to- nie wszystko. Może się 
stać tak, że będą one jedynie 
m artw ą literą, a nie odegrają tej 
roli, dla k tórej są przeznaczone. 
Aby się tak  nie stało potrzebna 
jest przede wszystkim wyrozu
miałość i ku ltu ra . Tak osób do
konujących zakupów, jak  per
sonelu handlowego. Tylko wtedy, 
gdy ku ltu ra  i przepisy zwiążą się 
w harm onijną całość będziemy 
mogli sobie wzajemnie ułatwić, 
w jakim ś choćby niewielkim sto
pniu, nasze codzienne życie, któ
re jest obecnie tak pełne napięć, 
zdenerwowań, niepokojów i tru d 
ności. Musimy się na ten spokój 
i ku ltu rę  osobistą zdobywać.

W. SZCZĘŚNIAK

towar delikatny 1 nie moi* 
kać.

PKS — Płock, mgr Stanisław 
Janusz Morawski, zastępca dyrek* 
tora Oddziału Towarowo-Spedy• 
cyjnego PKS w Płocku:

— Jestem właśnie po ostatniej • 
narad, oceniających stan przygo
towania do jesiennych przewozów. 
Tradycyjnie już obsługujemy w 
czasie kampanii buraczanej cukro- 
wnię Borowiczfci i tak będzie rów
nież w tym roku. Czy uda się 
nam wywiązać z przyjętych za
mówień, myślę, że tak, jeśli oczy
wiście, nie będzie jakichś niespo
dziewanych klęsk żywiołowych, 
ulewnych deszczów czy ostrych 
mrozów. Oczywiście trochę ucier
pią na tym inni kontrahenci, al« 
trudno, buraki to dzisiaj sprawa 
priorytetowa.

Sprawny transport, to tylko je
den z warounków, następny — za
pewnienie wyżywienia dla kierow
ców obsługujących kampanię. Lu
dzie chcą pracować, ale jeść prze
cież też muszą. Miała być wydzie
lona w tym celu specjalna pula 
wojewody, ale na razie cisza.

Niepokoi nas też stan dróg —• 
który także zadecyduje o powo
dzeniu tegorocznej kampanii. Pro
gnozy nie są budujące — braku
je soli do posypywania jezdni, 
drogi, po których będzie poruszał 
się nasz transport też nie należą 
do priorytetowych w kolejności 
odśnieżania, ponadto nie mamy 
też pokrycia na dostawy olejów 
zimowych — 12-50, krzepliwyeh W 
niskich temperaturach. Zresztą 
prognozy zjednoczenia też nie są 
budujące, zdaniem ekspertów pra
wie połowa pojazdów w skali kra
ju zostanie wyłączona z ruchu * 
powodu awarii, braku części, aku
mulatorów, ogumienia.

W jakim stopniu dotknie to na* 
trudno przewidzieć. Na razie je
steśmy umiarkowanymi optymi
stami. Dysponujemy dość dużą 
bazą, należymy do największych 
w naszym województwie przewoź
ników.

PKP — Kutno, Tadeusz Sawicki, 
zastępca naczelnika stacji d.s. han* 
dlowo-przew ozowych:

— Trochę niepokoimy się « lu
dzi, w związku t nowymi przepi
sami kilkunastu dyżurnych ruchu 
szykuje się do przejścia na eme
ryturę. Jak uzupełnimy te bra
ki, jeszcze nie wiadomo.

Go można jednak zaobserwować.
to mniejszy ruch niż w latach 
ubiegłych, mniej towarów do prze- 
wozu. Nie znaczy to oczywiście* 
że nie mamy co robić. Pomagamy 
jak zwykle w kampanii, np. for
mujemy trzy pociągi — 60 wę- 
glarek do przewozu buraków d# 
cukrowni.

Wiele kłopotów sprawia nam 
ciągle opłakany stan techniczny 
wagonów, pouszkadzanych pod
czas załadunków, w porę nie re
montowane szybko zamieniają fi* 
w ruinę, nic dziwnego, że giną 
przesyłki, choć chcemy być soli
dnym przewoźnikiem i dobrze wy
wiązywać się * umów. Zakłady 
Napawacze Taboru Kolejowego za
walone są robotą, brakuje też ma
teriałów do prowadzenia napraw* 
a dewastacja postępuje w szybkim 
tempie.

STW — Płock, Stanisław Sier“ 
bińskt, wiceprezes do sprow prze* 
wozów i spedycji:

— Sytuacja trudna, prawie bI* 
mamy czego wozić, pojazdy przy
gotowane, zamówień brak. Jeste
śmy w stanie przewozić np.
500 do 600 ton zboża dziennie, * 
miesięcznie przewozimy obecni* 
tylko 3 tys. ton. Buraki będziemy 
wozić tylko dwoma pojazdami do 
cukrowni w Ostrowach, to znaczy 
konkretnie, nasz oddział w Go
styninie, tradycyjnie obsługujemy 
rejon Kutna i Łęczycy, jeśli cho
dzi o transport owoców i warzyć*

Borykamy się, jak chyba wszy- 
scy przewoźnicy, z brakiem czę
ści, ogumienia, akumulatorów* 
Olej na czwarty kwartał zamówi
liśmy ze stosownym wyprzedze
niem. na razie mamy potwierdze
nie na 40 proc. etyliny i 70 pro*, 
oleju napędowego. Liczymy na ko
lejne dostawy w trakcie.
Niewielu jest chętnych do pf*ey 

w przeładunku — rocznie pr*e* 
nasz punkt spedycyjny przechodź 
ok. 1 min ton, trzeba to załado
wać na samochody i przyczepy* 
aiby przesyłki dotarły jak  
szybciej do swojego miejsca prze
znaczenia.

Liczymy, że może sytuacja go
spodarcza kraju ulegnie peW»*J 
poprawie i wzrośnie zapotrzebo
wanie na nasze usługi i tabor.
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Polemiki 

i dyskusje

JESZCZE
0

PATRONACIE
Ra* jeszcze wróciła na la ' 

m y prasy, obecnie „Walki 
M łodych” sprawa objęcia 
patronatem przez ZSMP 
przychodni osiedlowej przy 
ul. Wolskiego.

Autor artykułu o chwy* 
tliwym tytule „Czy cie kie
dyś wykołowano’ postano
wił pokazać źródła niepo
wodzenia tego młodzieżowe" 
go patronatu oraz dać od
powiedź na pytanie dlacze
go słuszna skądinąd idea 
została wypaczona. Czy mu 
sic to udało niech ocenią 
czytelnicy pisma.

Ponieważ w artykule kil
kakrotnie postawiono i nąs 
pod pręgierz społecznej opi
nii zmuszeni jesteśm y od" 
powiedzieć na kierowane  
pod adresem „Tygodnika 
Płockiego” zarzuty.

Przede wszystkim ®i* 
..opluwaliśmy” młodzieżowej 
akcii. przeciwnie, od poczat" 
ku uznaliśmy ia za słuszna 
i potrzebna, zwłaszcza, że 
istotnie sytuacja ieśli chodzi, 
o bazę dla służby zdrowia 
jest w mieście bardzo zła. 
Z entuzjazmem pisaliśmy na 
ten temat od chwili przyję
cia budowy przez ekipy 
młodzieżowe, pisaliśmy o 
czynach produkcyjnych. 
ZSMP-owskich, niedzielach 
przepracowanych przy budo
wie przychodni na uL Wol
skiego.

Uważaliśmy, że skoro nie 
udało sie zrealizować idei 
odbudowy siłami młodzieży 
Płockiej Starówki z uwagi 
na brak fachowego przygo
towania do takich. brać. roz
licznych trudności ż tria*' 
teriałami i kłopoty z doku
mentacja. może przychodnia 
okaże sie w sam raz na mo
żliwości młodych z ZSMP.

Na początku, gdy był je
szcze zapał do pracy, entu
zjazm. obietnice pomocy ze 
strony władz miasta, budu
jące deklaracje i my w nie 
uwierzyliśmy uznaiac rea
lizacje tego przedsięwzięcia 
siłami młodych za możliwą 
do wykonania, oczywiście 
nie bez pomocy fachowców'

Ponieważ kilkakrotnie 
trzymywaliśmy od czytelni
ków informacje, że na Pla
cu przy Wolskiego nic się 
nie dzieje, niszczeje drogi 
sprzęt, a martwa -budowa 
nie rokuje szans na zapo
wiadany pomyślny finał po
stanowiliśmy odwiedzić ia z 
aparatem fotograficznym.

Nie bvł to iak nam się 
sugeruje fotoiriontaż, a orze- 
ciwnie zdiecia o charakterze 
dokumentu. Nie złamaliśmy 
zatem reguł rzetelności 
dziennikarskiej, gdyż taki 
obraz zastali w dniu swo- 
ie wizvtv dziennikarz i fo
toreporter — innego, lep
szego po prostu pokazać nie 
mogliśmy. Nie odwoływa
liśmy też niczego i niczego 
nie odwołujemy.

Nie chcieliśmy też publi
kując te zdiecia umniejszać 
wysiłku młodych, którzy. na 
tej budowie rzeczywiście 
pracowali, a przeciwnie 
zmobilizować do działania 
osoby odpowiedzialne za 
realizacje tei inicjatywy, nie 
tylko z ZSMP. ale władze 
miasta i kierownictwo pa
tronującego przedisiebior- 
stwa. aby budowę doprowa
dzono do końca.

To przecież nie my — re
dakcja byliśmy odpowie
dzialni za pozostawienie teł 
akcji samej sobie, ani też 
za fakt. iak stwierdza wi
cewojewoda Leszek Majew
ski, że „Patronat realizowa
ny bvł pod, rvtm propagan
dowych werbli, a nie zgod
nie z rachunkiem ekono
micznym”. a także i za to, 
iż obecnie tynki i części mu- 
ru rozkuwa sie na nowo, 
bv założyć instalacje.

Zapewne prawda. że 
skrzywdzono młodych z or
ganizacji, nie zapewniając 
fachowej pomocy, że ich 
trud i wysiłek nie został 
należycie oceniony i doce
niony Ale przecież nie po
przez fakt, że w naszym 
piśmie zamieściliśmy zdiecia 
ukazuiace prawdę o tym 
Patronacie. Gorzka i smut
na, ale taka ona po Prostu 
iest.

Autobus podjeżdża do myjni. 
Jeszcze zanim szczotki pój
dą w ruch, korzystamy z 
sytuacji i zagadujemy kie

rowcę. — Co panu wiadomo o kon
flikcie przewodniczącego waszej 
,,Solidarności” z komisją zakłado
wą? Czy pan należy do „Solidar
ności”?

— Tak, należę. Przewodniczący 
Włodarczyk? Nie mam d o . niego 
zastrzeżeń, a Komisja Zakładowa 
niepotrzebnie odwołała go z funk
cji. Przewodniczący potrafi wszy
stko szybko załatwić.

— To znaczy co?
— No, podwyżki. W czasie straj

ków był najaktywniejszy — mówi 
Jan Mardofel. — Tak na mój ro
zum jednak niepotrzebnie odwoły
wał te kursy w niedzielę. Bo 
msza mszą, a praca pracą.

Kierowca samochodu ciężarowe
go PLA 376k jest podobnego zda
nia. Przewodniczący Włodarczyk 
cieszy się jego zaufaniem, bo jest 
ostry i bezkompromisowy. Czyli 
właściwy człowiek na właściwym 
miejscu.

Jerzy Wożniak — długoletni pra
cownik montowni kół powiada: — 
Włodarczyk nadaje się na prze
wodniczącego „Solidarności”. Sam 
prowadził ubiegłoroczny strajk, a 
to przecież nie było proste. Posta
wiono mu wiele zarzutów, lecz nie 
jestem przekonany, czy są one 
słuszne. Ujmę to jasno — dyrektor 
choiałby go wygryźć, chciałby aby 
„Solidarność” była przedsierpnio- 
wym związkiem.

W kanale obsługi Bronisław Ku
biak i Leszek Zubrzycki także są 
podobnego zdania. — Gdyby w tej 
chwili przyszło nam głosować, to 
nasze mandaty zaufania oddali
byśmy Włodarczykowi ponownie. 
Co do zarzutów, to były one wręcz 
śmieszne, dziecinne.

— Czy uważacie, ze zarzuty • 
autokratyczny etyl pracy, czy pi
jaństwo na terenie zajezdni są 
śmieszne i niepoważne?

— No, nie, ale w końcu nie zo
stały potwierdzone.• • •

Do zajezdni PKS w Kutnie tra
fić niełatwo. Dostępu broni żelaz
na brama i zamknięta furtka, któ
ra po chwili uchyla się przed na
mi, wchodzimy na duży plac.

— Gdzie mieszczą się biura? — 
pytamy pierwszego napotkanego 
człowieka w roboczym kombine
zonie.

— Pójdziecie tamtędy prosto i 
w lewo, w baraczku są biura.

Sekretarka, młoda dziewczyna, 
chroni gabinet dyrektora. — Dy
rektor zajęty, rozmawia przez te
lefon.

—- To moczy, że nie możemy 
wejść?

— Poczekajcie, ai skończy.
— Czy pani należy do „Solidar

ności”?
— Tak.
— A co pani wiadomo o kon

flikcie przewodniczącego z jego 
ludźmi?

— Nie słyszałam.
— Naprawdę? Należy pani do 

„Solidarności” i nie wie, co się 
dzieje w zakładzie?

Sekretarka czerwieni się, ale 
milczy.

W pokoju przylegającym do se
kretariatu urzędniczka przysłuchu
je się rozmowie.

— A może pani nas wprowadzi 
w temat.* ,

— A co ja wiem, nie byłam, 
nie uczestniczyłam w tym jublu, 
co był po uroczystości. Mogę tylko 
powiedzieć jak ludzie mówili, ale 
prze tern zamknijcie drzwi. Przy 
takim zbiorowisku nie będę się 
zwierzała. A może sam Włodar
czyk wejdzie i usłyszy?

— Pont się go boi?
— Nie, tylko że to straszmy cho- 

leryk, skacze od podłogi do sufitu, 
jak mu coś nie tak. Nie można z 
nim tak spokojnie rozmawiać, jak 
my teraz. Więc, że on taki nieo
bliczalny, to stąd to wszystko. 
Wiem, że Komisja Zakładowa za
wiesiła go w pełnieniu f unkcji. A 
potem zawiesili komisję.

Na tyle zorientowani wchodzimy 
do pokoju dyrektora, który skoń
czył już rozmowę telefoniczną. 
Chociaż nie uprzedzaliśmy _ o na
szej wizycie, nie wydaje się zas
koczony. Może tylko zdenerwowa
ny- „ .— Jestem tu dyrektorem dopie
ro od czerwca — mówi na począ
tek. Komisja Zakładowa poprosiła 
mnie na zebranie, gdzie zadano mi 
pytanie dotyczące dyscypliny pra
cy w okresie ostatnich dwóch mie
sięcy. Wówczas to stwierdziłem, 
że plan gospodarczy wykonujemy 
normalnie, mimo trudności zaopa
trzeniowych w ogumienie i częś
ci zamienne. Następnym zagadnie
niem była realizacja postulatów, 
zgłoszonych we wrześniu i paź
dzierniku roku ubiegłego. Więk- 
kszość z nich dotyczyła poprawy 
warunków socjalno-bytowych za
łogi. Poinformowałem zebranych, 
że będą zrealizowane. Wybudowa
liśmy halę, w której umieszczony 
zostanie warsztat mechaniczny. Po
za tym zamierzamy wyprowadzić 
z pomieszczeń w hali naprawczej 
pracowników administracji. „Petro- 

w Płocku zgodziła się po
stawić budynek kontenerowy, w 
którym będą biura, natomiast o- 
puszczone pomieszczenia zamieni
my na szatnie, jadalnie, na z pra
wdziwego zdarzenia umywalnie.

— Wróćmy jeszcze do dyscypliny 
pracy.

— Nie jest tajemnicą, bo o tym 
mówiłem właśnie na tym zebra
niu, że w zakładzie wystąpiła pe
wna dezorganizacja, którą wpro
wadza postępowanie przewodniczą
cego „Solidarności”, Mariana Wło

darczyka. Sformułowałem zarzut, 
iż wprowadzając w błąd dyżurne
go ruchu, dyspozytora, kierowców 
pozwolił sobie odwołać osiemnaście 
kursów.

— Dlaczego?
— Obywała się uroczystość po

święcenia sztandaru naszej „Soli
darności”. Dałem specjalny autobus 
do podwożenia ludzi, samochód o- 
sobowy i nyskę — na sobotę i 
niedzielę, żeby załatwili tę spra
wę, jak trzeba. Wyraziłem też 
zgodę na skierowanie na trasę gło
gowską dodatkowych autobusów, że
by społeczeństwo Kutna mogło doje
chać bez przeszkód. Ale pan Wło
darczyk podjął decyzję, żeby od
wołać jeszcze 18 kursów, by kie
rowcy wzięli udział w mszy.

— Czy przewodniczący „Solidar
ności” ma prawo do podejmowa
nia takich decyzji?

— Z pewnością nie, bo w końcu 
jest dyrekcja, czy jej nie ma? Je
den z kierowców w oświadczeniu 
napisał, że polecił to pan Włodar
czyk, który informował, że zosta
ło to uzgodnione z dyrekcją.

Jednym z zarzutów sformułowa
nych przeciwko przewodniczącemu 
Marianowi Włodarczykowi było 
wywieranie presji na kierowników 
i pracowników kutnowskiego od
działu PKS. Kierownicy podobno 
stracili inicjatywę, werwę i ener
gię, powoduje to lęk przed panem 
Włodarczykiem. Ci, którzy nie u- 
legają, są traktowani jako prze- 
oiwn:cy całego związku i odnowy, 
a represją ma być usunięcie z
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szeregów „Solidarności”. Przewod
niczący Włodarczyk potrafi nie 
przecierając w słowach powiedzieć, 
co myśli o delikwencie i wyrzucić 
go za drzwi grożąc, że niedługo po
leci za bramę.

Kiedy Komisja Zakładowa Wy
stąpiła z votum nieufności wobec 
przewodniczącego i następnie za
wiesiła go w pełnieniu funkcji w 
zakładzie, został napisany nekro
log, który prezentujemy na zdję
ciu. Następnie odbyło się zebranie 
załogi i wtedy zawieszono z kolei 
Komisję Zakładową. Przy tym 
trzeba dodać, że spośród członków 
komisji siedmiu głosowało prze
ciw Marianowi Włodarczykowi, a 
pięciu wstrzymało się od głosu.

Podczas rozmowy z dyrektorem 
wchodzi nasz fotoreporter, właśnie 
przed chwilą wyproszony z gabi
netu „Solidarności”. Pan Włodar
czyk nie zgodził się na sfotografo
wanie.

Z dreszczykiem emocji wchodzi
my więc do jego pokoju nie wie
dząc, jak zostaniemy potraktowani. 
Może wylecimy z hukiem?

Ale nie. Przewodniczący Włodar
czyk nie ma nawet oporów wi
dząc, że włączamy magnetofon. 
Mówi: — Komisja Zakładowa po
stąpiła bezprawnie, bo statut ina
czej to ujmuje. Przewodniczącego 
mogą zdjąć tylko ci, którzy go 
wybierali.

— Ale komisja nie chciała pańa 
zdjąć, tylko zawiesić, wystąpiła z 
konkretnymi zarzutami...

— Bez pokrycia. To było ukar- 
towane. Nie wiem, czy dyrektor 
maczał w tym palce, ale chyba na 
pewno tak. Po prostu od wewnątrz 
chcieli rozbić związki.

— Siedem osób głosowało za 
pana zawieszeniem. Trudno przy
puszczać, że wszystkie są manipu
lowane.

— Zasadniczo brało w tym u- 
dział jedenaście osób. Ale czterech 
było takich gorliwych. Przeciwko 
jednemu z nich prokuratura pro
wadzi śledztwo za nieprawidłowe 
jazdy.

— Ale przecież to byli pana naj
bliżsi współpracownicy, Komisja 
Zakładowa, która nagle cała się 
zmówiła, bo ją ktoś namówił?!

— To klika, której się nie uda
ło zamierzenie. Do związku też 
mogą należeć różni ludzie, prze
cież sie ich nie sprawdza.

— Potem zostało zwołane zebra
nie...

— Zwołała je załoga. Przywró
cono mnie normalnie do pracy, bo 
już miałem pomimo tylko zawie
szenia zmieniony angaż na kierow
cę. Pan dyrektor chciał sobie 
przystosować związki do swojej 
wygody.

— Dyrektor też należy do „Soli
darności”.

— Jedno drugiemu nie przesz
kadza. Przecież to myśmy go 
wybierali, kiedy zdejmowaliśmy 
poprzedniego. Ja osobiście walczy
łem o niego, gdyż wydawało mi 
się, że będzie dobry. Nie można

powiedzieć, bo wiele zrobił dla za
łogi. Do związku Wstępowali różni 
ludzie już z góry przyjętymi zada
niami, teraz się to odbija. Choć 
nie mam na to bezpośrednich do
wodów, ale jestem przekonany, że 
to dyrektor się przyczynił do roz
bicia naszych związków.

— To związek jest rozbity?
— Nie, on sam się przyczynił do 

rozbicia, ale związek nie jest roz
bity. Dyrektor może rządzić zało
gą, lecz tylko pod względem ad
ministracyjnym, a .nie związko
wym.

— A jak to było M tą uroczys
tością po poświęceniu sztandaru?

— Przepraszam, czy to nagonka? 
Bo jeżeli tak, to nie będziemy 
rozmawiać — wtrąca obecny w 
pokoju inny działacz „Solidarnoś
ci”.

— Nagonka? — dziwimy się. — 
Nie, chcemy j>o prostu wyświetlić 
sprawę i stąd takie dociekliwe py
tania. Dlaczego odwołał pan kilka 
kursów autobusowych? — zwraca
my się do pana Włodarczyka, któ
ry w tym momencie zapala papie
rosa. Temperatura wzrasta.

— Ja żadnych kursów nie od
woływałem, bo czy ja mam takie 
prawo? Ja tylko powiadomiłem te 
osoby, że właśnie w niedzielę jest 
uroczystość poświęcenia sztandaru 
związkowego.

— 1 na to hasło w ten sposób
zareagowali?

—• Administracyjnie nie mogę za
rządzać zakładem, nie mogę też
powiedzieć pracownikowi, aby 
przerwał pracę. A czy to moja 
wina, że kierownik polecił zrezy
gnować z kursów? Dyrektor mó
wi, że * osiemnastu, my doliczy
liśmy się tylko czterech. Nawet 
gdyby liczyć powrotne, byłoby" o- 
siem.

— Według oświadczeń miało być 
to również polecenie dyrektora od
działu...

— Nie, ja tylko mówiłem, a nią 
wydawałem poleceń. Poleceń wy
dawać nie mogę, a mówić mi wol
no.

— Ale wracająe do tej uroczy
stości, podobno urządziliście potem 
niezłą zabawę do późna w nocy 
na terenie zakładu. Są ludzie, któ
rzy widzieli pana pijanego, a tak
że pana kolegów wesoło się zaba
wiających.

— No, proszę państwa, przecież 
musiałem zaprosić gości, którzy 
przyjechali z Krakowa, ale podej
mowaliśmy ich tylko kawą i her
batą.

— A do obiadu w restauracji?
— Nie przeczę, była setka wód

ki. Cjlpiad opłaciliśmy z samorzut
nej zbiórki na tzw. symboliczne 
gwoździe. Zebraliśmy w ten sposób 
przeszło 14 tysięcy, obiad koszto
wał ponad 8, dla 77 osób — to 
chyba niezbyt drogo.

— Czy w tej uroczystości brał 
udział dyrektor?

— To nie była uroczystość PKS, 
tylko „Solidarności”. Ja odpowia
dam za to, co dzieje się w moim

pokoju, a dyrektor niech odpowia
da za swój gabinet.

— Jesteście jakoś dziwnie na
stawieni, tu me było żadnej uro
czystości, nikt się nie upił, nikt 
nie rozrabiał, len  zarzut potem u- 
padł, bo brakło dowodów.

— Ale jedna z kobiet zmywała 
naczynia po libacji.

— Na drugim zebraniu nie po
twierdziły się jej słowa, zawarte 
we wcześniej napisanym oświad
czeniu. Dlaczego akurat państwo 
chcecie to wyjaśnić, załoga prze
cież już wyjaśniła tę sprawę i 
koniec. Ja nie przeczę, że działam 
ostro i nie liczę się ze słowami, 
co nie każdemu się podoba. Na o- 
statnim posiedzeniu, jak to mówi 
Pietrzak, dostali po dupie i sprawa 
została wyświetlona. A co do Gu
towskiego, to ja zgłosiłem wobec 
niego vołum nieufności, bo tylko 
jątrzy podpierając informacjami z 
„Trybuny Ludu”, że za strajki nie
jdzie płacone. Te, eo niby ja po

wiedziałem o wypieprzeniu dyrek
tora i zastępcy członka KC, to 
też wyssał z palca. „Solidarności” 
nie można naginać i za nos wo
dzić, to, co się ludziom należy, to 
dostaną. Będziemy walczyli do os
tatniej kropli krwi.• • •

Rozmawiamy a członkami Komi
sji Zakładowej NSZZ „Solidar
ność”, teraz zawieszonej w działal
ności. Radzimierski, Zabłocka, A- 
,acka, Bujko.
— NajWc„..iejszym zarzutem 

wobec przewodniczącego Włodar
czyka było pijaństwo na terenie 
zakładu. W tym pokoju przy bra
mie po prostu była knajpa, co 
tu ukrywać.

— Pan też tam był?
— Nie, ja nie piję i nie mogłem 

tam być. Nawet wśród kierowców 
mówiło się — chcecie sobie wypić, 
to idźcie pod bramkę. Interweniu
jący byli obrzucali stekiem wul
garnych słów, możecie sobie więc 
wyobrazić, jaki strach panował.

Drugi zarzut — nieliczenie się 
w ogóle z komisją. Pan Włodar
czyk chciał wszystkim sam kiero
wać. To, co ustaliliśmy, nie było 
respektowane, tylko zmieniał jak 
chciał. Zwracaliśmy mu na to u- 
wagę — choćby ostatnio — dwa 
razy zbierała się komisja, żeby o- 
mówić tę uroczystość. Siedzieliśmy 
po cztery, pięć godzin a potem to 
wszystko nie było przestrzegane, 
brało w łeb. Sam robi przyjęcia, 
uściski, nie pozwala mówić oso
bom, jak było wcześniej ustalone. 
Właściwie na tym obiedzie po po
święceniu nikt nie był z gości, 
tylko sami swoi.

— Pan Włodarczyk z kolei za
rzuca wam — Komisji Zakładowej, 
że jesteście manipulowani przez 
dyrektora."

— Tego pan Włodarczyk nie mo
że udowodnić. Ją rozumiem, jedna, 
dwie osoby, to jeszcze było możli
we, ale manipulować całą komi
sją? Czternastoma osobami? Osoby, 
które wstrzymały się od głosu,

kiedy występowaliśmy s rotwm 
nieufności też brały udział w tam
tym przyjęciu, więc było im nie
zręcznie.

— Komisja Zakładowa jednak 
nie miała prawa tama występować 
t  podobnym wnioskiem bez popar
cia załogi.

—■ Nigdy nie ośmielilibyśmy się 
tego zrobić, gdyby nie było sygna
łów od załogi z „towarówki” kon
kretnie. Jak wróciłem po tamtym 
zebraniu, powiedzieli mi — to już 
pół roku temu powinno nastąpić.

— A teraz »towarówka” zawie
siła wat".

— Nieprawda, a całej „towarów
ki" tylko siedmiu ludzi podpisa
ło petycję, a jest około setki. Te
raz sytuacja wygląda tak —> ci 
popierają pana Włodarczyka, któ
rzy mają z tego jakąś korzyść, 
przypuśćmy, że wybronił przed ka
rą.

Mieliśmy wspólnie, kolektywnie 
rozpatrywać sprawy kar, & tym
czasem wystarczy spojrzeć, wszę
dzie podpisany tylko pan Włodar
czyk. Będzie nowe zebranie wy
borcze. Petycję o zawleczeniu ko
misji podpisały 192 osoby plus 28 
z Łęczycy, jak mi wiadomo. Mu
si więc odbyć się zebranie, żeby 
cała załoga — 700 osób, mogła się 
wypowiedzieć.

— A jakie macie prawo do przy
puszczeń, że te siedemset osób nie 
wypowie się przeciwko wam?

— Odbyło się takie króciutkie 
zebranie, na którym poinformowa
no załogę o zawieszeniu nas w 
działalności 1 wielu nie przyjęło 
tego do wiadomości. W dalszym 
ciągu dla nich jesteśmy Ich przed
stawicielami. Pan Włodarczyk jest 
to niewłaściwy człowiek na nie
właściwym miejscu. Pracownik, 
który zwracał uwagę — panowie, 
co wy robicie w zakładzie pracy, 
po tej uroczystości, powiedział — 
co Ja będę oświadczenie pisał, Jat 
za trzy miesiące idę na emeryturę, 
chcę mieć spokój do tego czasu.„

W MKZ „Ziemi Kutnowskiej* 
pomimo pory już mocno spóźnio
ne] pełno ludzi. Za chwilę ma być 
zebranie zarządu. Za ścianą pracuę 
ie powielaez. Pytamy, Jaka jest o* 
ninia o panu Włodarczyku. Mo
ment konsternacji. Działacze spo
glądała na siebie, jak gdyby chcie
li wytypować spośród swojego 
grona człowieka, który odnowie.

Pan Karczewski nie może, jest 
tak zabiegany, zajęty. Mimo wszy
stko udaje nam się znaleźć praco
wników MKZ, którzy dobrze zna
ją sprawę Mariana Włodarczyka i 
potrafią udzielić informacji tej 
kłamliwej pezetperowśkiej prasie.

— Ni* trzeba deklaracji —- odpo
wiada jeden z działaczy MKZ — 
nis zrażają nas inwektywy poda
jące pod adresem prasy, która w 
tej chwili zajmuje się nieobiek
tywnym przedstawianiem faktów, 
lecz nagonką na co śmielszych 
członków „Solidarności”.

— Marian Włodarczyk jest czło
wiekiem ostrym w swoich wypo
wiedziach, nie ugnie się przed ni
kim i takich ludzi nam potrzeba. 
Zresztą byliśmy obecni na zebra
niach 1 mamy wyrobiony sąd.

— Powiemy państwu — Włodar
czyk jest w porządku, a czy Ko
misja Zakładowa miała prawo go 
zawiesić, nie wiemy, bo statut w 
tysn punkcie jest niejasny. Dopiero 
na zjeździe uściślimy tę kwestię. 
Co do pijaństwa — to nie ma ża
dnych dowodów, zatrzuty się nie 
potwierdziły, a Komisję Zakłado
wą, można by zapytać, co ona zro
biła do tej pory, co zrobiła Ko
misja Rewizyjna.

—- Państwo Imputujecie nam bez
celowość uroczystości poświęcenia 
sztandaru, a tymczasem od zara
nia państwa polskiego istniała te
go typu tradycja...

— Nie, my tego nie kwestionu
jemy, tylko pytamy, czy przy ta* 
kich okazjach można pić. Abstra
hując od sprawy libacji, do o- 
biadu przecież podano po setce wód
ki, podczas gdy „Solidarność” wal
czy t  alkoholizmem.

— Nie sami święci są w „Soli
darności”, jak tam wódki bym nie 
podał, ale skoro była, stało się i 
trudno z tego robić aferę. Zresz
tą eo to setka, tyle, eo nic.

Powiem jedno — żeby wszyscy 
działacze tacy byli, jak pan Wło
darczyk, tak walczyli o sprawy za
łogi, tak bezkompromisowo postę
powali. Przecież wiemy, jakie 
teraz są wytyczne, żeby najakty
wniejszych skłócić, zdjąć.

— Skąd ta refleksja?
— Całe społeczeństwo o tym wie.
— Czyżby?
Opuszczamy lokal MKZ. Na 

schodach przy ulicy dwóch mło
dych ludzi rozdaje ulotki powie
laczowe.

— To oświadczenie rzecznika 
prasowego „Solidarności”?

— Nie, to o 17 września...

K. PYTLAKOWSKA 
Z. BURACZYŃSKI
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W nowym przedszkolu trwają prace wykończeniowe
Fot. T. Gałązka

NOWE PRZEDSZKOLE 
W CIAGD CZTERECH MIESIĘCY

Jiui niebawem ruszy (a może 
w chwili, gdy uikaże się nasza 
gazeta w kiosku, już będzie et- 
wafrte) kolejne, po tym działają
cym na Osiedlu Młodych, przed
szkole zakładowe MZRiP. Dzię
ki ogromnemu wysiłkowi załóg 
Petrochemii i Nafto remontu, 
dzięki ofiarności pracowników 
Zakładu Gospodarki Pozaopera- 
ęyjnej, dzięki zaangażowaniu 
^Solidarności” kombinaitu w cią
gu rekordowo krótkiego czasu 
przystosowano lokum w hotelu 
typu Lipsk do przyjęcia 90 dzie
ci.

Pomysł powstał w maju, a ko
lejne etapy jego realizacji były 
ściśle kontrolowane na posie
dzeniach tzw. sztabu przed
szkolnego, jakie odbywały się 
przynajmniej raz na tydzień. 
Kiedy pod koniec wiosny było 
wiadomo, że sytuacja przed
szkolna jestt więcej niż tragicz
na i całe miasto poszuikuje eks

presowych rozwiązań, podjęto 
ten wysiłek, który dla prawie 
setki rodziców będzie zbawienny 
w skutkach.

W czasie naszej wizyty w po
mni es ze z eni a c h prz y go t o w y wa-
nych dla dzieci trwały prace 
malarskie, potem będzie już moż
na zwozić wyposażenie, na 
szczęście zakupione jeszcze _ w 
czerwcu. Dzieci otrzymają więc 
przedszkole jaik nowe, bo też 
właściwie jest nowe. Nauczyciel
ki zapewni Wydiział Oświaty, a 
personel kuchenny — Petroche
mia.

Odnotowujemy fakt urucho
mienia tego przedszkola jako 
ewidentny przykład na to, że 
jak się chce, to można, czyli nie 
święci garnki lepią. Może więc 
inne większe zakłady pracy 
pójdą w ślady Petrochemii, nie 
czekając aż kito inny rozwiąże 
problem w przyszłości wcale nie 
tak bliskiej?

#  Wrócić de rejeaśrosfi kmteaż 
w aklepacn iprezyattnł). 

tfropozyeje te były _ przygotować 
przed naradą, ich podstawą 

Oyiy żądania społeczeństwa kiero
wane do instytucji. Głównie jed- 
nak ehodzito o to, ezy zaopatrzy*? 
zakładowe sklepy i kioski i tana 
sprzedawać większe ilości towaru, 
czy tez ustawie inaczej handel W, 
samym mieście.

Dyr. SwitaisKa z Zakładów 
nergetycznych spytała na wstęp*®# 
w jakim procencie pokrywa się 
dzienne zapotrzebowanie ludności 
na mięso? o to, czy istnieją
szansę aa zaspokojenie potrzeb i 
w jakim stopniu.). Jeśli mówi się 
o przejęciu sprzedaży mięsa przez

k w —  .... . "■ II ......................... zakłady, to czy nie chodzi tu przy-

KOLUMNA POŚWIECONA PŁOCKIEJ PETROCHEMII NR 1001 zakłady jedynie odpowiedzialnoś-
^  ■ ‘ 1 ""** C1 za zaopatrzenie, Która _ dotąd

__  _ _  _  _ ciążyła zupełnie na kim innym,
T f  A  i  /  1  A  A A  A  /  A A  I A  H  | »  rn /  Stwierdziła również, że hale skle-

f  ii 9 / 1  1 1 1 1 1 /  11 A l  i i  i  W powe są nie wykorzystane, a ludzie
m jl fil 1 flll fi W Im fi I- 1 tam pracujący nie mają zajęcia.L/I lYL/llI I I li/llii  .sst.a -̂fSs^bSa

ma rzeczywiście kłopoty i zbyt

W SPR A W IE Z A O P A T R Z E N IA Is& lfe s l
. . . . i R ..a p° DEMBIŃSKI z MZRiP stwier-

D ezorganizacja rynku, zwła- uczestniczyli również wszyscy zain- re z by y P „r . iszczę dził, że podział towarów regla-
szcza artykułów spożyto- teresowani związkowcy, z przed- może dlateyo me P 3ę . *  mieć mentacyjnych, wbrew założeniom

czych ma swoje dalekosię- stawicielami „Solidarności” na w c y c h  decyzji t ^  . J  sprawU,dUwy. p rzykladem
żne reperkusje. Na czele ar- czele. Postulatem numer 1 była świadomość, ze nie p yj m0gą być papierosy, które inaczej

tukulów spożywczych znajduje się sprawa zaopatrzenia w mięso iin- łatwo. twwttsta sa rozdzielane w różnych regio-
niewątpliwie mięso i jego prze- ne artykuły spożywcze Prze p d t  d dyskusji były pro- nach kraju. Powiedział ponadto, ze 
tui nr u Jest tn tak zagmatwany wszystkim KIOSKOW NA TERE- sroasiawą ao y  ̂ 4„c,„ jeśli będzie pełne pokrycie kart,
kłąb*' moblemów, że chyba nikt NIE ZAKŁADÓW PRACY Argu- pozycje Przygotowane C n ie  będzi? żadnych problemom
w ca ły m kraju 'nie może mieć re- mentowano, że nawet jeśli praco- tucje handlowe. Oto niektóre " le jk a m i .  Na przykład w kwie-
cepty na jego rozwiązanie. Żresz- wnicy w godzinach pracy postoją nten.. kartki pieczęcią tniu, kiedy było pokrycie — re-
tą, co innego rozwiązanie, a jesz- w kolejce, to i tak, stracą mniej *  V otrzymu- glamentacja zdała egzamin. Pô Kcze co innego próby złagodzenia czasu niż na_ wystawanie w ko- ,,PI dla tych oso o. K tó re  rótyniei wniosekf by zabrać
brzemienia 9niedostatku, leżącego lejkach sklepów miejskich. Można ją kartki w Pł ( V innym województwom uprawnie-
na całym społeczeństwie. Część będzie skończyć z fikcyjnymi ztool- ska). . 6 cje 0 grama- nia dotyczące produkcji P™wa~
społeczeństwa zwłaszcza ta praett- niemami lekarskimi na opiekę nad takiej jaka jest na kartce dzonej na terenie woj. płockiego.
jaca w zakładach pracy, gdzie o- dzieckiem, Czy po prostu z „ury- turze takiej, ja a j Wa pTzykład Włocławek zabiera z
bowiązują ścisłe reżimy produk- waniem się’ z pracy bez P iania  fcMepnrdO) inwali- terenu naszego województwa dże-
eyjne, odczuwa najdotkliwiej przyczyn Podnoszono wiele innych *  ™^™tów i emerytów (WSS) my —  za
wszelkie niedomogi systemu zaopa- argumentów, o czym mzej, niektó- dów, rencistów y ^

trzenia.
POSTULATY I DECYZJE — 7- ---------rap------- 7 7 '

Do Prezydenta Miasta Płocka, do ' ,
Wydziału Handlu UM, do WSS ^  ' •’ ' ' *
„Zgoda”, napływają postulaty.
„Zapewnijcie pokrycie wydanych 
kartek” — tak można scharaktery
zować dużą ilość żądań. Z prasy, 
radia i  telewizji wiadomo jednak, 
że tego nie da się zrobić w naj
bliższej przyszłości. Należy zatem 
pomyśleć, co w sytuacji, jaką ma
my, można zrobić, by społeczeń
stwu ulżyć.

Celowi temu służyła narada, któ
ra odbyła się w dniu 10 wrześ
nia w Urzędzie Miejskim. Uczest- , 
nitzyli w naradzie między inny
mi: prezydent Miasta Płocka Ja
nusz Majewski, kierowniczka wy
działu handlu Helena Kozińska, wi
cedyrektor d.s. handlu WSS „Zgo
da” Anna Sosińska, d.s. gastrono
mii — Barbara Szmulewicz i in
ni. Jeśli wymieniam tyle nazwisk, 
to idzie mi przede wszystkim o to, 
by ukazać, że zgromadzeni mieli 
odpowiednie kompetencje do roz
patrzenia spraw, o których wie
dzieli już wcześniej. W naradzie

m

Zaczniemy od odtwarzania 
rozmowy, a raczej mono
logu Andrzeja M. Nie nja- 
| wniamy nazwiska bohate
ra ł myślimy, że czytelnicy nam 

to wybaczą, gdyż zostało ono za
strzeżone do wiadomości spisują
cych tę relację. Zasiadamy za sto
łem ceremonialnie. Może od rana
— proponujemy.

Dzwoni budzik. Jest piąta. Po-
tostaje chwila na przetarcie oczu
— i trzeba wstawać. Rozpoczyna 
rię kolejny dzień. Normalne czyn
ności od lat. Wstawić wodę na 
gaz, później łazienka, golenie #ię» 
mycie, ubieranie. Szklańkcr herba
ty ł chleb z pomidorem. Radio 
gra cichuteńko. Nadają poranne 
komunikaty i wiadomości, ale 
trudno dłużej zastanawiać się nad 
ich treścią. Zcihłddam ffidryndrli^p 
biorę torbę, wkładam drugie śnia
danie i chyłkiem uciekam na ko
rytarz. Jest 5.30.

Nowy dzień zapowiada *łę p°- 
ehmumy. Do przystanku spory 
kawałek drogi. Ciekawe czy wa
hadło podjedzie punktualnie? 
Przechodzę niemal przez całe o- 
siedle Międzytorze”. Jeszcze nie 
myślę o tym, co dzisiaj mnie cze
ka. Zresztą nie trudno sobie wy
obrazić, normalna praca. Staję 
przed znajomymi rzucającymi po
ranne — co słychać? Odpowiedź 
stereotypowa. Jakoś tam. Nad
jeżdża autobus, nie ma tłoku i 
można usiąść. Zaczyna się życie 
w gromadzie. Co energiczniejsi 
komentują wczorajszy dzień. Już 
w autobusie ścierają się poglądy 
na Hnii „Solidarność” — partia — 
rząd. Kto winien? Dlaczego nie 
widać poprawy, czyżby komuś na 
tym zależało? Albo, w Warszawie 
dostają dwanaście paczek papiero
sów, w Łodzi dwanaście, a u nas 
tylko dziesięć paczek na cały 
miesiąc. Kto to wymyślił?

A ja za kim jestem? Nie ukry
wam — należę do partii i to „So
lidarności” też jestem. Wychowy
wałem się, jak to mówią, w poli
tycznej atmosferze. Rodzice byli 
działaczami partyjnymi. Pamię
tam spory i dyskusje. Chodziłem 
do szkoły w Gorzowie Wielkopol
skim. Pewnego dnia weszła do 
klasy nauczycielka i wyprowadzi
ła nas do sali gimnastycznej. U- 
stawiliśmy się rzędami. Głos za

brał dyrektor — „Zmarł Józef 
Stalin — powiedział. Nauczycielka 
miała łzy w oczach. Ja też, bo 
słotna dyrektora wywoływały e- 
mocje. Rok 1956 pamiętam z opo
wiadań. Przyjechał do nas brat 
matki i mówił o Poznaniu, - o 
czołgach i blokadzie Warszawy. 
Jeszcze trudno mi było ocenić 
fakty. Przyszły lata sześćdziesią
te. Skończyłem szkołę i poszedłem 
do pracy. Wyjechałem do Gru*

dziądza, do tamtejszej emalłemi. 
Mieszkałem U rodziny. Ale wróć
my do dnia dzisiejszego.

Brama MZRiP — droea do in
stalacji, pokój. Torba pod wie
szak. Z kierownikiem ustalamy 
plan pracy na dzień dzisiejszy. 
Proces technologiczny idzie nor
malnie. Jeszcze nie bierzemy się 
za politykę. Czekamy na wiado
mości z zakładowego radiowęzła. 
Stanowiska jak zwykle podzielo
ne. „Solidarność” przekazuje wia
domości z posiedzenia KKP itd. 
Każda z organizacji ma swoje 
zdanie na temat wydarzeń w kra
ju. Może to i dobrze? Praca jak 
praca. Pisaliście już o naszej in
stytucji. Ludzie się rozpolityko
wali, ale tylko tak prywatnie, bo 
w wypełnianiu obowiązków co
dziennych tego nie widać... Jesie- 
nią mieli zapał, chcieli coś robie, 
lecz dzisiaj każdy na coś czeka, 
mówiąc szczerz* żyjemy * dnia 
na dzień. Często słyszę — „za Go
mułki, albo na początku za Gier
ka”.

Taje -  aa G o ^ m  M o  ca ^ J * * » * l  T c o t ^ X  - V ?  »
)eló. Na początku lat siedemtbue-chUMe i jego gruzach. A już wyobrażam tobte,
m y c h  byl żapoł. Ale ciż ż tego? kom _  i g ^ ^ ^ y j o t j a  jakie musi by( tragiczne dla u-
Kupowaliśmy na raty. Tu ao Kiep^iej j daw- dzi. którzy przed wojną, lub za-
Płocka przyszedłem za żoną. Ona podwyżki, a my p , . 4 raz p0 ryzykowali życiem za ten
chciała być bliżej domu. Kupihś- na wiemy, ze chleb jest za t . ugtr(£ k^ y teraz tak spoieczeń-
??,<± i!’ta.. ^ T l i e d a w Z  Pól b la n k i  herbaty kanapka rtwo krytykuje,
dostaliśmy własne mieszkanie. — to kolacja. Biorę gazetę. „Pro- wieczorem, przed pójściem
Później dorobiliśmy się telewizora szek do zębów w IV kwartale , spać wiączam radio. Dyskusja —
i skromnych mebli. Powoli czło- „Skupiono juz ponad milion ton 0 tym jak wyjść 2 kryzysu. Słu-
•wiek sie urządzał To wszystko. zbóż” itd. Filmy? Oglądałem naj- cjjam wypowiedzi. Mówią specja- 

K 8 ę 4 1 . ZiJcż, ale muszę powiedzieć, ze
mam wątpliwości, czy to wszyst
ko ruszy z miejsca, czy od 1 sty
cznia przyszłego1 roku zaczniemy 
odczuwać poprawę? Nie dowie
rzam.

Żyłem za Gomułki, jak przy
szedł Gierek też zaczęło się coś 
nowego. Potem jednak znowu by
ły rozmowy o kolejkach, o kło
potach, o tym, że historia się pow
tarza. Ale człowiek nie miał ja- 

■ M M i  koś czasu dłużej się nad tym za
stanawiać. Rodzina — starania o 
mieszkanie — zawsze coś trzeba 
było załatwiać. Nigdy jednak nie 
robiłem czegoś za wszelką cenę. 
Najczęściej miałem wątpliwości — 
tak jak dzisiaj. Napiszecie, a to

Po pracy Wsiadam do autobusu, chętniej serial „Przyjaciele”. Od- i tak niczego nie zmieni.

Iać’Zn°'wale CdomuZe— normalnie czasach^MÓ? zawód? ^ o b o t a i l / -  Pan Andrzej M. zastrzega so-
O b L  wychodzimy do Z Z sta , jestem mistrżem na wydziale. Ale bie prawo przeczytania przed 
chce kupić buty na zimę. Nieste- dlaczego akurat ze mną ma być drukiem tego, co napiszemy. Do 

nia mn Chodzimu'od sicie- ten wywiad? — Słuchaliśmy pa- pijamy herbatę, jeszcze kilka 
%  i o b o  Sosami można n . głosu w dyskusji u , zabraniu. d r t h W u - W .  O m a ^ -  
na coś trafić. Zachodzimy do ko- _  Tak, wydaje mi się, ze nale- ^  ? _  m^  _  ’by|  ziden- 
misu, tutaj też nie ma w czym żę do ludzi, którzy mają coś do j j c ^ y  Nie chce, by na mój 
wybierać. Wszędzie kolejki i tłok. powiedzenia. Kilka razy zabrałem - - uśmiechano Najlepiej
Udało nam się kupić serek homo- g *  Ha zebraniach, . nie teraz -  S i J m T S S S y  r o S -
genizowany. Mięso i wędlinę ku- jeszcze przed Sierpniem. Później  ̂ ^  nig ^ hf łem sfą do
puje teściowa, od razu dla całej pytano nawet kierownika, czy ten « • |
rodziny, a ja jej za to odstępuję Andrzej M. nie jest człowiekiem pierwszego s g . 
część przydziału papierosów, bo konfliktowym. Kiedyś pisałem so- "W stajemy od stołu. 
zacząłem się odzwyczajać od pale- bje wystąpienia w notesie i mó- skończona, rozmowa 

KiorUti tn nawet dwie? naczki miiam „r/istn w ne7.v. Dzisiaj nie dniu, który nie prz;

,,.y produkowane przez za
kład przetwórczy na terenie Płoc
ka. Następnym wnioskiem mówcy 
było, by wprowadzić sprzedaż 
wszystkich towarów reglamento
wanych po godzinie 15. Poprawi
łoby to dyscyplinę pracy w zakła
dach. Rozładowanie kolejek mo
głoby nastąpić również wtedy, 
gdyby rozszerzyć sprzedaż mię*a 
przez inne sklepy.

Odmienne zdanie, co do ido* 
sprzedaży w kioskach przyzakłado
wych zaprezentował p. Gołąbek z 
FMŻ. Stwierdził on, i jest to słu
szne, że kioski przyzakładowe nw 
są przystosowane do sprzedaży 
mięsa i wędlin.

Za proporcjonalnym przydziałem 
mięsa dla pracowników w sto
sunku do osób nie pracujących ^  
dużych zakładach przemysłowymi 
optowała p. Czupczyńska z MZRiP* 
natomiast p. Ignaczewski z „Soli
darności” przy FMZ zapyta1 
wprost: dlaczego trzeba wprowa
dzać sprzedaż w kioskach przyza
kładowych, skoro s k l e p y  ś w 1 
cą  p u s t k a m i ?  Zwrócił ponadto 
uwagę, że miasto liczy 103 tys- 

Fot. T. Gałązka mieszkańców, podczas gdy zakłady 
pracy wydały 140 tys. kart. Stą 
nadmierna liczba kart pozostał 
bez pokrycia, a ludzie stoją w ko
lejkach. Proponował ponadto, W 
ustalić sprzedaż mięsa i wędlin 
według list, gdzie zaznaczone była
by, kto miałby kupować w godzi
nach przedpołudniowych, a kto 
—dudniu.

Rozmowa
zacząłem się odzwyczajać od pale- bie wystąpienia w notesie i mo- sKonczona, rozmowa o jednym 
nia. Kiedyś to nawet dwie paczki wijem prosto w oczy. Dzisiaj nie dniu, który nie przyniósł mc re- 
spalałem, a teraz jak nie ma to jest to nic nadzwyczajnego. Ale welacyjnego, żadnej super sensa- 
powiedziałem sobie, że do końca przynajmniej mam czyste sumie- cji. 
roku rzucę palenie. Po drodze za- nje, że zwracałem uwagę, że nie
chodzimy na targowisko. Khpuje- ufcrywałem dla własnej wygody. — Proszę tylko nie roo c 
my pomidory, ziemniaki, ogórki i 7 . *»"*? przodownika ■- *W W *V.na
już z pełną torbą wracamy do Teraz, przyznaję, mam chwile odchodne. Takie było P ° ^ m o  
domu. Chwila drzemki, bo źmę- zwątpienia. Wprawdzie z tego, co nie kilkugodzinnej rozm wy 
czenie. daje znać o sobie. Syn bu- osiągnąłem w życiu prywatnym, rzeczywistości, Jakiej e da ę

s u ż r . ^ A s r . - a s ę a  Jnowych konfliktach zapalnych w mam poczucia, no nie powiem niej pis ,c.
Radomiu, w olsztyńskiej drukar- sukcesu — bo to słowo zupełnie
ni Jutro chyba będzie to samo, nieadekwatna do rzeczywistości, K- • 1

W mieście brak nie tylko mięss, 
ale jaj i serów, zwłaszcza żółtych- 
które w porcjach śniadaniowych 
mogliby w kioskach kupować pra
cownicy (p. Kadzińska, WUT).

Niektóre kioski są jednak 
stosowane do sprzedaży zwłaszcza 
wędlin; były one tam sprzedawany 
w czasach większej obfitości (Gło
dy szewski — „Petrobudowo”).

Wolą załogi AfPKę (Charzyńskti 
jest wprowadzenie sprzedaży 6 
kiosku przyzakładowego.

NASZYM ZDANIEM
W czasie, gdy nie ma pokryto  

na kartki, choć teoretycznie V0'  
winno być, próżno mówić o Po
prawie sytuacji metodami admw- 
stracyjnymi. Z sygnalizowany 
zjawisk ujemnych szczególnie 
scyplina pracy ma swoje znaczem ■ 
dla w s ź e l k i e  j p r o d u k c J  
Produkcja ta, kurcząc się, P055"- 
wia nas wszystkich r ó i e n i e i 17̂  
nych towarów, co z kolei bddsi  ̂
ływuje na rolnictwo, które też 
dzie ograniczać produkcję, w 
runkach, gdy za pieniądze tą dr 
gą wypracowane nie będzie rnoff-  ̂
nabyć potrzebnych towarów. I1 
się zamyka, dyskusja, jeśli 
przynieść jakąś poprawę, a 
stać się całkiem jałowa, 
rozwiązań kompleksowych. Ary 
menty wykluczają się nawzaje^ 
przynajmniej niektóre. Nie w j  ■ 
mo, w czym leży poprawa 
kie decyzje należy podjąć, 
choć trochę nam wszystkim uizb' 
Coś przecież zrobić trzeba, bo: J .  
teraz tłumiona przez władzę 7  . 
kulacja rozwija się nurtem V t 
skórnym, przybierając różne J ° j  
my. Za wykupienie mięsa na K . ig 
kę niektórzy pobierają wV,S°rrn(i 
wynagrodzenie. Jest to też .2 
spekulacji. Następuje z a c h iw ^  
zaufania, ludzie coraz bardzie!' , ^  
skłóceni i drażliwi; nie wszy*tK .0 
przecież stać na dokładanie -  ̂
kartek. Decyzje są potrzebne, 
wet szybkie, winny być jean ^  
głęboko przemyślane. Jest to ^  
czywistość, ale trzeba sobie 
powiedzieć.

BOGDAN IWANS* 1
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ŁEKKOATŁETKI 
„WISŁY” W n LIDZE
Dość długo nie pisaliśmy o 

płockiej lekkiej atletyce. Po
wodowane to było różnymi 
wzglądami. Przede wszyst

kim jednak brakiem wyników ta
kich, jak choćby rezultat Florcza
ka uzyskany na mistrzostwach 
Polski. Przypomnijmy, że skoczył 
214 cm i zdobył czwarte miejsce, 
tuż z najlepszymi skoczkami kra
ju. Zawodnicy, zarówno kobiety 
jak i mężczyźni, owszem startowa
li w różnych zawodach, mityn
gach, ale były to raczej przymiar
ki przed bojami o II ligą.

Zmalało również zainteresowanie 
tą dyscypliną sportu wśród kibi
ców. Podczas nielicznych rozgry
wanych w Płocku mityngów na 
trybunach zasiadają praktycznie 
zawodnicy i ich koledzy. Tak jest 
od dawna. A przecież kilka lat 
temu zawody w Płocku gromadzi
ły więcej kibiców, niż przychodziło 
ich na mecze piłkarskie. Powodo
wała to na pewno obsada. Teraz 
Jednak proporcje obróciły się zde
cydowanie.

Czy jest więc szansa na skom
pletowanie silnej ekipy lekkoatle
tów w Płocku? Niby tak, ale gdy 
rozmawia się z działaczami, oka
zuje się, że zależy to od wielu 
czynników, mimo, iż miasto jest 
100-tysięczne, ma wyższą uczelnię 
i wiele dużych zakładów pracy. 
Większość bowiem dobrych zawod
niczek i zawodników odchodzi * 
Płocka z różnych względów., 

Przede wszystkim decyduje Je
dnak brak zaplecza materialnego. 
Bo żeby dojść do dobrych wyni
ków na poziomie krajowym, mu
szą być zagwarantowane odpowie
dnie warunki i możliwość częstych 
startów w doborowej stawce. Naj
lepszym przykładem są Wanda 
Stefańska i Bogumił Kuś, dziś ak
tualnie reprezentanci Polski.

W płockim klubie są talenty na 
hjiarę wymienionej dwójki. Świet
nie zapowiadają się wśród kobiet 
Wiesła w a  k o r c za k , a wśród
mężczyzn JAN KORONA. Czy pój
dą w ślady swoich starszych kole
gów? Poza tą dwójką jest duża 
grupa ponad 100-osobowa szkolo
nej młodzieży przez naprawdę do
brych fachowców. Większość z 
nich legitymuje sie tytułami tre
nerów klasy I i II. Wymieńmy

ich, a także grupy, Jakim! się 
zajmują: DARIUSZ BEDNARSKI
— skoki mężczyzn, EDMUND 
NIEMCZEWSKI — skoki kobiet, 
ANDRZEJ DOBROWOLSKI — biegi 
średnie kobiet, EUGENIUSZ RÓJ
— sprint kobiet. GA-
WINOWSKI — biegi średnie męż
czyzn, ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI
— szkolenie początkowe ukierun
kowane, CZESŁAW SAWICKI — 
sprint mężczyzn, od niedawna pra
cujący w tym zespole.

Jaki był tegoroczny sezon dla 
płockich lekkoatletów? Dobry czy 
zły? Głównym celem był start 
grupy dziewcząt podczas VIII O- 
gólnopolskiej Spartakiady Młodzie
ży w Lublinie oraz walka zespo
łów męskiego i żeńskiego o wej
ście do II ligi w kategorii dziew
cząt i chłopców.

Tegoroczny start w spartakia
dzie nie zakończył się, niestety, 
zdobyciem przez naszą ekipę me
dalu. Najbliżej niego uplasowała 
się WIESŁAWA KORCZAK zaj
mując IV pozycję. Tydzień wcześ
niej ustanowiła nawet rekord wo
jewództwa na 1500 metrów wyni
kiem 4,36,8 sek., który dałby jej 
nawet srebro. Niestety, finałowy 
bieg, nie był obsadzony zbyt sil
nie, stąd również jej słabszy wy
nik. Z innych zawodniczek tylko 
Pomorska weszła do finału A zaj
mując tam 8 pozycję. Pozostałe 
reprezentanki uplasowały się na 
dalszych miejscach w finałach B. 
Również chłopcy nie błyszczeli. 
Lorenc uzyskał w skoku wzwyż 
190 cm, a Marciniak w skoku w 
dal 6,58 m.

Najważniejszy jednak start tego
roczny to udział w walce o II li
gę. Ód dawna tak się jakoś skła
da, że po rocznym pobycie w tej 
klasie nasze zespoły ją opuszczają 
i na drugi rok znów zdobywają 
awans. Podobna sytuacja zdarżyła 
się i teraz, choć role się odwróci
ły. Już bowiem od początku te
gorocznych startów było wiado
mo, że zespół dziewcząt jest zna
cznie silniejszy od chłopców 1 on 
ma właśnie większe szanse na za
jęcie pierwszego miejsca. Potwier
dziły to również wyniki dziewcząt 
uzyskane podczas zawodów spar
takiadowych.. Przewidywania .speł
niły s*e także, ieśli idzie o Tf lf«?e.

Właśnie dziewczęta uzyskały a- 
wans, ale dopiero po dramatycz
nym boju ze „Startem” Elbląg. 
Trudno mówić inaczej, jeśli po 
dwóch turach zawodów rozegra
nych w Elblągu i w Płocku zwy
cięstwo uzyskał zespół „Wisły” 
wyprzedzając rywalki o 1 punkt.

Po pierwszym rzucie zawodów 
w Elblągu prowadziły płocczanki 3 
punktami. Natomiast w Płocku ale 
przed biegami sztafetowymi 
„Start” aż o 6 punktów. O wszyst
kim zadecydowała sztafeta 4x400 
m, którą wygrały zawodniczki 
„Wisły”, bijąc przy okazji rekord 
województwa i wychodząc na pro
wadzenie właśnie jednym punk
tem. Takiej dramaturgii dawno 
nie oglądano na płockim stadio
nie.

Kolejność końcowa przedstaw.a 
się następująco: I. „Wisła” Płoca 
172 pkt., 2. „Start” Elbląg 171 pkt.,
3. „Nadwiślanin” Chełmno 89 pkt.,
4. WLKS Płock 38 pkt.

Wśród chłopców wygrał pewnie 
zespół „Startu” Elbląg gromadząc 
na swym koncie 234 pkt. przed 
„Wisłą” Płock — 200 pkt., Nadwi- 
ślaninem Chełmno — 134 pkt. i 
WLKS Płock — 1 pkt. Na uwagę 
zasługiwał skok wzwyż, w któ
rym zwyciężył BOGDAN JATCZAK 
przed KRZYSZTOFEM FLORCZA
KIEM. Obaj uzyskali po 204 cm. 
Tym sposobem drużyna męska bę
dzie więc musiała jeszcze rok po
czekać na awans.

Jakie szanse natomiast będą 
miały dziewczęta przed przyszłoro
cznymi zawodami w tej klasie? 
Utrzymają się czy zgodnie z tra
dycją po rocznym w niej pobycie 
zostaną zdegradowane. Wśród tre
nerów przeważa opinia, że tym 
razem walka w drugiej lidze i 
pobyt w niej drużyny żeńskiej zo
stanie przedłużony. Czy te prze
widywania się sprawdzą? Przeko
namy się o tym już na wiosnę.

Trzeba tu dodać, że większość 
zawodniczek to uczennice III LO 
im. M. Dąbrowskiej a trenerem 
ich jest od kilku lat Eugeniusz 
Rój. Sympatycznemu trenerowi i 
jego wychowankom gratulujemy 
awansu i życzymy zadomowienia 
się w tej klasie na dłużej.

(WD)

WYGRAĆ POWINNI NAJLEPSI
Od początku sezonu piłkar

skiego 1981/82 wszystkie 
sprawy organizacyjne zwią
zane z prowadzeniem ligi 
biiędzyokręgowej ptocko-sitiernie- 

^ickiej przeszły pod Okręgowy 
Xwiązek Piłki Nożnej w Skiernie
wicach. Lepiej to czy gorzej dla 
Wojewódzkiej piłki nożnej? Są tu 
przeciwstawne zdania. Jedni dzia- 
*acze twierdzą, że zdecydowanie 
Sorzej, inni że lepiej. Wydaje się, 

prawda jak zawsze leży po
'środku.

Warto przypomnieć historię po
uczenia tych klas rozgrywko
wych. Moment ten nastąpił po re
formie administracyjnej. Jako je- 
«en z pierwszych w kraju OZPN 
W Płocku zaproponował złączenie 
sWoich rozgrywek z innym okrę
tem . Od lat dobrze współpraco
wało się naszemu związkowi z 
^użynami Sochaczewa, Chodako
wa, Żyrardowa, a ponieważ te ze- 
społy weszły teraz do wojewódz
k a  skierniewickiego, jemu włal- 

zaproponowano fuzję.
Oferta została przyjęta. Wy

bielono po 7 drużyn z klas okrę- 
fiowych, które miały walczyć o 

mistrza, a ten z kolei ucze- 
jtniczyć w barażach o wejście do 
i11 ligi centralnej. Tradycyjnie 
pwie ostatnie drużyny opuszczają 
‘jSę, a na ich miejsce awansują 
b j  lepsze zespoły z klas woje
wódzkich. W tym roku degrada- 

dotknęła dwie drużyn/ woje
wództwa płockiego — „Mazura” 

Gostynin i „Górnika” — Łęczy- 
a mistrzem został „Stocznio- 

yiec”. płocka drużyna walczyła 
^stępnie w barażach o klasę 
Wyższą, niestety z miernymi wy- 
r^ami. Od kilku lat lest podob- 
b  sytuacja, w walce o III ligę 
bsze zespoły są wyprzedzane 
Pr2ez konkurentów.

Aktualnie od ubiegłego sezonu 
k  wyniku reorganizacji w klasie 

•i walczy 14 dtrużyn. Zastanawia
l i  się w płockim OZPN przed 
^Poczęciem rozgrywek nad dal- 

fuzją dwóch okręgów. Rozpa
kowano sprawę pod wieloma 
j^Slędami. Zwyciężył jednak

zdrowy rozsądek i dobro drużyn 
uczestniczących w zawódach. Po
stanowiono dalej kontynuować 
współpracę. Po rozłączeniu w 
każdym z nich byłoby zbyt mało 
drużyn, obniżyłby się poziom i 
tak zresztą niewysoki.

Czytelnicy zapewne pamiętają, 
skąd wzięły się wzajemne niesna
ski. Gdy wiadomo było, ze .Ma- 
zovii” z Rawy Mazowieckiej za 
braknie punktów, by wyprzedzić 
„Stoczniowca”, zaczęto myśleć o 
zabraniu punktów płockiej druży
nie inną drogą. Przypomniano so
bie moment rozwiązania „Stali” 
Płock i przejściu jej zawodników 
do innych klubów. Kilku z nich 
grało w tej samej klasie rozgryw
kowej przeciwko zespół skier
niewickim. Ponieważ w tym se
zonie decydował o wszystkim 
okręg płocki, zezwolono tyra za
wodnikom na grę. Stąd wzięły 
się targi, a nawet odwołanie do 
PZPN, który potwierdził słuszność 
decyzji okręgu. Na nic się więc 
zdały próby rozstrzygnięcia sporu 
przy „zielonym stoliku”. Zacho
wane zostały decyzje OZPN w 
Płocku.

Na tym jednak przykładzie wi
dać, jakie ewentualne możliwości 
ma Okręgowy Związek Piłki Noż
nej obojętnie zresztą którego re
gionu. Właściwie decyduje o 
wszystkim: o awansie, odbiorze 
punktów i związanej z tym de
gradacji. Może więc, o czym wszy
scy wiedzą, również „dobrze” pil
nować interesów własnych dru
żyn.

A jakie ma ku temu możliwoś
ci? Olbrzymie. On weryfikuje 
czyli zatwierdza zawodników do 
gry, wyznacza również sankcje 
dyscyplinarne, organizuje roz
grywki, co jest chyba najważ
niejsze, wyznacza obsadę sędziow
ską. Jakie to ma znaczenie, nie 
trzeba nikomu tłumaczyć. W wie
lu rejonach województwa płockie
go kluby nie są zbyt zadowolone 
z sędziów okręgu skierniewickie
go. Piłkarska Temida też jest po
dzielona. Prowadzi spotkania oś
miu arbitrów z Płocka i sześciu

ze Skierniewic. Każdej niedzieli 
natomiast cztery spotkania obsa
dzone są przez sędziów z nasze
go okręgu a trzy ze Skierniewic. 
Ma to właśnie na celu zapobieże
nie różnym ewentualnym przy
padkom.

Piłkarskie okręgi zabezpieczyły 
się jeszcze dodatkowo przed nie
uczciwością. Każdego roku inny 
z nich prowadzi cały cykl roz
grywek jesienno-wiosennych. Osta
tnie, dwa lata dla przykładu or
ganizował OZPN Płock.

Sezon aktualny wydaje się być 
ważny dla kilku drużyn tej kla
sy. Rywalizacja od ooczątka jest 
bardzo ostra, pomiędzy spadkowi- 
czem „Unią” z III ligi i „Wisłą” 
II Płock. Poza nimi są jeszcze ze
społy, które mogą pogodz:c wcześ
niej wymienionych rywali jak 
choćby „Bzura”, „Orkan”, czy 
„Stal” Kutno. Zwycięzcę poznamy 
dopiero na wiosnę. Oby wygrał 
r  walizację zespół najlepszy ale 
w sportowej atmosferze.

Czym będzie się zajmował OZPN 
Płock w tegorocznym sezonie? Jak 
się okazuje, spraw piłkarskich 
nie brakuje Oto typy rozgrywek, 
jakie prowadzi okręg płocki po 
oddaniu ligi seniorów. Najwyższą 
klasą jest klasa „A” seniorów 
prowadzona w jednej grupie. Na
tomiast reszta zawodów podzielona 
jest na dwie grupy: płocką i kut
nowską, prowadzone zupełnie sa
modzielnie od lat. Jest to klasa 
„B” seniorów, liga juniorów, kla
sa „A” juniorów, oraz młodsi ju
niorzy i młodzicy.

Właśnie ze względu na te po
działy i zbyt wolny soływ proto 
kółów z poszczególnych spotkań 
nie jesteśmy w stanie podawać 
wyników wszystkich klas roz
grywkowych na naszych łamach 
Dzięki pomocy okręgu płockiego 
uzyskujemy rezultaty dwóch cen
tralnych klas: ligi okręgowej i 
„A”. Resztę rezultatów będziemy 
starali się podawać wraz z tabe
lami co kilka tygodni.

( w d )

Wojewódzki Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego

w Płocku
organizuje ne terenie województwa płockiego w ciągu ca
łego roku

KURSY:
•  spawanie elektryczne i gazowe
•  obsługa i konserwacja dźwigów osobowo-towarowych 

suwnic i żurawi
•  obsługa wózków akumulatorowych 1 spalinowych
•  palaczy kotłów centralnego ogrzewania
•  krawiectwa damskiego lekkiego i dla potrzeb własnych
•  mechanika pojazdowa
•  ślusarstwo
•  elektromonter
•  obsługa autoklawów
•  w zawodach budowlanych, murarz, malarz, zbrojarz, 

instalatorstwo sanitarne i gazowe
•  kwaiifikacyjne-czeladnicze, mistrzowskie w różnych za

rod ach  rzemieślniczych i przemysłowych.

Przyjmuje również zgłoszenia i organizuje kursy na zle
cenie zakładów i instytucji.

Zapisy przyjmuje i informacji udziela:

•  Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Płocku 
ul. Królewiecka 15, teł. 286-89

•  Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gąbinie ni. Stary
Rynek 10, tel. 29 lub 46

•  Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Dzierżyń
skiego 6, tel. 26-85

•  Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Waryń
skiego 25, tel. 20-45

•  Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sierpcu ul. Płocka 12, 
teł. 23-11

P-208
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Zarząd Przedsiębiorstwa 
Domy Towarowe „CENTRUM”

w Warszawie

ZATRUDNI

K1BROWNIKA DT „PŁOCK” :
W PŁOCKU, UL. TUMSKA 11.

Kandydaci winni legitymować się wykształceniem wyż
szym ekonomicznym bądź średnim i praktyką zawodowy 
w przedsiębiorstwach handlu detalicznego.

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania ofert wraz 
z kwestionariuszem osobowym i życiorysem na adres Dzia
łu Kadr i Szkolenia Zawodowego Zarządu Przedsiębiorstwa 
DT „CENTRUM” Warszawa ul. Marszałkowska 104/122 w 
terminie do dnia 15.10.81 r.

Informacji dot. warunków pracy i płacy udziela D?iał 
Kadr Zarządu Przedsiębiorstwa, również telefonicznie tel. 
27-07-39. P-207
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= Krajowa Spółdzielnia Pracy
o r g a n i z u j e

ZAOCZNE STUDIUM 
| NAUK! JĘZYKÓW OBCYCH
= •  ANGIELSKIEGO
= •  NIEMIECKIEGO
E •  FRANCUSKIEGO -

Z Zajęcia konsultacyjne odbywać się będą raz w miesiącu ' 5 
E w Ośrodku Nauczania w Warszawie, ul. Królewska 19/21 — Z 
E Lic. im. Mikołaja Reja. . . .  5

Zapisy przyjmuje Sekretariat Ośrodka w każdą niedzielę S 
E w godz. 9—13. S
E INFORMACJE: w Biurze Spółdzielni, ul. Marszałków- Z 
E ska 83, telefon 29-09-88, 21-49-57 codziennie z wyjątkiem so- E 
Z bót i niedziel w godz. 9—19. R9 5
r i i m i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i f i i i i i i u i i i i i i m i i i i f t i i i

Rejony Dróg Publicznych:
Płock, Gostynin i Kutno

organizują w Płocku przy ul. Bielskiej 59 w dniach 12—-18 
października w godz. 8—14.

GIEŁDĘ MATERIAŁOWĄ
Oferowane będą do sprzedaży pełnowartościowe wyroby:

hutnicze, elektryczne, chemiczne, części zamienne do samo
chodów i ciągników typów „Star”, „San”, „Żuk” „Wołga”. 
„Fiat” 125|p, „Ursus” C-330, „Ursus” C-4011 oraz części zamien
ne do silników spalinowych i różnego sprzętu drogowego 

Udział w giełdzie mogą wziąć jednostki uspołecznione 
1 osoby prywatne. Informacji telefonicznej udzielać będzie 
dział zaopatrzenia RDP. Płock tel. 266-23, teleks 83314. P-206

OGŁOSZENIA
DROBNE
DOMEK 60 m lew. z placem 700 m. 
kw w Konstantynowie Łódzkim 
zamienię na podobny w Kutnie. 
Oferty nr 888401 składać w redakcji 
„Tygodnika Płockiego’* Kutno, 
Sienkiewicza 2.

886401

KUPIĘ pianino. Kutno, tel. 29-78 
po 16.

886402

ODSTĄPIĘ mozaikę parkietow ą. 
Kutno, W ardów 8 m 83.

886403

ZAKŁAD cukierniczo-piekarskl w 
Chorzowie zatrudni czeladników i 
uczniów piekarskich. Mieszkanie za
pewnione. W incenty Fudali, Cho
rzów, Bożogrobców 32.

886404

ZAMIENIĘ mieszkanie M-3 (wielka 
płyta, I piętro) w Płocku na po
dobne lub większe w Kutnie. Wia
domość: Kutno, Staszica 18, m. 44.

886406

ZAMIENIĘ M-3 spółdzielcze (47 m 
kw.) w Warszawie na większe w 
Płocku tel. 247-71 godz. 16—18.

886387

MAGIEL elektryczny oferuje swoje 
usługi Płock, Krótka 4a (w starym  
domu).

886358

TV — KOLOR ekspresowe napra
wy. Adam Stypik, tel. 299-05

881029

TAPICERSTWO samochodowe,
Płock, Królewiecka 28 wykonuje 
podsufitówki do Fiata 126 p. %

886241

ZAMIENIĘ M-2 na M-4 w Płocku. 
Wiadomość: Płock, Kossobudzkie-
go 9/89.

890060

ZGUBIONO legitymację PZEiR
Nr 0005667 na nazwisko W erner Ma-
rianna

890044

ZGUBIONO legitymację pracowni-
czą Nr 23800 MZRiP.

890083

POMIESZCZENIA na pracownię po-
szukuję, tel. 293-75.

890084

SPRZEDAM nowe futro z nutrii,
tel. 289-50

890088

ZAKŁAD świadczy usługi dla lud
ności w zakresie: e.o.... kanalizacyj
ne z materiałów powierzonych i 
własnych Inform acji udziela. Płock 
ul. Gawareckiego 4 m 36, w godz. 
19—20

890085

ZGUBIONO bilet wolnej jazdy 
MPK Nr 000570 na nazwisko Grze
gorz Aklmow.

890080

ZGUBIONO plombę MZRiP. Nr 104.
890079

ZAWIADAMIAMY miłych klientów, 
że został otw arty magiel prasujący 
przy ul. Sienkiewicza Nr 1 (drugie 
wejście od ul. Kolegialnej za 
Ośrodkiem Zdrowia przy Rogatkach 
W arszawskich w godz. od 9—18, tel. 
265-75.

890081

ZGUBIONO legitymację upraw nia
jącą do przejazdów kolejami pań
stwowymi i PKS na 50 proc. zniż
ki na nazwisko Gmurczyk Józef.

890078

ZGUBIONO legitymację 
czą Nr 52416 MZRiP.

pracowni-

890082

ZGUBIONO legitymację 
czą Nr 47634 MZRiP.

pracowni-

890078

ZGUBIONO legitymację 
ćzą Nr 40758 MZRiP.

pracownł-

890092

ZGUBIONO legitymację 
czą Nr A-26035 MZRiP.

praco wni- 

890091

ZGUBIONO legitymację 
nlczą Nr 52164 MZRiP.

\

pracow-

m b i m o b
pismo Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej Wydawca 
Warszawskie W ydawnictwo 
Prasowe Prasa-Książka Ruch” 
Adres redakcji: 09 402 Płock 
ul. Jakubowskiego 11 Telefo- 

- . ny: redaktor naczelny 270 60
^K retarz  redakcji 255-88 pokój dziennikarzy 263-37 oraz w Kutnie ul.

Sienkiewicza 3 tel 37-29 Rędaguje zespół w składzie: Zbigniew Bura- 
c Ybski. Włodzimierz Duszyński; Tomasz Gałązka (fotoreporter) Ewa Grin- 

rS (sekretarz redakcji), Jo lanta Nawrocka Jan  B. Kycek (redaktor na- 
zęlrty, Celina Paluch Jadwiga Płudowska, K rystyna Pytlakowska (kier. 
«ału) Władysław Szczęśniak, Janusz Wasilewski (opracowanie technicz- 
°'graficżne). M. w it te ls .  Materiałów nie zamówionych redakcja nie

zwraca, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów  1 zmian tytułów.
P renum eratę na kraj przyjm ują Oddziały RSW „Prasa Książka Ruch” 

oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w term inach:
— do 25 listopada na styczeń, 1 kwartał. I półrocze roku następnego i na 
cały rok następny.
— do dnia 10 miesiąca poprzedzającego okres prenum eraty na pozostałe
okresy roku bieżącego.
Cena prenum eraty rocznej — 208 zł.
Jednostki gospodarki uspołecznionej instytucje i organizacje społeczno- 
polityczne składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa- 
Książka-Ruch” ,
Zakłady pracy, instytucje w  miejscowościach w których nie ma. Od
działów RSW oraz prenum eratorzy indywidualni zamawiają prenum eratę 
w  urzędach pocztowych lub u doręczycieli.

P renum eratę ze zleceniem wyeyłki: za granicę przyjm uje RSW ,,Prasa- 
Książka-Ruch". Centrala Kolportażu Prasy ł W ydawnictw ul. Towarowa 
28, 00 950 Warszawa konto NBP XV O/Warszawa Nr 1153201045-130 11 w 
term inach podanych dla prenum eraty krajow ej. Prenum erata ze zleceniem 
wysyłki za granicę Jeet droższa od prenum eraty krajow ej o 50 proc. dla 
zleceniodawców indywidualnych i o 100 proc, dla zlecających instytucji 
i zakładów pracy.

Ogłoszenia przyjm uje punkt ogłoszeniowy w Płocku ul. Jakubowskiego 
M oraz Biuro Ogłoszeń Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego RSW 
„Prasa-Książka-Ruch” , Warszawa ul. Poznańska 38.

Druk Prasowe Zakłady Graficzne RSW 
Armii Czerwonej 28. Zam. 2120. K-10.

.,Prasa-Książka-Ruch”, Łódź, ul.
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§007. H — Przed sklepem jubilera 
1.10, godz. 16.30 l 19 -  DKF — fil
m y archiwalne. 6.10 1 7.10, godz. 1# 
— Przed sklepem joibiłera.

KINA

Diana: 140. — Jadzia — pod., od 
t. 13. 1.10. — Nie wychylać si* — 
fug., od 1. 1*. 2—5 .,10. — Sarni swoi
— pod., b.o. i - d .10. — Parszywa
dw unastka -  USA, od 1. 18. 0-3.10
— Nie ma mocnych — pod., b.o. 
4—4.10. — Porwać cesarza — węg., 
«d 1. 10.

Sputnik: 1j10. — Człowiek a tela- 
m  — pod.., od 1. 18. 2—4.10. — Go
rączką sobotniej nocy — USA, od 
i. 18. 5—7.10. — Siedmiogród zlanie
na Dzikim Zachodzie — rum. od 1.
ta

-  Ooma — USA, 
Miś — poi. od 1.

Studio: 2—4j10. 
od 1. 1®, 8—7.10 - 
SB.

Klub MPiK: do 8.10. — trwaj* za
pisy na kursy  języków obcych — 
francuskiego, niemieckiego, a rg le!. 
blciego l włoskiego. Zapisywać się 
można w godzinach od 13 do 17. 
SO.lfl., godz. 18 — Spotkanie z Bar
bara Wachowicz. 2.10, godz. 17 —
odczyt doc. dr te c h a  W ysokińskiego 
z Wydzlaiu Geolog! UW o zabezpie
czeniu skarpy płockiej. Do 3.10 — 
ezynma wystawa „20 la t pracy UW 
W ydziału Geottogil nad skarpą płoc
k a ” .

SDK: ljio, godz. 1* — Wojewódzki 
Klub Techniki — prelekcja na te
m at reform gospoda,rczyeh PUL. 
*.'10.. godlz. 17 — cykliczna historycz
na prelekcja m gr M. Nyckowtskiej. 
840., godz. 9 ~  rozpoczęcie zajęć 
dziecięcego Klubu K ulturalnej Roz
rywki.

Muzeum Mazowieckie: W związku 
* przypadającą w tym  roku 160 ro
cznicą powstania Muzeum Publiczne 
go 1 Szkolnego Województwa płoc
kiego przygotowano „Artystyczne 
w yroby z metali firm  warszawskich 
od XVIII do XX wieku ze zbiorów 
Muzeum Mazowieckiego w Płoaku” .

BWA: Czynna wystawa malarstwa 
Józefa Koroliklewitcza.

Apteki: Dyżury nocne i świąteczne
spełnia apteki: do 5.10 (godz. 8 ra
no) apteka przy ul. Kolegialnej 1, 
od 5 do 12.10. (goĄz. 8 rano) ap te
ka przy ulicy Miodowej 2.

Poradnia społeczno-prawna pro
wadzona przez Ośrodek Społeczno- 
Prawny przy ZW ZSMP I Zarząd 
Miejski ZPP czynna w każdy piątek 
od godz. 17 do 19 w Spółdzielczymi 
Dorno Kultury w sali nr 118. Udzie
lane sa porady z zakresu prawa kar
nego, pracy I rodzinnego.

Telefon zaufania ~;,t 285-SS udziela 
porad w poniedziałki I wtorki godz. 
18—18, środy, wartki 1 piątki godz. 
18—18.

Telefon zaufania „W” nr 8*8-88 u- 
dziela ptrad w sprawie chorób we
nerycznych codziennie w godz. 19—

KUTWO

Kino „19 Styczni*’*: 1—4841. —
Człowiek z żelaza — poi. od 1. 1*.

KROŚNIEWICE

Kino „Tęcza": 140. — Wyrok
Śmierci — poi., od 1. 1*. 8—440. — 
Tomasz — fr. od 1. 1*.

ŁĘCZYCA

Ktne „Górnik” : 1-4.10. — «kvA
m nie aż cię złapię — fr.. od 1. 15. 
4-6.10. — Jenny 1 Toby wśród dzi
kich zwierząt — USA. bjo. 3—8.10. 
— Szarża czyli przypomnlenite ka
nonu — poi. od 1. 18- 8—8.10. — Od
powiedź zna tylko w iatr — RTN-lr 
•d  1. 18.

GOSTYNIN

Kącik automobilisty

Ktno „W arszawa” : 1—444. — Ko
chaj albo rzuó — poi., b.o. 4—8.10. 
— Kair -  USA, od, I. 18.

Klub Nauczyciela: od 140 — ezyn- 
M  wystawa plastyczna malarstwa 
Czesława Wójcika.

GĄBIN

Kino „ iw it” : 1.10. — HaSo ta*l — 
MRD, b.o. 2—4.10. — New York, New 
ffcik — USA, od 1. 18. 7—r8.10. -
Janihasadorowie nie m ordują — 
»R/D, od 1. 18.

WYSZOGRÓD

Kino „Wlała” : 3—4.10. — Sędzia

rayand zwany szeryfem — fr.. od 
18. 7.10. — Zagubieni w tajdze

— radź., od 1. 12.

CZERWIŃSK

Kino „Mewa” : 1.10. — Janosik -  
*ol., b.o. 2—440. — Intryga rodzin. 
Sta — USA, od 1. 18. 7—840. -  Spot. 
kanie na Kasjopei — radź., b.o.

ŻYCHLIN

Sta* „Lech”: 1-448. — Jtofc Świę
ty— fr., od 1. 15, 4—848. — Z ksią- 
tk 'królów  — radź., bx>. 4—8.10 —
T.I.S.T. — USA, od 1. 18.

Ba zmiany w program ie redakcja 
• te  ponosi odpowiedzialności.

JE S IE K  
Z A  PASEM
Zbliża się przykry 1 dokuczliwy 

okres dla użytkowników pojazdów. 
Trzeba przeprowadzić gruntowny 
przegląd wozu i przygotować go do 
jesienno-zimowych warunków eks
ploatacji. Kto jeździ samochodem 
wie, że przeglądy takie kończą się 
zazwyczaj mniejszym lub większym 
wydatkiem, z reguły nie przewi
dzianym. Spodziewaliśmy się, że np. 
opony przetrzym ają Jeszcze zimę, a 
tymczasem okazuje się, że trzeba Je 
wymienić. Byliśmy spokojni, co do 
zabezpieczenia antykorozyjnego, po
łożonego ubiegłej Jesieni, lecz po 
zajrzeniu pod spód wozu ze zgrozą 
stwierdzamy, że powłoka zabezpie
czająca wymaga uzupełnienia. I to 
dokładnego; łącznie z miejscowym 
zrywaniem powłoki i usuwaniem o- 
gnisk korozji.

Kontroli, sprawdzeniu i ewentual
nej regulacji powinny być poddane 
ważniejsze układy, podzespoły i zes
poły samochodu.

UKŁAD HAMULCOWY. Pogląd, że 
hamulce powinny „brać ostro” w 
lecie i „tępo” w zimie, Jest zupełnie 
nie do przyjęcia. Przez okrągły rok 
hamulce muszą działać jednakowo ła
godnie, z zachowaniem przewidzia
nego instrukcją biegu Jałowego pe
dału. Prawdą natomiast Jest, że je
sienno-zimową pora niewybaczalne 
jest jakiekolwiek, chociaż najm niej
sze ściąganie samochodu przy hamo
waniu. Skutki tego mogą być fatal
ne.

Podobnie ma się sprawa * równo
miernością przekazania napędu. 
Chodzi tu ta j o likwidację nadm ier
nych luzów na drodze: silnik — na
pędzone koła Jezdne. Przy istnieniu 
takiego luzu, każde Intensywne przy
spieszenie, czy też nagłe zwolnienie, 
powoduje szarpnięcie kół jezdnych. 
Gdy znajdziemy się w tym  momen
cie na śliskiej jezdni, następuje 
zerwanie przyczepności kół 1 poślizg. 
Zresztą na jezdni mokrej z nawie
zionym przez furm anki i traktory  
błotem, nawet przy sprawny; a sa
mochodzie nie należy operować w 
sposób nagły jakimkolwi z peda
łów.

Niezwykle ważną czynnością w  Je
siennym przeglądzie jest sprawdze
nie UKŁADU KIEROWNICZEGO I 
OŚWIETLENIA. Jakiekolw iek luzy 
przegubów drążków kierowniczych 
są niedopuszczalne, a likwidacja ich 
odbywa się Przeważnie drogą wy
miany. Dla pełnego zabezpieczenia 
dobrej kieiowalności pojazdu, nale
ży sprawdzić kąty  ustawienia kół 
przednich oraz dokonać wyważenia 
kół zarówno statycznie, Jak i dyna
m iczne. Oczywiście wszystkim tym 
n  czynaniom musi towarzyszyć tros
ka; o wyposażenie' w opony z wido
czną i co najm niej głęboką na 18 
mm .rzeźbą biernika.

Wskazana jest wymifena nadwerę
żonych Już żarówek l zastąpienie 
nowymi, skorodowanych odblasków 
reflektorów  Szczególnego znaczenia 
nabiera również w okresie Jesienno- 
zimowym prawidłowe ustawienie 
świateł. Zmrok zapada wcześniej niż 
to było Jeszcze kilka tygodni temu. 
stąd też dłużej Jeździmy z włączo
nymi światłami. I pamiętajm y, że 
lepiej włączyć światła (koniecznie 
m ijania) o pół godziny wcześniej niż 
o pięć m inut za późno.

HUMOR

■— Pouńem śmiało — mamy 
dziś piękną pogodę.

Chcecie to wierzcie..
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DZWONNICA W (ANETACH
W Łaniętach znajduje się in

teresujący zespól sakralny zło
żony z XVII-u>iecznego kościoła 
barokowego oraz znacznie póź
niejszej dzwonnicy, utrzymanej 
jednakże w jedności kompozy
cyjnej i architektonicznej całości. 
Kościół wzniesiony został w 1643 
roku na rzadkim planie krzyża 
greckiego. Jest to budowla je- 
dnonawowa z transeptem i pół
koliście zamkniętym prezbiterium  
od strony wschodniej. W latach 
1866—1868 świątynię poddano ge
neralnej przebudowie. Wydłużono 
wówczas nawę i prezbiterium, 
nadając bryle charakter neobaro- 
kowy.

Wtedy też w obrębie cmenta
rza kościelnego pobudowano 
dzwonnicę. Nieznany architekt 
zaprojektował ją na rzucie re
gularnego ośmioboku. Jako bu
dulca użyto cęgły, którą następ
nie otynkowano. Dzwonnica jest 
dwukondygnacjowa, przepruta 
licznymi otworami okiennymi, 
które wypełniają gontowe żalu-
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rys. T. Osiński

zje. Budowlę wieńczy neobaro- 
kowy hełm z miedzianej blachy 
pokrytej warstwą patyny.
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KRZYŻÓWKA NR 476
POZIOMO: ł) zwrotny moment w 

dziejach. 4) jeden ze zmysłów. 7) 
kry ta przybudówka przed drzwiami 
budynku. 8) fiat. 9) am erykański 
mąż stanu (zm. 1790), jeden z twór
ców niepodległości Stanów Zjedno
czonych. 11) postać na scenie. 12) 
wnęka w ścianie. 17) rodzą owoce 
w kolczastych osłonkach. 19) dawna 
niania. 21) piromanka. 22) rozwija 
sprawność fizyczną. 23) u  boku Ko- 
lombiny.

PIONOWO: 1) jedna i  kasz. *> 
wierzba szara. 3) portugalskie wino 
z wyspy o tej samej nazwie. 4)

szkolny lub pokładowy. 8) wydrążo 
ny w skale. 6) poczwarki otoczone 
oprzędem. 7) wzniosły ton. 10) poję
cie oderwane. 13) buduje. 14) słynny 
rzeźbiarz grecki z IV w. p.n.e. 15) 
ozdobny uchwyt u drzwi kamienicy. 
16) szwajcarskie „województwo1’,, 13) 
do zalania za skórę. 20) otula szy
ję- * (n)

Rozwiązania prosimy nadsyłać pod 
adresem redakcji w ciągu 10 dni od 
daty numeru, na kartach  poczto
wych z dopiskiem: „Krzykówka nr 
476” . Pomiędzy Czytelników, którzy 

nadeślą poprawne rozwiązania, roz
losujemy nagrody książkowe.
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DZIWNE, ALE PRAWDZIWE

BARAN — (21.III—20.IV)

Dla Baranów w tym tygodniu 
horoskop nie najlepszy. Kłopoty w 
pracy rozstrzygną się dopiero około 
piątku W rodzinie też jakieś zmar
twienie, może, czyjąś chorobą albo 
kłopoty finansowe Nie m artw  się 
jedpak tak bardzo, bo już nieba
wem będzie znacznie lepiej, a cho
roba okaże się niegroźna. Z Wa
gą możesz wiązać swoje plany,

BYK — (21.IV—21. V)

Coś Cię dręczy 1 nie daje spoko
ju. Nie myśl tak  ciągle o pewnej 
sprawie, daj jej dojrzeć bez Twe
go udziału. W ykorzystaj ostatnie 
promienie słońca i zażywaj relaksu 
na łonie najury. Znakomicie zrobi 
Ci przy tym towarzystwo Bliźniąt. 
W pracy — nieźle, choć pracujesz 
bez dawnego zapału.

BLIŹNIĘTA — (22. V—22. VI)
Teraz wreszcie sprawa, która Clę 

nęka, iha szanse się rozstrzygnąć i 
to na Twoją korzyść Spadnie Ci z 
serca ogromny kamień, co sprawi, 
że odzyskasz na długi czas dobry 
nastrój. Pomoże CL to także w oto
czeniu kolegów, którzy chcieli Ci 
pomóc l przejmowali się Twoimi 
sm utkam i Przed Tobą do zrealizo
wania ważna sprawa, od k tórej za
leży bardzo wiele

RAK — (23. VI—22.VII)
Przed Tobą pracowite i pełne 

wrażeń dni. Poczujesz się w tym 
wszystkim potrzebny, więc tydzień 
upłynie w dobrej atmosferze. W 
czwartek — podbój sercowy uzu
pełni dobry tydzień Otrzymasz też 
wiadomości od kogoś, kto od daw
na nie dawał znaku życia.

LEW — (23. VII—23. VIII)
Ogarnia Cię coraz bardziej na

strój zniechęcenia. Nie gryź się 
wszystkim tak bardzo, bo dopraw
dy nie warto Teraz właśnie powi
nieneś spotykać się z przyjaciółmi, 
a także zdać się na dobrą radę 
osoby spod tego znaku. Lwy po
winny pomagać Lwom — taka de
wiza na ten tydzień. B aran też jest 
Ci życzliwy, więc odwzajemnij mu 
się.

PANNA — (24.Vin—83.IX)
Miną teraz kłopoty, które Cię nę

kały w ostatnich dniach. Będziesz 
miał czas, żeby zająć się tym, co 
Cię interesuje. Otrzymasz też a- 
trakcy jną propozycję. Zastanów się,

4fc XVIII-wieczna toaleta znaj
dującą się w Yeovil (Anglia) zo
stała wciągnięta na listę zabyt
ków. Jest to ponoć jedyny tego 
rodzaju obiekt typu „towarzy
skiego”, w którym wszystkie 
„stanowiska” ustawione są koili
ście, co sprzyja prowadzeniu 
konwersacji.

#  W rybackim miasteczka
Chimbote w Peru odbyło się 
niecodzienne wesele. Po zakoń
czeniu kolejnego połowu, na 
ślubnym kobiercu stanęło jedno
cześnie 600 młodych rybaków. 
Po zakończeniu ceremonii ślub
nej w uczcie weselnej wzięło 
udział kilka tysięcy krewnych i 
przyjaciół młodożeńców.

#  Na rozprawie sądowej prze
ciwko złodziejowi, który okradł 
kasę jednego z zakładów pracy 
w Grazu (Austria), powołany na 
świadka portier oświadczył Wy
sokiemu Sądowi: „Oskarżony
wszedł bezczelnie, nie mówiąc 
nawet dzień dobry. Pomyślałem, 
że to nowy dyrektor j nie po-, 
prosiłem go o legitymację”.

#  W restauracji budapeszteń
skiej wykładane są na stołach 
jadłospisy osobno dla mężczyzn 
i osobno dla kobiet. Na jadło
spisach dla kobiet, obok nazw 
potraw i napojów, znajduje się 
tylko liczba kalorii. Na jadło
spisach dla mężczyzn zamiast 
liczby kalorii podaje się cenę.

Światowy rekord przebywania 
w areszcie ustanowił 53 letni 
Alfred Wice z Nowego Orleanu. 
W ub. tygodniu został po ras 
820 aresztowany za pijaństwo.

Cor&i więcej kobiet w USA"
opuszcza mężów. Liczba zerwa
nych w ten sposób małżeństw 
przybrała w ostatnich latach 
niepokojące rozmiary. Większość 
kobiet, które opuszczają ogniska 
domowe, nie pragnie rozwodu. 
Zaobserwowano że więcej kobiet 
niż mężczyzn, które opuściły do
my, po jakimś czasie powraca 
do nich.

czy z niej skorzystać, czy nie s tra 
ciłbyś za wiele z tego. co już zdo
łałeś osiągnąć. Dla Panien — ucz
niów sukcesy w nauce.

WAGA — (24.IX—23.X)
Chociaż nie tak daw na byłeś na 

urlopie, już jesteś podenerwowany 
i zmęczony. Odczuwa to zwłaszcza 
Twoje najbliższe otoczenie. Czy nie 
mógłbyś zapanować nad swoimi na
strojam i? Czy tak trudno wziąć się 
w garść? Spróbuj, a zobaczysz, te  
będzie Ci łatwiej. W piątek — nie- 
zaproszeni goście, ale dzięki nim 
chwila miłego relaksu. Z Baranem 
— może być wspaniale.

SKORPION — (24.X—22.XI)
Teraz masz szansę spotkać kogoś, 

na k im . Cl zależy. Dzięki temu 
przez cały tydzień będziesz w sko
wronkach. Twój dobry hum or sta
nie się dla innych dopingiem i uda 
Ci się załatwić ważną sprawę. W 
dziedzinie artystycznej sukces, któ
ry stanie się na przyszłość pewnym 
atutem.

STRZELEC --  (23.XI—21.XII)
Masz jedną zasadniczą wadę — 

jesteś zbyt nieśmiały, a powinieneś 
przez życie iść przebojem. Postaraj 
się wyzbyć tej cechy, przecież 
Znasz swoją wartość. Wtedy dopie
ro osiągniesz ten sukces o którym 
tak  marzysz. W dziedzinie serca — 
powodzenie, jeżeli będziesz trochę 
staroświecki i zjawisz się na spot
kanie z kwiatam i. Dla Strzelców — 
kobiet — także sercowe podboje. 
Samotne znajdą teraz kogoś na 
dalszą wspólną drogę życia.
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ŻYĆ
W 30 nr „Tygodnika Płockiego” w  

rubryde „Moja pierwsza, miłość” zo
stał zamieszczony list Urszuli. Pisze 
ona, że przeżyła z  Andrzejem  pię
kną miłość. Był przystojny, kultural
ny, ale za biedny. I to chyba, mo
im zdanim, było przyczyną ich roz
stania, Rodzice namówili ją do w y j
ścia za mąż, za bogatego. Uważali 
bowiem, że bogactwo zapewni ich 
córcó szczęście. I bardzo się mylili, 
bo to nie jes t' gwarancja na udany 
związek. Ula urodziła córeczkę, a' 
jej mąż nawet się o nią nie zatro
szczył, żona potrzebna m u była na 
papierze, nie w rzeczywistości. Ro
dzice zniszczyli je) miłość, a  mąż 
zniszczył i zmarnował jej życie, k tó 
re mo^lo być inne. Ula nie załamuj 
się! Zapewne zdziwi Cię bardzo, że 
ktoś pisze o Tobie. Ale tak się zło
żyło, że coś podobnego ł  ja przeży
łam. Tyś zostawiła swojego kocha
nego pod namową rodziców, a ja go 
niedawno poznałam. Otóż od 3 lat 
jestem  mężatką, mam troje kochanych  
dzieci (dwóch synów i córeczkę). 
Ja pochodzę z rodziny robotniczej, 
biednej. Tego co mam, dorobiłam  
się tylko  z pracy rąk. A  mój mąż 
był wychowany w innych warun
kach, co powodowało m iędzy nami 
częste konflikty, a mieszkaliśmy  
wtedy u rodziców. Nawet teściowa 
z początku mnie nie uznawała. Z y 
cie moje z  nim  było pełne lez i 
sm utku. On też nie umiał mnie u- 
szanować, ubliżał, a nawet bił — 
myślisz, że pil, wręcz przeciwnie — 
on nie pU. Ja dbałam o dzieci, o 
niego, a na to, żeby zadbać o siebie 

zawsze m i brakowało czasu. Nigdy 
się o  nic nie martwił, wszystko było 
na m ojej głowie. Starałam się o 
mieszkanie za wszelką cenę, aby w 
życiu naszym  zapanowała zgoda. 1 
cóż, mam mieszkanie. Od pól roku  
jestem  sama z dziećmi. On zaś od
bywa karę w Zakładzie Karnym. Ale 
przeżyłam i to. Widzisz jest mi cięż
ko, bo nie pracuję, a dziecom trzeba 
dać jeść. U trzymuję się z tego, co 
przyśle m i teściowa. Ale znalazł się 
ktoś, kto mnie dostrzegł i uszano
wał. Spoytkam y się od pięciu mie-

KOZIOROZEC — (22.XII—20.1)
Osoby spod tego znaku w tym 

tygodniu powinny unikać zbyt wie
lu spraw, które stają się powoden# 
ich przemęczenia. Najlepiej zała
twić najpierw  jedną, a dopiero po
tem zabrać się za następną. Powi
nieneś unormować trochę swój tryb 
życia 1 nie denerwować się kłopo
tami. na' które nie masz wpływu. 
Wodnik chce Ci pomóc.

WODNIK — (21.1—18.11)
Wokół Wodników jak zwykle 

gwarno i ludnie Będziesz w cen
trum  uwagi, co przecież lubisz, 
choć ostatnio to Cię trochę męczy. 
A może zdecydowałbyś się wyje
chać na klika dni? Nie będzie to 
tak trudne do zrealizowania, tym 
bardziej, że Koziorożec może wy
bierze się z Tobą. W domu — har
monia. to dzięki Twojej postawie 
i chęci do wykonywania domowych 
prac.

RYBY — (19.11—20.III)
Będziesz w tym tygodniu prowa

dził życie towarzyskie na szerszą 
niż dotąd skalę. Nie przemęczaj się 
też w pracy, bo to nie będzie do
cenione, dopóki będziesz miał nie
przyjazne Cl osoby w najbliższym 
otoczeniu kolegów. Powinieneś być 
śwladóm, kto Ci jest życzliwy. a 
kto nie i tak  dobierać sobie po
wierników, skoro już musisz się 
komuś zwierzać. Nowe odpowie
dzialne zadanie najlepiej wykony
wać z Rakiem, k tóry jest znakiem 
dobrym dla Ciebie. We w torek — 
udana transakcja.

ślący i nigdy nio usłyszałem od 
niego złego słowa. Kochamy się  4 
nasza miłość podtrzym uje mnie nO 
duchu. I  też jest jedno ale... On jest 
żonaty i też ma dzieci. I gdyby nie 
te dzieci, zapewne by był już ze 
mną. No, ale cóż — on musi tak  
samo jak i ja wychować je, nawet 
za cenę naszej miłości. Oboje o tym  
wiem y i dlatego postanowiliśmy je 
wychować, zapewnić im  przyszłość, 
a później być razem. . Czasem mam  
żal do sam ej siebie — dlaczego tak  
się stało? 1 wiele innych pytań, na 
które nie będzie odpowiedzi. Walka 
z samą sobą jest trudna. M e po 
każdym  spotkaniu z  nim  jestem  
wprost szczęśliwa, tylko  dlatego, że 
pomimo iż mam troje dzieci, ktoś 
mnie zauważył, ktoś pokochał i a- 
szanował. Bo nieraz bywało, że wie
czorami siedziałam sama wśród ci
szy i nie miałam do kogo słowa 
powiedzieć. A on potrafił mnie zro
zumieć, bo on jest taki dobry i ta
ki naturalny. Dlatego jestem  dumna, 
że nie załamałam się, że m ój dom  
jest czysty i zadbany, że dzieci rde 
chodzą głodne. Cieszę się ze w szyst
kich drobnostek, bo widzę, słyszę, a 
nawet czuję, że one rosną. 1 
jest cała moja radość. Tak samo i Ty 
Ulu nie załamuj się, nie opuszcząi. 
,rąk.' -Masz dla kogo żyć, a  być może 
ie  i Andrzej będzie chciał do Ciebie 
wrócić, być m oże przebaczy Ci Twój 
błąd, bo Ty go kochasz nadal.

zawiedziona, 
a Jednak szczęśliwa

OD REDAKCJI: Ten list do Vt■* 
szuli i innych zawiedzionych matej* 
zostawiamy bez komentarza.
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Właściwie żadna to nowość — 
gie spódnice. Ale jednak w pozo ^  
naniu z tym, co było lansowane ■ 
ubiegłym sezonie — czyli modą n.g<t 
ni, spódnice do połowy łydki są 
totną zmianą.

Mają autentyczną długość b g g  
czyli sięgają sporo za kolano. j e 
szerokie, otulające sylwetkę. s  
się je na ogół z prostego kawa - 
m ateriału, przymarszczonego w P.0j 
sie, co daje właśnie wrażenie 
miękkości. Ale oczywiście można n 
sić stare spódnice szyte z pół 
sza lub klosza. Przy tym  bar,v3- 
modne są kraw aty, k tóre przeży 
ją swój renesans. K raty są ““ 
często szkockie, w kolorach kontr
towych, widocznych z daleka-
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