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Telefoniczna sonda naszych czytelników

GOSPODARZE WOJEWÓDZTWA 
M A J A  G ŁO S

W  UBIEGŁY piątek, 16 października przez 2 1 pól godziny 
wojewoda piockj Antoni Bielak i wicewojewoda Marian 
Radzimierski odpowiadali na telefoniczne zapytania miesz
kańców miasta i województwa. Wraz z nimi dyżurowaliśmy i my, 

notując I nagrywając pytania i odpowiedzi. Okazją do takiej 
telefonicznej sondy stworzyło nam Polskie Radio, pod redakcją 
Wojciecha Jala, który jest autorem audycji emitowanych na ra
diowych falach pod wspólnym tytułem „Gospodarze wojewódz
twa mają głos”. W sobotą 17 października w programie IV Radia 
Warszawa audycja była emitowana. My z konieczności nasz re
portaż zamieszczamy nleeo później, przeznaczając go dla tych, 
którzy nie mieli okazji usłyszeć audycji radiowej, ale także dla 
Wszystkich pozostałych zainteresowanych. Mamy nadzieją, że re
portaż, który powstał w efekeie tej telefonicznej sondy, bądzie 
interesujący nie tylko dla autorów pytań, ale również całego 
społeczeństwa, ponieważ poruszane problemy to to, eo nas koli, 
co chcielibyśmy zmienić, poprawić, słowem co zostało do za
łatwienia w naszym mieście i województwie.

Punktualnie e godzinie 12 pierwszy telefon.
— Panie wojewodo, moje nazwisko Januszczyk. W tym roku 

otrzymałem mieszkanie. Mieszkamy z żoną dosłownie w pustych 
pokojach, bo niczego kupić nie można. Czy nie byłoby wskazane, 
żeby młode małżeństwa miały priorytet w zakupie sprzętów do- 
ńiowych?

Wojewoda Antoni Bielak odpowiada: — Wskutek wniosków 
młodych małżeństw, a także krytyki prasowej rozważana jest 
możliwość stworzenia młodym małżeństwom szansy na zaopa
trzenie się w artykuły niezbędne w gospodarstwie domowym.

— Rozumiem panie wojewodo, dziękują, oby jak  najprędzej 
•kończyć ze spaniem na walizkach.

Pytanie drugie: — Jestem nauczycielką. Zepsuł mi się tele
wizor i nie mam możliwości kupić drugiego. Na liście zapisów, 
ba telewizory czarno-białe oczywiście, jestem pod numerem 872. 
W sklepie oświadczono mi, że szansę kupienia telewizora będę 
Tbiała za 5—6 lat. Uważam za niedopuszczalne kontynuowanie 
takiej formy sprzedaży. Ludzie nie zgłaszają się po telewizory, 
Pralki i lodówki, które stoją w sklepie i tylko kłują w oczy 
tych najbardziej potrzebujących. Jeżeli już sprzedawać to na 
Przedpłaty — na pewno będzie wówczas mniej chętnych.

Antoni Bielak: — Przy niedoborze artykułów na rynku każdy 
cystern administracyjny jest niedoskonały i może tylko łagodzić 
problemy z zaopatrzeniem ludności. Uważam pani wniosek za 
cenny i słuszny i przedstawię go na poniedziałkowym sztabie do 
*praw sterowania rynkiem.

W gabinecie obok odpowiada na pytania wicewojewoda Marian 
Radzimierski. Ciągle najważniejszy temat to reglamentacja 1 kło
poty z zaopatrzeniem. Rozlega się telefon:

— Panie wojewodo nie udało mi się wykupić płynów i past, 
Czy mógłby mi pan wskazać sklep, gdzie mogę zaopatrzyć się 
^  te artykuły?

— Niestety, adresu nie podam, bo sprzedaż uzależniona jest 
rytmiczności dostaw, ale znając kłopoty z dostawami prze- 

dłużyliśmy możliwość realizacji tych kart z sierpnia i września 
nQ październik, chcąc stworzyć wszystkim  tym, którzy nie zreali
zowali zakupów szansę. Chcemy bowiem, aby podjęte przez t»o- 
iewodę zobowiązanie w pełni wykonać.

Następne pytanie o proszek: — Wiadomo, jakie są kłopoty 
2 jego zakupem. Co pan wojewoda zamierza zrobić, aby sytuacja 
uległa poprawie?

— Źródło tych kłopotów leży nie tylko w zmniejszonej pro
dukcji proszków do prania, ale także braku odpowiednich opa- 
koioań, co niezwykle utrudnia reglamentację.

(dokończenie na ®tr. 9)

Z teki satyryczne] Jerzego Mazusla

Nasz komentarz

O PRACY

n n w  w i s i r j
Fot. TOM ASZ J. GAŁĄZKA

GRUŹLICA ZiELSNYCH PŁUC
Po równy jąc przyrodę do ludzkiego organi

zmu, zieleń w ogóle, a lasy w szczególności 
można porównać do płuc.

Wszystko co zielone, wydziela tlen, tak nie
zbędny dla naszego życia. Mniej zieleni —  to 
mniej tlenu. Ludzka działalność, a przede wszy
stkim przemysł, niszczy bezpośrednio nasze 
płuca, niszczy też owe tytułowe, zielone.

2RÓDŁA CHOROBY

Rzetelne badania nad szkodli
wym wpływem przemysłu a w 
tym zanieczyszczeń powietrza i 
szkodliwością dla roślin płockiej 
Petrochemii, prowadzone były do 
tej pory wycinkowo, a publiko
wanie uzyskanych wyników na
potykało na olbrzymie przeszko
dy. Teraz nie ma tych danych, 
tak potrzebnych, by określić roz
miary szkód wyrządzonych na
szym lasom. Fachów;' artykuł u- 
kazał się w ostatnim numerze 
„Notatek Płockich” i tam należy 
szukać odpowiedzi na trudne py
tanie: jak dalece rozwinęła się 
choroba, wywołana przez zakła
dy pracy (bo nie tylko Petro
chemię). Pytanie jest trudne 
przede wszystkim dlatego, że 
skutki zanieczyszczeń przemy
słowych są widoczne dopiero po 
latach, niektóre s nich — po

wielu latach. Leśnicy z Płocka 
zauważyli na przykład, że zdro
wo wyglądające dęby nie wydają 
owoców, czyli żołędzi. Wiążą to, 
chyba słusznie, z działalnością 
Petrochemii. W końcu jednak 
nie ma tu absolutnej pewności.

Niedocenionym do tej pory 
czynnikiem niszczycielskim sta
je się rolnictwo. Kumulacja w 
glebie i spływ z wodami grunto
wymi szkodliwych składników 
środków ochrony roślin, a także 
zbyt duża koncentracja na pew
nych obszarach nawozów mine
ralnych, też dorzuca swój kamyk 
do leśnego ogródka.

Od czasu do czasu dają znać 
o sobie również epidemie, za ja
kie należy uznać wzmożoną ak
tywność niektórych niszczyciel
skich owadów, na naszych tere
nach ostatnio — brudnicy mni
szki. Dla ścisłości trzeba napisać, 
że w ostatnim roku po intensy

wnych opryskach, plaga ta zo
stała poważnie ograniczona.

Zanim powiem o jeszcze je
dnym czynniku stanowiącym co
raz poważniejsze zagrożenie dla 
lasu, chciałbym stwierdzić, że 
celem artykułu nie jest odmalo
wanie straszliwej klęski, jaka 
nas w najbliższej przyszłości 
czeka. Nie chciałbym rozbudzać 
postawy panikarskiej. Jest to je
dnak kolejny sygnał ostrzegaw
czy.

Jak  Już mówiłem, głównym 
czynnikiem destrukcyjnym w 
przyrodzie jest raczej człowiek, 
jego działalność produkcyjna. 
Miała ona i ma nadal służyć 
człowiekowi, tymczasem często 
wymyka się spod kontroli i 
działa przeciwko niemu. Tak 
więc to, co nazywamy rozwojem 
cywilizacji, dla środowiska, w 
którym wszyscy żyjemy przynosi 
szkody, trudne, a niekiedy nie
możliwe wręcz do naprawienia. 
Wystarczy przejść się po lesie w 
pobliżu miast, czy nawet miej
scowości wczasowych, które po
za sezonem są spokojnymi wsia
mi, by zauważyć sterty odpad
ków, wszelkiego rodzaju śmieci, 
zanieczyszczeń wywołanych rów
nież przez ludzi, którzy powinni 
zdawać sobie sprawą ze szkod
nictwa, które obraca się przeciw 
nim samym.

(dok»ńcs;»nie na str. 7)

Znane są już wyniki gospodar* 
eze wojewóuziwa płockiemu — 
kraju zresztą także — za uziewięć 
miesięcy bieżącego roku, czyli 
, mówiąc popularnie za trzy kwar
tały. W pizesziosci, niezbyt prze
cie odległej, przy plamę ukształ
towanym na znacznie wyższym 
pułapie, niż w 19S1 roku, zazwy
czaj o tej właśnie porze doko
nywaliśmy rozmaitych analiz i 
prognoz stopnia realizacji zadań. 
Największe problemy były zawsze 
z budownictwem mieszkaniowym, 
.które odstawało od innych dzie
dzin gospodarki. Dlaczego tak się 
działo mamy dzisiaj już pełną od
powiedź. W pozostałych gałęziach 
gospodarki postęp w osiąganiu 
rocznych zadań oscylował w mia
rę proporcjonalnie do upływu 
czasu.

Przed kilkoma dniami otrzyma
liśmy z Wojewódzkiej Komisji 
Planowania wstępne rezultaty na
szej pracy, podkreślamy to NA
SZE z całą premedytacją, gdyż 
analiza dotyczy województwa 
płockiego — za dziewięć miesięcy 
bieżącego roku. Z kilku kolumn 
ciasno ustawionych liczb wybie
ram niektóre, te bardziej cha
rakterystyczne, ilustrujące przede 
wszystkim zjawiska społeczne.

• Otóż w minionym czasie nasz 
przemysł, zatem MY, daliśmy kra
jowi, czyli nam samym o 14 pro
cent surowców i towarów mniej 
niż przed rokiem. Oznacza to, że 
średnio o tyle samo spadła wy
dajność pracy, co zresztą potwier
dzają inne liczby z tej samej a- 
nalizy. Jednocześnie osobowy 
fundusz plac czyli nasze pensje 
wzrosły w tym samym czasie o 
26 procent. Nie trzeba być eks
pertem czy ekonomistą -by doj
rzeć podstawowe źródło rodzimej 
sytuacji rynkowej. Bez pracy nie 
będzie towarów, bez lepszej pra
cy nie będzie wyższej jakości to
warów.

Z każdym miesiącem, z każdą 
wypłatą powiększa się ów przy
słowiowy już dziś nawis infla
cyjny. Ruszyć go można decydu
jąc się na dużą podwyżkę w*szy- 

^stkich artykułów, co u nas może 
być niczym innym jak tylko u- 
realnieniem ceń, czyli nadaniem 
im wysokości zbliżonej do rzeczy
wistych kosztów wytwarzania. To 
pierwsza część zagadnienia. Dru
ga, polega na zwiększeniu pro
dukcji, głównie drogą wydajności 
pracy, czyli w sposób intensywny. 
Niedawno rozmawiałem z jednym 
z dyrektorów' przedsiębiorstwa 
zajmującego się obróbką drewna. 
Opowiadał o zdziwieniu Niemców 
którzy wizytowali ten zakład — 
naszym pośpiechem, krzątaniną, 
zdenerwowaniem podczas pracy, 
U nich tempo roboty pozornie 
wydaje się wolniejsze, a o wy
nikach lepiej nie wspominać. 
Wystarczy zajrzeć do sklepów' I 
magazynów. Owszem decydujące 
sa w tym przypadku maszyny, a 
zwłaszcza ich jakość, lecz orga
nizacja toku produkcji — elimi
nująca ów nieład i jałową biega
ninę — nie wymaga już licencji 
? zakupów dewizowych.

Wydaje się, że na dobrą pracę, 
zatem jej wydajność i jakość, 
składa się szereg czynników na
tury obiektywnej i subiektywnej. 
Czynnikom obiektywnym hamują
cym osiąganie dobrych wyników 
jest winne państwo, owi przy
słowiowi ONI, niezmaterializowa- 
ni, totalnie krytykowani, w znacz
nej mierze słusznie. To pogląd 
obiegowy, skądinąd wygodny, bo 
o nieudolność pomówić najproś
ciej, gdyż nie ma rozwiązania 
którego by nie można było za
stąpić innym, lepszym. Subiek
tywny czynnik kiepskiej roboty 
tkwi w nas samych, to nie oni 
lecz MY, żle przyszywający gu
zik do koszuli w zakładzie dzie
wiarskim, nie przestrzegający roz
kładu jazdy w PKS, marnujący 
przez nieuwagę cenny surowieć, 
urywający się do sklepu w go
dzinach pracy, w pośpiechu za
łatwiający (na ogół odmownie) 
interesanta etc. Można to mnożyć. 
Nie może być sprawnego całego 
mechanizmu, gdy szwankują po
szczególne tryby czy śrubki na
wet. A takim rozregulowanym 
mechanizmem jest całe nasze spo
łeczeństwo, w konsekwencji zaś 
państwo.

Ktoś powie, że to skutek, a nie 
przyczyna. Zgodzę się, to praw
da, lecz takie stawianie sprawy 
niczego dzisiaj nie załatwi, wie
dzie do nikąd. Trzeba w końcu 
te niemoc przezwyciężyć, przer
wać zaklęty krąg stagnacji i in
dolencji. Smutne jest, że wszelkie 
próby, idące w tym kierunku są 
torpedowane. Każdy rozsądny 
człowiek zdaje sobie bowiem spra
wę z dwu prawd podstawowych. 
Pierwsza — bez lepszej pracy, 
nawet kosztem wolnych sobót, nie 
opuścimy gospodarczej depresji. 
Druga — przejściowo, na czas 
wychodzenia z kryzysu, musi na
stąpić obniżenie stopy życiowej 
obywateli. Prawdy to niepopular
ne, widziane niechętnie, stanowią
ce dziś platformę i przedmiot 
targów politycznych, ale pra
wdziwa. (jbn)



(KRONIKA)
APEL PCK DO SPOŁECZEŃSTW A

PŁOCK (sz). W związku s przedłużającym się kryzysem oraz 
zbliżającą się zimą Polski Czerwony Krzyż zwrócił się do całego 
społeczeństwa, a w szczególności do członków i sympatyków z a* 
polem o pomoc w tym szczególnie trudnym okresie dla ludzi sa
motnych, starych i niepełnosprawnych.

W apelu tym PCK stwierdza, że obejmuje opieką zaledwie po
łowę ludzi, którym jest ona potrzebna.

„Nie czekajmy na wielkie programy — czytamy w apelu — 
•.'Organizowane działania ogółu. Rozejrzyjmy się w najbliższym 
otoczeniu, dostrzeżmy tych, którym możemy pomóc zwykłą ludzką 
troską, nie czekajmy aż poproszą o pomoc, sami ją zaoferujmy”.

„Przy wielu kopalniach — czytamy dalej — istnieją koła 
PCK. Gdyby z inicjatywy tych kół, górnicy przepracowali jedną 
godzinę w bieżącym roku na rzecz seniorów, na pewno w żad
nym ich mieszkaniu nie będzie w zimie chłodu. Taką akcję gór
ników poprą z pewnością inni..., którzy pomogliby organizacyjnie 
w dostawach węgla oraz w zaopatrzeniu w płody rolne na zimę. 
Apelujemy również do osób decydujących o przydziale opalu o 
zaspokajanie w pierwszej kolejności potrzeb osób kalekich, samot
nych i starych”.

W zakończeniu apelu Zarząd Wojewódzki, PCK w Płocku prosi 
osoby, które zechcą -włączyć się do akcji pomocy ludziom starym 
i samotnym w formie organizacyjnej lub rzeczowej (ofiarowanie 
zbędnych ubrań, kołder, kocy itp.), aby Zgłaszały się do Biura 
ZW PCK w Płocku, przy ul. Kolegialnej 20 lub dokonvwały do
browolnych wpłat pieniężnych na konto nr 61001-1821-132 NBP o/ 
Płock z zaznaczeniem na „Fundusz Pomocy Doraźnej”.

REDAKCYJNE
SPOTKANIE

PŁOCK (jbn). 19 października 
br. odbyło się. spotkanie zespołu 
redakcyjnego „Tygodnika Płoc
kiego” z sekretarzem KW PZPR 
w Płocku Lechem Dobrosielskim. 
W spotkaniu uczestniczył rów
nież kierownik Wydziału Propa
gandy i Informacji KW Tomas* 
Klitki. Omówiono niektóre pro
blemy społeczno-polityczne oraz 
rolę naszego pisma w systemie 
informacji wojewódzkiej. Przed
miotem dyskusji były przede 
wszystkim obszary tematyczne, 
jakie winna podejmować gazeta 
wojewódzka oraz jej miejsce w 
życiu społecznym.

PODZIĘKOWANIE
ZASŁUŻONEMU
DZIAŁACZOWI

DASZYNA (bl). Uczestnicy 
kursu kadry kierowniczej i gmin
nych Ośrodków Kultury woje
wództw ciechanowskiego i płoc
kiego za pośrednictwem „Tygo
dnika Płockiego” serdecznie 
dziękują panu Wacławowi Mil- 
kemu za udzielenie wspaniałej 
lekcji działalności kulturalnej z 
dziećmi i młodzieżą. Wyrażają 
również nadzieję, że jeszcze nie 
raz będą mogli skorzystać z o- 
gromnej wiedzy i doświadczenia 
założyciela i kierownika zespołu 
„Dzieci Płocka”.

Podziękowanie powyższe pod
pisali dyrektorzy GOK obu wo
jewództw.

HARCERSKI BIWAK
PŁOCK (eg). Niedawno na biwaku 

w Sendeniu spotkali się harcerze z 
drużyn s tarszo h ar cer skic h, którzy w 
czasie wakacji uczestniczyli w Cen
tralnej Akcji Szkoleniowej.

W trakcie harcerskiej dyskusji 
podsumowano swoją pracę nad no
wymi regulaminami sprawności 
harcerskich, regulaminem ruchu 
sztandarowego. W Centralnej Akcji 
Szkoleniowej brało udział 25 osób, 
przedstawicieli szczepów starszohar- 
eerskich. Oni to właśnie zastana
wiali się. jak należy pracować 1 
działać w szkole średniej, co należy 
zmienić w drużynie i szczepie, ja
kie wprowdzie nowe formy pracy.

Ważną sprawą była wymiana do
świadczeń. spotkanie się z władza
mi ZHP. Na biwaku harcerze star
si poinformowali, jak pobyt na 
CAS-ie pomógł Im rozpocząć pracę 
w nowym roku harcerskim.

OW OCNA W IZYTA
PŁOCK (eg). Niedawno w U- 

rzędzie Wojewódzkim odbyło się 
spotkanie z wiceministrem płacy, 
pracy i spraw socjalnych Hen
rykiem Białczyńskim poświęcone 
omówieniu i wysłuchaniu ocen 
wydanych aktów normatywnych 
dotyczących przemieszczeń pra
cowników na inne stanowiska 
pracy, a także innych działań 
związanych z wprowadzeniem re
formy gospodarczej.

W spotkaniu uczestniczyła 
również dr Halina Borkowska z 
Instytutu Pracy i Spraw Socjal
nych oraz Janusz Pawłowski — 
wicedyrektor departamentu płac 
sfery produkcyjnej.

WAŻNE
DLA RZEMIOSŁA

PŁOCK (p). Uchwała nr 113 Rady 
Ministrów wprowadziła w życie no
we przepisy dotyczące drobnej wy
twórczości, zakładów rzemieślni
czych. wszelkich usług. Jej postano
wienia wraz z aktami wykonaw
czymi nie są jeszcze szeroko znane, 
choć wprowadzają szereg ułatwień, 
preferencji w działalności rzemieśl
ników, w organizowaniu nowych 
zakładów usługowych czy warszta
tów rzemieślniczych. Dlatego też 
w Wydziale Przemysłu, Drobnej 
Wytwórczości i Usług Urzędu Woje
wódzkiego uruchomiono punkt kon
sultacyjny dla wszystkich, których 
może zainteresować możliwość pod
jęcia rzemieślniczej działalności. W 
punkcie tym wyjaśniane będą 
wszelkie wątpliwości związane z 
Uchwałą nr 112 RM, z jej aktami 
wykonawczymi. Tam będzie można 
poznać ją dokładnie, zobaczyć co 
nowego wprowadza, jakie ulgi ofe
ruje rzemieślnikom Już pracującym 
1 tym, co podejmą taką pracę. 
Miejmy nadzieję, że przyczyni się 
to do jej rozpropagowania 1 zoba
czy jej efekty w postaci powięk
szającej się sieci usług 1 towarów, 
pochodzących z produkcji w ma
łych zakładach.

Punkt konsultacyjny działa przy 
Wydziale Przemysłu, Drobnej Wy
twórczości 1 Usług UW Płock, ii. 
Słowackiego 4/1, telefon 280-76 w. 26 
w poniedziałki, środy 1 piątki w 
godzinach 10—13.

UWAGA! TELEFO N  232-541

CO NOW EGO W REGLAM ENTACJt?
PŁOCK (ibo). W dniu T2 października, z udziałem Wicewojewo

dy Mariana Radzimierskiego odbyła się narada poświęcona spra
wom reglamentacji i tak zwanej sprzedaży sterowanej. Dokona
no oceny sprzedaży towarów reglamentowanych na terenie woje
wództwa płockiego i poinformowano o pracach rządu w kierun
ku ujednolicenia reglamentacji w całym kraju. X tak, uregulowa
no już sprzedaż papierosów i zasady tej sprzedaży są jednakowe 
we wszystkich województwach. Zasady przydziałów są znane, 
podobnie jak i sprzedaży alkoholu, którego miesięcznie można na- 
ayć pół litra lub jedną butelkę wina albo szampana importowa
nego. Wina krajowe i papierosy importowane nie podlegają re
glamentacji. Ustalono również zamienniki za papierosy: obejmują 
one przelicznik 100 g cukierków za i  paczki papierosów. Ujedno
lica się ilość kawy i galanterii czekoladowej, którą można kupić 
zamiast alkoholu.

Utrzymując system kartkowy na artykuły zbożowe, zespół rzą
dowy do "spraw reglamentacji kieruje się koniecznością odbudo
wania zapasów mąki, kaszy itp. w magazynach. Jest to konie
czne w przypadku większej awarii młynów, czy magazynów zbo
żowych, Z chwilą, gdy zapasy zostaną odbudowane do normal
nego poziomu —■ artykuły pochodzenia zbożowego będziemy mogli 
kupować bez kartek.

Sprawa chyba najważniejsza, a więc mięso i jego przetwory 
produkowane są w warunkach obniżonego skupu żywca i na 
razie trzeba robić co możliwe, by zapewnić pokrycie wydanych 
kartek. Przyjmuje się zasadę, że kartki mięsne zachowują waż
ność przez dwa miesiące, to jest do końca następnego miesiąca. 
Do końca października będą zatem ważne kartki wrześniowe.

W związku z normalnym trybem produkcji margaryny większe 
Jej ilości trafią na rynek. Aby zapewnić sprawiedliwie możność 
zakupu margaryny i masła roślinnego przez każdego obywatela, 
w naszym województwie będzie obowiązywała zasada zakupu je
dnej kostki margaryny lub pojemnika masła roślinnego na jedną 
osobę w miesiącu. Nadwyżki zasilą produkcję zakładów cukierni
czych, a jeśli się zwiększą — można będzie kupić te produkty w 
wolnej sprzedaży. Ta ostatnia decyzja obowiązuje dla naszego 
województwa i została przyjęta większością głosów przez uczest
ników narady.

Równocześnie ustalono, że sklepy, w porozumieniu ze swymi je
dnostkami nadrzędnymi, mogą ustalić sprzedaż jakiegoś artykułu 
na odpowiednim poziomie. Na przykład obowiązuje zasada, że 
bloki rysunkowe będą sprzedawane po jednym dla każdego klien
ta. Podobnie trzeba będzie stosować dalsze ograniczenia w sprze
daży obuwia i ubrań a nawet innych artykułów. Chodzi o to, 
że w warunkach inflacji, każdy kupuje wszelkie towary, niezale
żnie od tego, czy są mu one potrzebne.

Problemami reglamentacji na terenie kraju zajmuje się specjal
na komisja, działająca od 13 września, składająca się z 12 woje
wodów. Niezależnie jednak od działania tej komisji, w każdym 
województwie należy usprawnić handel, nie tylko ten reglamen- 
tacyjny. Wszelkie propozycje na ten temat należy kierować do 
Urzędu Miejskiego, telefonując pod numer 232-54. Wszystkie pro
pozycje dotyczące usprawnienia handlu będą wnikliwie rozpatry
wane, a po konsultacji ze wszystkimi instytucjami społecznymi 
i związkami zawodowymi, najcenniejsze z nich będą zrealizowane.

WBREW KRYZYSOWI
PŁOCK (ibo). Mimo panującego 

kryzysu, młodzi ludzie nie rezygnu
ją z rozrywki. Zresztą — nie tylko 
młodzi. Stowarzyszenie Muzyki 
Rozrywkowej otacza opieką zespoły 
rozrywkowe z terenu województwa. 
Oczywiście jest to opieka dobro
wolna. Umożliwia tym zespołom wy
stępy . pomaga w doborze repertu
aru. Z pomocy Stowarzyszenia ko
rzysta m. in. zespół swingowy 
„Cross” ze Słupna.

Ostatnio Stowarzyszenie organi
zuje kurs dla prezenterów dyskotek 
z miasta i województwa, aktywnie 
działających w swoich środowis
kach. Ukończenie takiego kursu da
je podstawę do składania egzaminu 
weryfikacyjnego ' przed komisją Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki. Chętni 
przyjmowani są od zaraz. Adres — 
SMR Płock — Teatr im. Szaniaw
skiego.

„MISTRZ 
I M AŁGORZATA" 

POJEDZIE 
NA FESTIW AL

PŁOCK (kp). Miło nam poinfor
mować, a zwłaszcza te osoby, które 
były na pokazie „Mistrza i Małgo
rzaty” M. Bułhakowa w reżyserii 
Andrzeja Marli Marczewski ego, że 
przedstawienie to zostało komisyj
nie zakwalifikowane na Festiwal 
Dramaturgii Rosyjskiej i Radziec
kiej w Katowicach Festiwal ten 
odbywa się co cztery lata, a przy 
kwalifikacji spektaklu obowiązują 
wymagające kryteria.

Już wiadomo, że płocki „Mistrz 
l Małgorzata” zostanie wystawiony 
w Katowicach 13 listopada w pią
tek. Może ta data przyniesie szczę
ście naszemu przedstawieniu.

NOWY SEZON W SDK
PŁOCK (sz). Po krótkiej wakacyj- 

JJfŁ Przerwie> która była wykorzy- 
j n.a Pomieszczeń, wzno-wił działalność Spółdzielczy Dom 

Prowadzony przez Płocką 
spółdzielnię Mieszkaniową. Rozpo
częły działalność koła zainteresowań 
U a. r , t0rskie_ “ sPoły artystyczne, którjch w SDK działa ponad 30. 
Prowadiona Jest nauka gry na 
akordeonach, mandolinach, gitarach 
i fletach w ramach działającego tu 
ogniska muzycznego. Najzdolniejsi
*vłLni ° Wl£i itażdeK° roku zasilają skład orkiestry dziecięcej, która Już 
dwukrotnie zdobyła puchar prezy
denta miasta Płocka. Działają też 
zespół wokalno-muzyczny „Mezo- 
™®ra » grupa muzyczno-wokalna 
„Domino i „Agregatum” oraz od 
niedawna próbujący swych sił mło- 
dzleżowy zespół muzyki rockowej. 
SDK prowadzi również naukę ry
sunku i malarstwa artystycznego, 
sekcje rękodzieła artystycznego, a 
majsterkowicze biorą udział w pra
cach sekcji modelarstwa lotniczego, 
kołowego i szkutniczego, bądź też 
w zajęciach Klubu Łączności i 
K rótkof ala rst wa.

Zainteresowani nauką języków ob
cych mogą uczęszczać na kursy ję
zyka angielskiego, niemieckiego i 
francuskiego. Oprócz tego w SDK 
działają: młodzieżowy teatr poezji, 
dziecięcy zespół teatralny i recyta
torski, koło fotoamatorów, chór 
mieszany i teatr Klubu Pogodnej 
Jesieni, koło filatelistów, wędkarzy 
i klub kulturalnej rozrywki dla 
dzieci i młodzieży. W najbliższych 
dniach rozpoczynają się zajęcia na 
kursach tańca towa rżysk i &gio i w 
zespole tańca nowoczesnego. Działa 
również Filia Biblioteki Wojewódz
kiej wraz z czytelnią.

W nowym sezonie kulturalnym 
SDK wystąpi x nowymi propozycja
mi ciekawych imprez. Będą to m. in. 
giełdy rozmaitości, sobotnie poran
ki rodzinne, spotkania z bajką, spot
kania pokoleń, propozycje i debiu
ty z udziałem najlepszych artystów 
amatorów z m. Płocka, jarmarki 
amatorskiej twórczości artystycznej itp.

Biorąc pod uwagę obecnie bar
dzo trudną sytuację sieci kin w 
Płocku, kierownictwo SDK czyni 
obecnie starania o uruchomienie 
stałego kina panoramicznego w sali 
widowiskowej SDK, co niewątpliwie 
powinno spotkać się z uznaniem 
społeczeństwa miasta Płocka.

TARG! SZTUKI
PŁOCK (kp). Do 29 października 

trwać będą w sali wystawowej 
płockiego teatru Targi Sztuki 
Współczesnej, zorganizowane przez 
Pracownie Sztuk Plastycznych z 
Płocka i Łodzi. Na targach można 
nabyć obrazy olejne wielu znanych 
współczesnych autorów, a także 
wyroby sztuki użytkowej -  gobeli
ny, biżuterię ze srebra, a nawet 
paski skórzane. Zapraszamy!

W OJEW ÓDZKI 
ZESPÓŁ POSELSKI

PŁOCK (p). W ubiegły wtorek od
było się w Płocku posiedzenie Wo
jewódzkiego Zespołu Poselskiego po
święcone trzem odrębnym zagad
nieniom: rozwojowi usług dla lud
ności oraz ocenie stopnia realizacji 
uchwały nr 112 Rady Ministrów, 
dotychczasowej realizacji programu 
rozwoju kultury w województwie 
i przygotowaniom do zimy. Gene
ralnie wnioski dotyczące usług dia 
ludności w naszym województwie 
nie są dobre. Ciągle jeszcze nie 
osiągamy poziomu średniej krajowej 
zarówno w ilości, standardzie jak 
i jakości wykonywanych usług. Po
słowie interesowali się poczynania
mi władz administracyjnych mają
cymi na celu zmianę istniejącego 
stanu, wykorzystywaniem możliwo 
ści, Jakie daje Uchwała Rady Mini
strów nr 112 i postulowali większą 
energię i skuteczność działań, spo
pularyzowania uchwały nr 112, przy
gotowanie dla rzemiosła Jako ofer
ty listy surowców' i maszyn, które 
może im udostępnić przemysł.

Ocena dotychczasowej realizacji 
programu rozwoju kultury w woje
wództwie płockim do roku 1980 do
prowadziła do Jednego generalnego 
wniosku — program w wielu punk
tach nie został zrealizowany i prze
de wszystkim wymaga modyfikacji, 
dostosowania go zarówno do nowych 
potrzeb. Jak i odmiennych możli
wości niż panowały przed laty, gdy 
go uchwalono.

Trzecia sprawa, bardzo bliska 
Wojewódzkiemu Zespołowi Posel

skiemu, który m. In. stała ezuwa 
nad zaopatrzeniem województwa w 
węgiel, to przygotowania do zimy. 
Temat to bardzo aktualny, powró
cimy do niego w oddzielnej publi
kacji. Ogólnie stwierdzić trzeba, że 
mimo starań, programów przygoto
wanych na każdą okoliczność, naj
lepszym rozwiązaniem byłaby ła
godna zima. O ciepło w naszych 
mieszkaniach musimy również za
dbać sami, uszczelniając choć nie 
ma i nie będzie środków uszczel
niających,. co się da i jak się da, 
gdyż wszystkie ciepłownie przy 
większej liczbie ujemnych kresek 
mogą nie być w stanie zapewnić 
18°C. Wojewódzki Zespół Poselski 
apeluje do społeczeństwa, by przez 
zabezpieczenie własnych mieszkań, 
miejsc pracy, rozwijanie różnych 
inicjatyw na tym polu pomogło so
bie nawzajem przetrwać zimę.

KONKURS OCHRONY 
ZWIERZYNY ŁOW NEJ

PŁOCK (jbn). Koło Łowieckie 
„Hubert” w Płocku, sięgające trady
cjami społecznego działania począt
ków XX wieku, znane z wielu cen
nych akcji nie tylko łowiecko-hodo- 
wlanych, ale przede wszystkim wy
chowawczych, wzorem lat ubiegłych, 
podejmuje na okres nadchodzącej zi
my organizację KONKURSU OCHRO
NY ZWIERZYNY. Udział w konkur
sie — pod opieką Rad Pedagogicz
nych, szkolnych kół Ligi Ochrony 
Przyrody — brać mogą uczniowie 
szkół podstawowych, mających swo
ją siedzibę w łowiskach koła, a mia
nowicie szkoły w Bodzanowie, Boro- 
wiczkach, Kanigowie, Miszewie Mu
rowanym, Słupnie i Swięcieńcu.

Zadaniem uczestników konkursu, z 
którymi współdziałać będą działacze 
koła .„Hubert”, będzie ochrona zwie
rzyny łownej połączona z jej dokar
mianiem w trudnym okresie miesię
cy jesienno-zimowych. Dla uczestni
ków przewiduje się przyznanie dy
plomów, nagród i pamiątek.

Dodać należy, że Koło „Hubert” 
od szeregu lat utrzymuje stałe kon
takty z liczną grupą rolników. Za
mieszkując w łowiskach roztaczają 
oni bezinteresowną opiekę nad zwie
rzyną. Wymienić tutaj należy: Ro
mana Patorę z Ramutówka. Stani
sława Mielczarka z Samborza, Wła
dysława i Włodzimierza Popiołków 
z Kanigowa, Włodzimierza Idzikow
skiego z Rud Borowickich i Zdzi
sława Dylewskiego z Ramutowa.

Koordynatorami całej akcji z ra
mienia Koła „Hubert” są dr Marcin 
Kamiński, sekretarz Zarządu oraz 
członek Zarządu Stanisław Ostrowski 
l strażnik Koła Jan Stańczak, za
mieszkały w Szeligach koło Słupna.

Spodziewać się należy, że współ
praca ze szkołami pdstawowymi oraz 
liczną grupą uspołecznionych gospo
darzy da dalsze dobre rezultaty i 
przyczyni się do ochrony zwierzyny, 
itanowiącej ozdobę naszej przyrody 
ojczystej.

CHROŃMY ZIEMNIAKI
PŁOCK (jbn). Wojewódzka Stacja 

Kwarantanny i Ochrony Roślin w 
Płocku przesłała do redakcji komu
nikat w sprawie przechowywania 
ziemniaków w okresie jesienno-zi
mowym 1981/82. Oto Jego treść:

Warunki atmosferyczne w roku 
1981 wpłynęły na rozwój wielu cho
rób ziemniaka, a szczególnie zarazy 
ziemniaczanej i chorób gnilnych, W 
wyniku tej sytuacji ziemniaka prze
chowują się znacznie gorzej niż w 
poprzednich latach, toteż należy 
prowadzić systematyczną kontrolę 
ich zdrowotności.

Szczególna uwaga winna być 
zwrócona w okresie przechowywa
nia na utrzymanie w kopcach, pi
wnicach i przechowalniach tempe
ratury od +2 st C do +4 st, C. 
Temperaturę bada się przez zain
stalowanie specjalnych termome
trów w miejscach przechowywania 
Ponadto ziemniaki powinny być 
utrzymane w stanie suchym i w 
odpowiedni sposób wietrzone.

W przypadku rozwoju chorób 
gnilnych należy bezzwłocznie od
kryć kopce i przebrać ziemniaki, a 
następnie okryć suchą słomą i 
schłodzić do temperatury około 
+4 srt. C i z chwilą nadejścia mro
zów przykryć ziemią Ziemniaki o- 
panowane zgnilizną powyżej 20 
proc winno się natychmiast upa- 
rować i zakisić, gdyż nie ma mo
żliwości przetrzymania ich do wio
sny.

KOGO OKRADZIONO?
PŁOCK (sz). Komenda Miejska 

MO w Płocku prowadzi dochodze
nie w sprawie popełnionych w Hpcu 
i czerwcu 1981 r. w autobusach 
MPK, kradzieży pieniędzy i torebek 
na szkodę osób nieustalonych.

Zainteresowani proszeni są o zgła
szanie się do Komendy Wojewódz
kiej MO w Płocku ul. 1 Maja 3/5 
w godz. 8—16, pokój 117, tel. 220-21, 
wewn. 146.

W OBIEKTYWIE
1. W ubiegły czwartek, 15 października, odbyło się w Domit 

Technika w Płocku Plenum, Zarządu Wojeroódzkicgo ZSMP.

2. Podczas Plenum Zarządu Wojewódzkiego LOK Franciszek 
Rybicki z Płocka został udekorowany Złotym Krzyżem Zasługi•

3. W 38 rocznicę powstania Wojska Polskiego, w Płocku 
było się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Z ' 'P*

4. W Klubie Nauczyciela w Płocku, w Dniu Nauczyciela odbH" 
ło się ślubowanie młodych adeptów tego trudnego i społeczni* 
ważnego zawodu.

5. W Muzeum Mazowieckim w Płocku czynna jesi wystąp  
artystycznych wyrobów z metali firm  warszawskich XX'lll— 
wieku.

przygot. toga
zdjęcie nr 3 A. Kras 
zdjęcie nr 4 W. Dworaczek
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-(POLITYKA)
Jak Już Informowaliśmy Egzekutywa Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR przyjęła na posiedzeniu w 
dniu 7 października br. ocenę aktualnej sytuacji 
społeczno-politycznej w województwie płockim. 
Ocena ta stanowi ważny czynnik w działalności 
politycznej poszczególnych Instytucji partyj- 
nych, a także określa zadania w dziedzinie Ideo
wej stojące przed całymi organizacjami I człon
kami PZPR. Jest również próbą własnego, tere
nowego spojrzenia na zjawiska społeczno-gos
podarcze zachodzące w  dobie wzmożonej walki 
politycznej oraz nieustannego ataku propagan
dowego na agendy I organa władzy państwowej. 
Ocena dokonana została przede wszystkim w  
oparciu o dyskusje, spotkania 1 sygnały człon
ków partii oraz tych wszystkich obywateli, któ
rzy pragną przezwyciężenia kryzysu w atmosfe
rze wzajemnego zrozumienia oraz szukania roz
wiązań kompromisowych. Jednocześnie u źró
deł oceny leży —  Jako zadanie pierwszoplano
we —  obrona zasad socjalizmu, co wynika z linii 
programowej przyjętej na IX Nadzwyczajnym 
ZJeźdzle PZPR.

Obecna sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w obli
czu której stoi naród i państwo jest bardziej skomplikowana 
niż kiedykolwiek przedtem. Atmosfera szerokich kręgów ludnoś
ci, podsycana nieustanną agresją propagandową, a także prze
bieg, charakter i rezultaty, zjazdu „Solidarności” stawiają wła
dzą, a zwłaszcza partią, w obliczu obrony pryncypiów ustrojo
wych. W opinii aktywu, czyli członków PZPR, na których bar
kach spoczywa bezpośrednia praca z szeregowymi członkami 
partii — potrzebne są dziś śmiałe decyzje i konsekwencja w ich 
realizacji. Zakończony niedawno cykl otwartych zebrań partyj
nych prowadzonych głównie w środowisku wiejskim, tezą tą 
potwierdził. Coraz wiąeej członków partii uświadamia sobie an
tysocjalistyczny i kontrrewolucyjny charakter sił w łonie kie
rownictwa związku zawodowego „Solidarność”. Wyrazem tego 
były chociażby rezolucje popierające oświadczenia Biura Poli
tycznego w kwestii stosunku do części dokumentów przyjętych 
przez obie tury zakończonego niedawno I Zjazdu. Nie wszystkie 
organizacje partyjne stanęły jednak na takich pozycjach, zwła
szcza w środowisku wiejskim, co zresztą wynika z faktu mniej
szego wyrobienia politycznego oraz niewielkiej aktywności tych 
POP. Nadal spore kontrowersje budzi przynależność członków 
PZPR do „Solidarności”, przede wszystkim osób spośród kadry

kierowniczej. Ogółem w woj. płockim należy do NSZZ „Solidar
ność” około 13 tysięcy towarzyszy. W trakcie pierwszej tury 
Zjazdu i nasilonej kampanii propagandowej blisko 100 osób zło
żyło legitymacje PZPR. Były próby — nieliczne — rozmów 
przedstawicieli związków zawodowych z członkami PZPR ma
jące na celu ich samookreślenie się. Nie przyniosły jednak one 
spodziewanych rezultatów. Większość szeregowych członków par
tii uważa, iż o przynależności lub wystąpieniu z „Solidarności" 
zadecyduje postawa tych członków władz naczelnych partii, któ
rzy także wstąpili do nowego związku zawodo-wego.

Z prac Egzekutywy KW
giuieiMHn tMmammmmmmmĘammmmmmmHmmammutmimmmmmmammimmmmmmmmKmtmtKmmm

0 POLITYCZNA 
TOZSAMOSC PARTII

Uważa się, że wydatnemu nasileniu winna ulec praca polity
czna prowadzona w ramach komisji współdziałania międzypar
tyjnego. Jej podstawowym celem musi być tworzenie wspól
nego frontu przeciwstawiania się wszelkiej działalności antypań
stwowej oraz podejmowanie skoordynowanej pracy na rzecz 
łagodzenia skutków kryzysu. O ile na szczeblu wojewódzkim 
istnieje pełna zgodność kierownictw KW PZPR, WK ZSL i WK 
SD co do potrzeby, wręcz konieczności wspólnego działania, to 
w terenie współdziałanie międzypartyjne nie zawsze przybiera 
model zgodny z wymogami chwili bieżącej. Obok gmin, gdzie 
współpraca ta przynosi konkretne efekty organizacyjne, są także 
ośrodki, gdzie tej współpracy brak lub też ma ona jedynie cha
rakter formalny.

Na krytyką *asługuje także mało skuteczna i niesystematyczna dzia
łalność polityczna z radnymi, członkami partii i stronnictw politycz
nych, działaczami organizacji młodzieżowych, członkami rad spółdziel
czych i samorządów, spada zaufanie członków PZPR, a także szerokich 
krągów obywateli, do władzy. Bardzo krytycznie oceniono ostatnie 
kroki rządu, czego dobitnym przykładem było wysłanie dwóch mini
strów do Gdańska, by tłumaczyli się przed Zjazdem z celowości pod
wyżki cen na papierosy. W tej sytuacji wielu członków partii przyjmu
je postawą wyczekującą, obserwując rozwój wydarzeń. Pojawiają się 
głosy o braku zdecydowania i bojowości w stosunku do przeciwni
ków politycznych, którzy znajdują się w nieustannym natarciu.

Prowadzona w ostatnim okresie polityka ustępstw i źle pojętej tole
rancji wobec przeciwników socjalizmu w obronie, za wszelką cenę, 
linii porozumienia — czytamy w ocenie Egzekutywy — nie przynosi 
pozytywnych rezultatów, a nawet prowadzi do wyzwalania bezkarności
1 bezprawia wśród ekstremalnych członków „Solidarności”. KPN i In
nych wrogich nam ugrupowań W tej sytuacji od władz centralnych 
wymaga się działań zdecydowanych i Jednoznacznych. Szereg dotych

czasowych posunięć kierownictwa — nietrafnych i zachowawczych — 
spowodowało kolejne nadszarpnięcie autorytetu partii. Coraz częściej na 
zebraniach partyjnych wyraża się obawę czy obecne kierownictwo par
tii i rządu zbyt ugodowe, jest w stanie wyprowadzić kraj z kryzy
su politycznego, a tym samym i z kryzysu gospodarczego. Jako przy
kład podano decyzję o przesunięciu terminu płatności XXI raty podatku 
gruntowego, w momencie gdy administracja państwa podjęła już dzia
łania egzekucyjne, a aktyw polityczny zaangażował się w kampanię 
wyjaśniającą skutki społeczne tego bojkotu. Tego typu posunięcia pod
rywają zaufanie do władzy terenowej.

W omawianej ocenie sporo rńiejsca zajęły sprawy gospodarcze, 
x uporem 1 konsekwencją podnoszone przez ogół członków 
PZPR. Wprawdzie spotkania z rolnikami nie przyniosły spodzie
wanych wyników, skup żywca i innych płodów rolnych nie 
wzrósł, ale stanowiły cenną wymianą myśli na tem at sytuacji 
polskiej wsi i polityki agrarnej państwa. Rolnicy zdecydowanie 
podkreślają, ie relacje cen zboża, i ziemniaków w stosunku do 
kosztów produkcji żywca, zwłaszcza wieprzowego, są złe i nie 
zachęcają rolników do rozwijania hodowli. Nie rozwiązuje pro
blemu — zdaniem rolników — także ostatnia podwyżka cen 
skupu. Od wielu miesięcy w gminach istnieje zjawisko tzw. 
drugiego rynku, polegające na wykupie żywca przez pryw at
nych odbiorców, a także bezpośredniej wymianie na węgiel. 
Chłopi stawiają sprawę jednoznacznie — będą sprzedawać pań
stwu, a zatem całemu społeczeństwu wyhodowane sztuki dopiero 
wówczas, gdy w drodze powrotnej z punktów  skupu będą mogli 
przywieźć węgiel, nawozy, maszyny rolnicze i inny sprzęt. A k
tualna ocena wielkości zbiorów ziemiopłodów oraz stan hodo
wli pozwala na stwierdzenie, z pełną odpowiedzialnością za sło
wo, że głód w Polsce nikomu nie grozi. Sytuacja zaopatrzenio
wa w podstawowe artykuły spożywcze, głównie zbożowe, ule
ga pewnej poprawie. K atastrofalny jest skup żywca czyli po
daż mięsa, co wcale nie oznacza, że stan pogłowia uległ również 
tak głębokiej depresji.

W przedsiębiorstwach 1 zakładach pracy wiele dyskusji koncentruje 
się wokół samorządów. Wg Egzekutywy KW z trudnością przebija so
bie drogę przeświadczenie, że skuteczna walka o jego kształt i cha
rakter winna rozgrywać się nie tylko na górze, choć tam zapadają de
cyzje fundamentalne, ale także na dole, bezpośrednio w zakładach. Gd 
przebiegu tych debat, jednolitości stanowisk, zależą również wyniki 
walki o socjalistyczny kształt polskiej gospodarki.

* * *

Zaprezentowana wyżej omówienie stanowiska Egzekutywy 
KW PZPR w Płocku w sprawie aktualnej sytuacji społeczno- 
politycznej w województwie zawiera sześć wniosków podstawo
wych. W większości dotyczą one zadań politycznych, chociaż 
wniosek ostatni, szósty, zobowiązuje organizacje i instancje p a r
tyjne do inspirowania konkretnych rozwiązań na płaszczyźnie 
przełamywania regresu gospodarczego. Ich rychłe wcielenie w 
życie, przy rozsądnym i stanowczym postępowaniu władz cen
tralnych oraz niezbędnym poparciu szeregowych członków partii 
może przynieść powodzenie, czyli otworzyć drogę do rzeczywi
stej stabilizacji życia w Polsce.

PS.: Copr' jbn,)
V iele s poruszonych wyżej problemów znalazło swoje odzwiercie

dlenie w przebiegu obrad i dokumentach zakończonego w minioną 
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Rozmowa z I sekretarzem KM PZPR w Kutnie 

Jerzym Wiewiórowskim

N.z.: Jerzy Wiewiór owski' „Liczy się przede wszystkim dowartościo
wanie spraw gospodarczych...H Fot.: T. J. Gałązka

Jan B. Nycek: Wasz wybór na 
stanowisko 1 sekretarza Komitetu 
Miejskiego partii był sporym za
skoczeniem, zresztą nie tylko w 
Kutnie...

Jerzy Wie wiór owski: Dla mnie 
był także zaskoczeniem. Jestem za
rodowym oficerem MO, przed wy
borem kierowałem Komendą Miej
ska milicji. Wprawdzie od wielu 
lat brałem czynny udział w ży
ciu społeczno-politycznym miasta, 
Ostatnio wchodziłem w skład Eg
zekutywy Komitetu Miejskiego, 
ale nigdy nie pretendowałem do 
foli przywódcy politycznego instan
cji PZPR. Powiem szczerze, sam 
Usiłowałem znaleźć odpowiedź na 
bytanie: dlaczego zostałem wy
brany właśnie w okresie najwięk
s i  nagonki na organa ścigania

i milicję? Być może zaważyła »a 
tym moja wcześniejsza działalność 
m. in. na polu ścigania przestępstw 
gospodarczych, w tym słynnej 
sprawy kutnowskiego oddziału 
WSS „Społem”, Kiedy zajęliśmy 
się nadużyciami w WSS, i to nie 
tylko gospodarczymi, nikt jeszcze 
nie mówił o odnowie.

Jan B. Nycek: Dziś pełnienie 
funkcji sekretarza partii wymaga 
dużej odwagi osobistej, wiary w 
skuteczność przemian i chyba tak
że predyspozycji psychicznych. 
Czym się kierowaliście mówiąc — 
tak, podczas propozycji wybor
czych?

Jerzy Wiewiór owski: Podczas 
konferencji nie miałem zbyt wiele 
czasu do namysłu. Szybko rozwa
żałem wszystkie aa i przeciw. By

łem aktywista, znałem środowisko, 
trudna praca daje satysfakcję — 
to przemawiało za wyrażeniem 
zgody. Czułem ponadto presję sa
li — delegatów i nowo wybrane
go plenum. Wiedziałem, że wielu 
z tych ludzi czeka na moje: wy
rażam zgodę. No i zdecydowałem- 
się. Uzyskałem w tajnym głoso
waniu taką przewagę, która za- 
", pewniła mi już w pierwszej turze 
funkcję pierwszego sekretarza.

Jan B. Nycek: Podobno urzędo
wanie rozpoczęliście od prób 
zmian kadrowych, zresztą chyba 
do końca nie doprowadzonych? 
Wielu uważa to za błąd...

Jerzy Wiewiór owski: Nowi lu
dzie winni pracować z nowymi 
ludźmi, by odnowa mogła się po
wieść. Uważam, że w życiu de
cyduje o wszystkim człowiek. Je
go wiedza, doświadczenie, a nade 
wszystko zaangażowanie ł odpo
wiedzialność. Dziś, w dobie nie
dostatku, gdy każdy szuka w dru
gim współwinnego za trudności, 
musimy wszyscy czuć się odpo
wiedzialni za to co mówimy, a 
zwłaszcza za to, co z racji spo
łecznego podziału pracy przyszło 
nam robić. Przejdźmy do konkre
tów. Zaopatrzenie, a zwłaszcza 
chleb. Jest po żniwach, mąki nie 
brakuje, czyli mieszkańcy Kutna 
nie mogą stać po bochenek Chleba 
kilka godzin. Rozumiem trudno
ści WSS, ale dyrekcja tej insty
tucji jest od tego, by bariery 
przełamywać. Klienta nie obcho
dzi, że piekarz się upił czy droż
dży nie dowieźli. Podobnie jest 
również i w innych dziedzinach 
gospodarki. Kto nie rozumie te
go, że dzisiaj trzeba pracować le
piej, operatywniej i skuteczniej, 
musi odejść. I to nie tylko z dy
rektorskich gabinetów.

Jan B. Nycek: Macie w Kutnie 
blisko 5-tysięczną organizację par
tyjną. Są towarzysze piastujący 
funkcję w Komitecie Wojewódz
kim, a nawet zastępcę członka KC 
partii. To poważna siła polityczna 
i społeczna. Niestety, w Zakładach 
pracy PZPR ciągle jeszcze nie 
może odzyskać dawnego znaczę- 
nia...

Jerzy Wiewiórowskt: Zależy w 
których zakładach? Generalnie 
jest tak: w dużych zakładach 
produkcyjnych organizacje partyj
ne są nadal silne, natomiast praw
da jest, że małe POP utraciły swo
je dawne pozycje. Wcale to nie 
oznacza, iż zostały zmajoryzowane 
przez inne siły, czy też pogrążyły 
się w zupełnej bierności. Przez 
wiele miesięcy ludzie czekali na 
rozwój wypadków, krystalizowały 
się poglądy, byli tacy co oddali 
legitymacje. Według stanu na dziś 
mogę z pełnym przekonaniem 
stwierdzić, że trwa proces odbu
dowy partii w małych organiza
cjach. Zaś w dużych przedsiębior
stwach np. FMR „Kraj”. ZPR 
„Miflex” czy Zakładach Metalur
gicznych „Sklęczki”, po niezbędnej 
polaryzacji stanowisk części towa
rzyszy, organizacje partyjne odzy
skują utracone czy osłabione po
zycje. Zresztą partia innej drogi 
nie ma. Musi być silna i skonso
lidowana. by sprostać oczekiwa
niom społecznym.

Jan B. Nycek: Wprawdzie ezas 
oddawania legitymacji partyjnych 
ju t mija, ale poważna część ezłon-

kóio PZPR pogrążona jest jeszcze 
w bierności bądź schodzi na pozy
cje krytykanckie. Dowodzą tego 
chociażby zebrania organizacji 
partyjnych? Dlaczego tak się dzie
je?

Jerzy Wiewiór owski: Faktycz
nie. jest takie odczucie. Zresztą 
również i nasze, oparte na kon
kretnych obserwacjach i własnych 
doświadczeniach z codziennego 
działania. Wracając do postawio
nego pytania. Myślę, że znaczna 
część towarzyszy czeka na jedno
znaczne rozstrzygnięcie szeregu 
spraw. Ileż to razy zdarzało się, 
że byliśmy niedoinformowani lub 
też musieliśmy się wycofywać z 
zajętego już stanowiska? Chociaż
by w polityce cenowej, czy spor
nych kwestiach związkowych.

Obserwuję u wielu osób zupeł
nie nieuzasadnione poczucie winy. 
Są to na ogół szeregowi członko
wie partii, którzy wielokrotnie w 
przeszłości, na zebraniach, kryty
kowali błędne posunięcia. Nikt ich 
wówczas nie wysłuchał, a jeśli 
nawet wysłuchał, to głosy takie 
lekceważył, zaś sprawy bagateli
zował. Tymczasem ze spraw tych 
rosły problemy, których dzisiaj 
nie możemy udźwignąć.

Są towarzysze, którzy nie wy
trzymują presji środowiska. Brak 
im silnego ducha i wiary w sku
teczność działania — łamią się i 
w konsekwencji występują z sze
regów. Takim ludziom trzeba po
móc i z tą pomocą im spieszymy. 
Jest też pewna grupa członków 
PZPR, którzy znaleźli się w sze
regach przypadkowo. Nie są zwią
zani z partią ani ideologią, ani 
przekonaniami. Stoją na stanowi
sku całkowitej negacji. Takim 
również trzeba pomóc, ale... opu
ścić partię.

Jan B. Nycek: W czym upatru
jecie dotychczasową słabość PZPR?

Jerzy Wiewiór owski: Odpowiem 
krótko. PZPR nie musi być wca
le partią masową, lepiej niech nas 
będzie mniej, ale wartościowszych. 
Oznacza to, że niektóre organiza
cje winny same oczyścić swoje sze
regi z osób niezwiązanych z par
tią bądź jej wręcz wrogich. Ta 
weryfikacja kadr partyjnych jest 
wprost konieczna.

Po drugie, uważam, że kierowni
ctwu partii nie zawsze starcza 
konsekwencji w działaniu. Rozu
miem naszą rację stanu, potrzebę 
reakcji elastycznej, realia i wymo
gi nowej sytuacji, ale też kierow
nictwo winno brać pod uwagę gło
sy dołu. Tymczasem jesteśmy 
skrępowani nadrzędnością wielu 
niezrozumiałych dla nas decyzji 
tzw. góry, co w konsekwencji ha
muje naszą inicjatywę. Myślę, że 
nie stoi to co powiedziałem w 
sprzeczności z zasadami centrali
zmu demokratycznego.

Jan B. Nycek: Sekretarzujecie od 
początku czerwca, czyli już piąty 
miesiąc. Wprawdzie to niewiele, ale 
też wystarczająco długo, by za
akcentować własną indywidual
ność i przyjęty kierunek działa
nia...

Jerzy Wiewiór owski: Otrzyma
łem ten fotel w czasie wyjątko
wo trudnym. Kiedyś akcentowało 
się — jak to określiliście — włas
ną indywidualność, załatwieniem 
czegoś miastu bardzo potrzebnego. 
Kutno ma potrzeb mnóstwo. Nie

będę ich wymieniał, zbyt mocno 
dają się one we znaki mieszkań
com. Oczywiście na nadzwyczajne 
inwestycje nie ma co liczyć. Tego 
dzisiaj nikt w Polsce nie załatwi.

Ze spraw gospodarczych chciał
bym zakończyć definitywnie Szpi
tal Miejski. Byliśmy u ministra 
zdrowia oraz budownictwa i prze
mysłu materiałów budowlanych. 
Zapewniano nas o wystarczającym 
zabezpieczeniu materiałowo-sprzę- 
towym, prawdopodobnie na prze
łomie roku uruchomimy część od
działów. Do załatwienia pozostaje 
jeszcze Fabryka Domów, także in
westycja z poślizgu. Od niej u- 
zależnione jest tempo budowni
ctwa mieszkaniowego, które zresz
tą w Kutnie i tak nie jest naj
gorsze. W tym roku mamy szansę 
na oddanie około 500 mieszkań, 
oczywiście pod warunkiem, że nie 
będzie braków materiałowych. Naj
gorzej sytuacja wygląda w gospo
darce komunalnej, która od wielu 
lat jest niedoinwestowana, zresztą 
nie tylko w naszym mieście.

Gdyby szło o sprawy polityczne, 
uważam, że w ostatnim okresie 
poprawił się obieg informacji we
wnątrzpartyjnej, nota bene ciągle 
jeszcze krytykowany.

Wydaje ml się, że probieżem 
działania nowo wybranego KM 
jest to, iż ludzie ponownie trafia
ją ze sprawami do komitetu par
tii, w tym również członkowie 
„Solidarności”,

Jan B. Nycek: Kutnowska „Soli
darność” uchodzi za energiczną, a 
swoją działalność zaakcentowała 
nawet w skali ogólnokrajowej, że 
przypomnę choćby „marsz wygło
dzonych”, Czy w waszej codzien
nej pracy jest miejsce i czas na 
kontakty z nowym związkiem?

Jerzy Wiewiórowski: Dzisiaj 
niesposób sprawować jakąkolwiek 
władzę bez kontaktu ze związka
mi zawodowymi, w tym prze
de wszystkim z „Solidarnością”. 
Wkrótce po ukonstytuowaniu się 
nowego komitetu miejskiego z na
szej inicjatywy doszło do spotka
nia z MKZ. Szło nam o uzgodnie
nie zasad współpracy w rozstrzy
ganiu kwestii dla miasta najważ
niejszych. Przyznam, że rozmowy 
zapowiadały się dość obiecująco i 
łączyłem z nimi duże nadzieje. Nie
stety, rychło doszło do nieodpowie
dzialnego incydentu z rysunkiem 
satyrycznym o treści antyradziec
kiej. Odtąd kontakty między in
stancją miejską a Zarządem Re
gionalnym „Solidarność” zostały 
zawieszone. Wiem jednakże, że 
władze administracyjne są w co
dziennym kontakcie z kierownic
twem związku.

My ze swej strony staramy się, 
by wszelkie sytuacje konfliktowe 
rozwiązywać jeszcze w zarodku. 
Oczywiście w tym przypadku li
czy się głównie dobra wola obu 
stron. Osobiście sądzę, że stosun
kowo najlepiej realizowana jest 
współpraca i współdziałanie na li
nii władza—„Solidarność” w za
kładach pracy, co zresztą jest rze
czą absolutnie zrozumiałą.

Jan B. Nycek: Co zdaniem to
warzysza sekretarza przeszkadza 
tej współpracy7

Jerzy Wiewiórowski: Głównie 
wychodzenie przea związek poza 
ramy statutowe. Myślę o jego czo
łowych przywódcach i działaczach

etatowych. W podstawowej macie 
członków zaobserwować można dą
żenie do współdziałania. Społeczeń
stwo już pojęło, że droga do wyj
ścia z kryzysu wiedzie właśnie tę
dy. Dotąd związek nie miał także 
programu, . stąd działalność; przy
bierała zazwyczaj charakter ak- 
cyjno-doraźny, wprawdzie skutecz
ny, ale dla gospodarki i polityki 
brzemienny. Zdrowo myśląca część 
członków „Solidarności” oczekuje 
zmian w stylu i kierunku dzia
łalności związku. Liczy się przede 
wszystkim dowartościowanie spraw 
gospodarczych, które spychane są 
dotychczas na margines, a jak pa
miętamy stały się bezpośrednim 
powodem Sierpnia. Ludzie od 
wielkiej polityki, wolą chleb po
wszedni i to trzeba im zapewnić. 
Niestety rząd, bez wsparcia związ
kowego, nic tutaj nie osiągnie.

Jan B. Nycek: Jaki jest vmsz 
pogląd na stanowisko członków 
PZPR należących do „Solidarności” 
w sytuacjach konfliktowych?

Jerzy Wiewiórowski: Członek 
partii polit.ycznei winien postępo
wać zgodnie z obowiązującym sta
tutem partii. Zawsze i wszędzie, 
na całym świecie przyjęta jest 
narzędnośó ruchu politycznego nad 
związkowym. Wydaje mi się. że 
odpowiedź na postawione pytanie 
nie powinna nastręczać nikomu 
trudności, ani stać się przedmiotem 
rozterek: wpierw jest się człon
kiem partii, a dopiero potem 
związku zawodowego.

Jan B. Nycek: Zazwyczaj nowo 
wybrane władze wcielają w życie 
nowe, xv ich przekonaniu lepsze i 
owocniejsze metody pracy. Czy or
ganizacja miejska PZPR w Kut
nie przyjęła mandat wyborczy z 
podobnym przeświadczeniem?

Jerzy Wiewióroioski: Życie uczy, 
że nie ma nic doskonałego. Wszyst
ko można ulepszyć, poprawić. Po
dobnie jest, tak sądzę, z działal
nością społeczną i polityczną. Wy
daje mi się. że w zakresie organi
zacji życia wewnątrz partyjnego. 
PZPR w Kutnie miała dobre tra 
dycje. Tutaj poprawiać wiele nie 
trzeba. Uwążam natomiast, że 
sprawą zasadniczą, którą stara się 
ucieleśniać nowy Komitet Miej
ski i jego Sekretariat jest odej
ście od zrutynizowanvch form pra
cy. Wszyscy jesteśmy nowi, po
chodzimy z różnych zakładów pra
cy, mamy odmienne zawody, roz
maity bagaż doświadczeń. Połącze
nie tych elementów daje inną, 
wydaje mi się szerszą i bliższą 
potrzebom społeczeństwa, perspek
tywę widzenia szeregu spraw*. Inna 
rzecz, że dziś działać na płasz- 
czynie politycznej, co tu ukrywać 
— partyjnej, nie jest łatwo. Od
budować zaufanie wśród szerokich 
kręgów społeczeństwa jest bardzo 
trudno, stracić je można zaś bar
dzo szybko. Mnie osobiście poma
gają nawyki z poprzedniego miej
sca zatrudnienia — odpowiedzial
ność i dyscyplina.

Jan B. Nycek: Życzę towarzyszo
wi sekretarzowi i kierowanej przez 
niego miejskiej organizacji partyj
nej osiągnięć w tej — jak stwier
dziliście — bardzo dziś trudnej 
działalności na niwie społecznej.

Rozmawiał: Jan B. Nycek
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WMP EICTgM BMigEMiPaaWW (GOSPODARKA)
Stawiając pytanie, czy wieś ło trzech ton żywca wołowego, było zboża. W wyniku prostych 

r t / k ń  tU- nam y śłl wieś Razem — 13 ton ż y w c a .  Z te- obliczeń wynika jednak, ie w
bynajmniej nie pomyliłem się na~ezy odliczyć wnętrzności, zbożu tym był i jęczmień, a pe- 
w tytule, jak można by przypu- s^dry i odpady i wychodzi nam, wnie także owies, część tego zbo- 
szczać. Z różnych powodów od- że mięsa z odstawionych sztuk ża powinna iść na paszę... 
powiedź na to pytanie nie jest jest sporo mniej, niż wyniosły
am prosta, ani oczywista... W Drzvdziałv kartk0we Tak zatem W «mlni« Gąbin w miesiącu
rozważaniach na temat możli- . Bodzanów nie wvżvwi sie wrześniu ujedzono 84,5 ton chle- wosci wyżywienia społeczeństwa "mina ooazanow nie wyżywi się . . - .
przez polskie rolnictwo na ogół sama, jeśli idzie o mięso, jeśli Pa 1 3 tony mnyck wyrobów pie
nie bierze się pod uwagę, że oczywiście dalej tak będzie prze- karn*czych- Razem 87,5 tony 
rolnik to nie tylko producent biegał skup> który już całkiem pieczywa. Od żniw do połowy

E ow ćy kupuj,P'w  “t o " 131 °<* kontraktacji. WI- Paźdriernika, kiedy to płaz,, u-
nich nie tylko margarynę, czy dać tu jeszcze i to, że żadne a- płynęło 2,5 miesiąca, niech bę- 
cukier, którego jak wiadomo sa- pele nie skutkują, żadne wzglę- dzie — 2. Zatem sprzedane do

Cukrownia w Bor owić zkach pracują pełną parą
Fot. T. J. Gałązka

S lż  nla * r t J 6w” dy nł* p°traf^  skłonić rolnika państwowych spichrzów zboże 
także chleb i mię.so. 1 dSẐ , do odstawienia zwierzęcia na podzielmy przez dwa, odejmijmy 

Rolnicy narzekają na niskie skup> nawet spojrzymy na to, eo poszło na kaszę 1 paszę 1
przydziały mięsa. One rzeczywiś- sprawę z tego punktu widzenia, wyjdzie nam, że w żaden sposób
al! ?prfnakle' ™eP°pulaj;ny. że produkcja była większa, że gminie Gąbin nie starczy Chleba
nia od p?odukcji zwierzęcej,°taZ£  .miQS0/  CZy tam żywiec nie z0‘ na własn* Potrzeby- 
że 1 świń, są nie tylko trudności stało w ziemi, ale po-
węglowo-paszowe, ale również, a, szło na rynek (czarny), to 1 tak 7 6 ’ Ź
może nawet przede wszystkim' widzimy, że niemożliwy jest do wie ŝkich chatach» które coraz 
absurdalne ceny. Kto będzie się rozwiązania system kartkowy, CZąŚCiej przypominają wllle* tyle« 
orudził przy wychowie tuczni- na_łT.nłdk . , . , że w bardzo kiepskim guście, bą
ków, bukatów, czy cieląt, jeśli ““ troje w mieście muszą się zimnQ b()P 8 ’ a
może uchować sobie trochę kur Pogorszyć, stan wrzenia, już wi- ’ . . . ’
i kurcząt, a także kaczek (cena doczny gołym okiem, może prze- Wiem * to> że nie ma dostatku 
jednej kaczki przekracza już 350 rodzić się w wybuch. pasz ł czeg0 tam 3eszcze- w yda-
zł) a resztę mięsa kupić w skle- je mi się jednak, że nie ma i
p*e* Sprawy mięsa są najbardziej tego, co kiedyś określano jako

Mówi się, że rolnik nie ma drażliwe. Nie samym Jednak zdrowy, chłopski rozum. Bo jeśli 
czasu na kolejki. Ma jednak swo- mięsem człowiek się troska, po- mówimy, że trzeba rozerwać
je sposoby. Wieloosobowa rodzi- trzebny jest jeszcze chleb. gdzieś błędne koło: artykuły do 
na chłopska ma w swoim skła- nr r . . . .
dzie dziadka, czy babkę, których w gminie Gąbin po żniwach, t t h leHnak yarmfi
wstawia się w kolejkę, niech po- . , . wność, to trzeba jednak zacząć
stoją, w gospodarstwie i tak ro- r“emal do dma dzisiejszego za- 0(J iywnoścł- jeśli tego nie zro- 
bocie nie dokuczą, a często je- kupi°™ 154,4 tony zbóż. Podkre- bimy> to nas rozerwie jak sta_
szcze zrzędzą, a w ten sposób ślam — w s z y s t k i c h  zbóż . ry parnik, który w tym roku
* * * * *  siq- iak “ M * * * *  * * * * *  * *•*». te  Jeśliby anle- pVze'c’ież ”c" 'm napVlnif.

Cały ten wstęp mógłby być lono i® na m*łk$ ł upieczono s
potraktowany jako złośliwość tego chleb, to byłoby go tyle, ile 
tylko i pomówienia, jako niechę-

BONIFACY SKIBA

Sierpc jest Jedynym w naszym województwie, A teraz « innych dziedzinach sierpeckiej gospo- 
a chyba jednym z niewielu miast w kraju, które darki. Produkcja wyrobów i usług w pierwszym 
mogą się wylegitymować pozytywnymi wynika- półroczu br. przebiegała pomyślnie. Plan został 
mi gospodarki miejskiej na przestrzeni kilku przekroczony o 8,4 proc. Mimo to w porównaniu 
ostatnich lat. Trudno tu nie dostrzec rezultatów z analogicznym okresem roku ubiegłego, jest to 
działalności nieżyjącego już b. naczelnika mia- spadek produkcji o 1,8 proc. Zaważyło na tym
sta Eugeniusza Stryjewskiego, jego zaangażowa- głównie niewykonanie planu (92,9 proc.) przez 
nia w dzieło jak najlepszego zagospodarowania PZZ, którym brakowało zbóż do produkcji śrut i 
nadsierpienickiego grodu. Zapewne, jak każdy owsa do produkcji płatków a przestoje z tych 
człowiek który coś robi, nie ustrzegł się on od przyczyn kosztowały tę firmę blisko trzy i pół 
błędów. Jedno jest jednak bezsporne — posiadał miliona złotych.
wizję przyszłości miasta, wybiegającą daleko aa- Przedsiębiorstwa handlowe o ponad 10 proc.
przód, osobistą energię, upór w realizowaniu za- przekroczyły wartość sprzedaży w stosunku do I 
mierzeń nie przy urzędniczym biurku, lecz tam półrocza roku ubiegłego, a gastronomia osiągnęła 
gdzie się coś działo — na placach budów. wielkość obrotów o 10,3 proc. wyższą. Jest to

Dzięki tym cechom charakteru zmarłego naczel- charakterystyczne, wskazuje bowiem, że — za
nika, Sierpc uniknął np. kłopotów z budownictwem pewne z powodu trudności zaopatrzeniowych — 
mieszkaniowym, a ważne urządzenia komunalne ludność chętniej korzystała z żywienia się, jak 
w tym małym szesnastotysięcznym mieście doz- to mówią, na mieście.
bawionym rangi stolicy powiatu, przygotowane Interesujące jest i również charakterystyczne 
zostały na potrzeby pięćdziesięciotysięcznego za- dla przeżywanego okresu, że w I półroczu sier-
ludnienia. Z takim wyprzedzeniem, na kilkanaś- peekie „Społem” wysoko, bo o blisko 38 procent
cie chyba lat, wybudowana została kotłown.a przekroczyło plan sprzedaży alkoholu, 
miejska, oczyszczalnia ścieków, hydrofornia, sześć Pomyślnie przebiegało w I półroczu br. wy- 
studni głębinowych Miasto wzbogaciło się o konanie planu usług. Dynamika wzrostu w stc- 
trzecie przedszkole na 180 dzieci, rozpoczęto bu- sunku do r. ub. osiągnęła 121 proc., nie osiągnął 
dowę nowego żłobka, a bloki mieszkalne powsta- planu jedynie „Polmozbyt”, ale to dlatego, że 
wały w zamierzonych terminach. Zresztą wiele musiał zlikwidować pracę trzeciej zmiany i
w tym zasługi także kierownika budowy PKB przejść na dwuzmianową. Wpłynęło na to też
inż. Bogusława Nidzgorskiego. Ważnym czynni- zwiększenie liczby wolnych sobót, 
kiem w zagospodarowaniu miasta była też stwo- Sytuacja zaopatrzeniowa miasta nie odbiega od
rzona przez naczelnika własna grupa remontowo- tej jaka panuje w innych ośrodkach. Podaż uie 
budowlana, której pracy zawdzięczać należy w.y- pokrywa popytu na artykuły żywnościowe, a na- 
konanie sposobern gospodarczym kilku znacznych bywanie artykułów reglamentowanych jest u- 
inwestycji. Obecnie nosi ona oficjalną  ̂ nazwę trudnione. Szczególnie uległo pogorszeniu zaopa- 
Miejskiej Służby Drogowej przy Urzędzie Miej. trzenie w węgiel, nie mówiąc już nawet o arty-
skim i kierowana jest od kilku miesięcy pnsez kulach mięsnych. Kolejki są, jak wszędzie, me-
inż. Janusza Sykulskiego. Liczy przeszło 40 osób, odłącznym elementem krajobrazu miasta, 
rozdzielonych na dwie grupy. Jedna z nich Jeszcze słów parę o mleczarstwie, które w za-
zajmuje się budownictwem. Ostatnio wybudowa- opatrzeniu Sierpca odgrywa doniosłą rolę, zwłasz- 
ła przedszkole nr 4 i buduje nowy żłobek na 75 cza wobec innych braków.
miejsc, który jest już w 70 proc. gotowy. Grupa Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ’ która obej- 
druga wykonuje roboty terenowe — chodniki, muje swym zasięgiem prócz miasta Sierpca, sześć 
boiska itp. Staraniem gospodarki komunalnej wy- gmin, a to: Zawidz, Gozdowo, Sierpc, Szczutowo, 
asfaltowane zostały w bieżącym roku dalsze 4 Rościszewo i Mochowo wykonała plan skupu w 
ulice- 97 proc. czyli w porównaniu do I półrocza ub. r.

Budownictwo mieszkaniowe przebiega sprawnie skupiła o ponad 5 tys. litrów mleka mniej, 
pod kierownictwem wspomnianego inż. Nidzgor- Nie wykonano też planu produkcji serów doj- 
skiego. W dniu kiedy to piszemy odbywa się wła- rzewających oraz masła, wskutek przeprowadza- 
śnie (8 października) zasiedlanie trzeciego budyń- nych zabiegów modernizacyjnych i remontów 
ku na 50 mieszkań, zarazem ostatniego z planowa- Mimo to sprzedaż mleka spożywczego, mleka w 
nych na ten rok. Tak więc już w pierwszej de- proszku, twarogów, śmietany, a nawet serów dcj- 
kadzie października został wykonany w tym za- rzewających i topionych w porównaniu z I pół- 
kresie plan roczny. W tym zasiedlanym obecnie roczem r. ub. wzrosła znacznie. Zamówienia na 
budynku, na podstawie decyzji naczelnika miasta masło, objęte reglamentacją, są realizowane w 
Janusza Wysockiego i z jego puli dyspozycyjnej, P®lui według potrzeb sieci handlowej, wcale 
jedno mieszkanie typu M-6 przeznaczone zostało niemałej, bo obejmującej 68 punktów sprzedaży 
na miniprzedszkole dla 26—30 dzieci, raczej osie- detalicznej.
dlowe. Przyczyni to znacznej pomocy zamieszka- Nowością w mleczarstwie sierpeekim będzie za- 
łym w osiedlu pracującym matkom. ” mierzone na I półrocze 1982 roku uruchomienie

Ale na tym trzecim budynku nie koniec. Jak p£ ^ ukcji s®ra dojrzewającego, bułgarskiego, typu 
mnie poinformował naczelnik Wysocki, wszystko e. , . ' , .
wskazuje na to, że do końca tego roku oddany Pairząc na Sierpc zewnętrznie, okiem przyby- 
zostanie jeszcze jeden, czyli czwarty, ponadplano- ! ’ spac<rrujaceg0 PP mieście, trzeba powiedzieć, 
wy blok mieszkalny na 50 mieszkań/ P P ż-e zgodnie z nawykami poprzednich lat odnosi 

Wszystkie budynki oddawane sa kompleksowo. czy!tośc{L  1 ładu' , ° by
wraz s zagospodarowaniem terenu zielenią, a S l i  £  tradycjom . również gospodarka 
Jakość budów jest dobra. * miejska. Mamy taką nadzieję, chociaż nie wszy-

t» , . . stko od niej tylko zależy.Przygotowane są już także tereny uzbrojo
ne pod budownictwo mieszkaniowe na rok 1982. WŁ. SZCZE PNI AK

Jeszcze jeden taki blok, czwarty x kolei, ma zostać ponadplanowo oddany do użytku w 
SierP™- Fot. T. J. Gałązka

tny  rolnikom paszkwil i to za 
ich ciężką pracę, za to „od świtu 
do tiocy”, w trudzie i brudzie, 
znoju, chłodzie i nieomal głodzie. 
Tu jest część prawdy, ale by
najmniej niecała.

Czasu wolnego na wsi jest 
coraz więcej, nawet na kłamliwą 
Jakoby telewizję go starcza, na 
politykowanię też, na obietnice 
również, że przypomnę sprawę 
rejestracji „Solidarności” wiej
skiej, po której miało popłynąć 
mleko i miód. Tymczasem miód 
płynie jeszcze z ust niektórych 
działaczy i na tym koniec.

W gminie Bodzanów przydział 
kartkowego mięsa na miesiąc 
wrzesień wyniósł 6,4 t mięsa, 4,7 
tony wędlin i 2,2 tony dro
biu. Jak łatwo obliczyć, wyno
si to 13,3 tony mięsa 1 wyro
bów. Tymczasem w tymże mie 
siącu wrześniu gmina Bodzanów 
wyprodukowała j odstawiła (o- 
ezywiście nie liczę tego, co 
sprzedała na lewo) 97 sztuk świń 
1 7 sztuk bydła, co stanowi około 
10 ton żywca wieprzowego i oko-'

wanych może być wyższy i wy
nieść W—80 procent.

Buraki nto wymagają parowan!s, 
jedynie oczyszczenia i rozdrobni e- 

„Bąk” czy

siu daje *łę c-m warstwo również dodać krajankę buraków kową w Ilości 10 proc Ś ru ta  w
sieczki czy plew, a następnie ukła- Poly-paat w Ilości 100 kg na 1 to- procesie kiszenia ulega' odgorycze- 
da się warstwami stosowany doda tlę wysłodków Stosując natomiast niu 1 staje sie nieszkodliwa ' dla 
tek. Przy zastosowaniu słomy aaK sieczkę lub plewy dodaję się 1e w trzody Só zaidLnia bSk& w  vv- 
ży uważać, by nie wychodziła ona ilości 100—150 kg na 1 tonę wysłod- korzystać można ►akże zielonki no
na zewnątrz pryzmy. Formowarlie ków. Przy kiszeniu należy pamiętać k>we oraz wysłodki b u raczane.

o ułożeniu na dnie sUosu lub prvz- Natomiast udział ziemniaków o t o czone w ciągu 2—8 dni. Im trwa my warstwy sieczki lub plew. a *a — -----«- •
krócej tyim straty składników po- kisząny materiał układa się war- 
kanmowyeh sa mniejsze. stwaml. dokałdnle ugniata, okrywa

Niemniej ważną sprawą Jest esy folią 1 obciąża ziemią,
stość surowca. Liście nie mogą być Obok buraków cukrowych uprą
za,płaszczone ani też częściowo wia się w gospodarstwach 7 buraki ula na rozdrabniaczu
nadipsrute. Kiszonka 2 takiego matę- paszowe typu Pofty-Past o Albu« , Jem'oł”
riału jest nie tylko zbyt kwaśna i Odznaka ją się one wyższą zawa’*- 
nieehętnle zjadana ale również tośclą suchej masy niż tradycyjne 
wprowadzenie wraz z nią dużej buraki pastewne. W związku z czym 
ilości plasku do przewodu pokar- nadaja się także na paszę dla trzo
nkowego zwierząt odbija alę ujem dy chlewnej.
ni!a <n,a ,jCh 7'dr<vw'’J 5 produkcyj- Gospodarstwa dysponujące du*n 
n<>sc1' ilością buraków powinny część z

Staranny zbiór liści oraz wyło- nich zafcislć. część zaś przeznaczyć sypu-je się warstwa sieczki lub
lenie słomą przedpola silosu czy do bezpośredniego skarmiania gdyż plew. Grubość warstw b u raków
pryzmy zabezpieczy kiszonkę przed przy dłuższym przechowywaniu na- ..
zanieczyszczeniem ziemią. Wysiod stepu la duże straty korzeni 1 skład- wln,na wynosić 10—lo cm. ziemnia
ki buraczane w stanie świeżym ników pokarmowych Na skarmianie ków 15—20 cm, a zielonki pociętej
zjadane ta niechętnie, więc metoda należy przeznaczyć tyle buraków na sieczkę — 8 cm
Ich zagospodarowania jest również aby wystarczyły ną »-4 miesiące wana kiszonkę dokładnie ugniata
zakłażenie. Wysłodki obecnie nie żywienia.
kiszą się najlepiej, choć tradycyt Burak! kkza sie również bardzo ” ~

Uprawa buraków cukrowych gwi- cza* zakiszania następuje duła u- nie uchodziły za surowiec. któ-y dobrze jednakże najlepiej jest ®t,oika. Następnie po obłożeniu
rantule gospodarstwu wartościowe trata soku kiszonkowego zasobne można było zakisić bez żadnych ięw a'ć ’ z innymi nuwami sieczka lub plewami MO cm) przy-
pasze w postaci liści ! wysłodków go w składniki pokarmowe 1 sole dodatkowych zabiegów ze strony nr5intj w' białko Przy zakisz.aniu sa*
Spośród kiszonek sporządzanych w mineralne Dlatego najwłaściwszą rolnika Podobnie jak liście, wy- mych buraków należy pamiętać o
gospodat ‘wach indywidualnych metodą zakiszania Jest stosowanie słodki są pasza bardzo wodnista, dodatku środka konserwującego t<
woj płockiego dominują kiszonki dodatku osuszającego w postaci Jedną z metod ułatwiających za- benzoesanu sodu w ilości 3 kgh *
* liści buraczanych Liście zalicza- sieczki, słomy kukurydzianej lub kiszanie tego typu pasz jest jak w korzeni Preparat ten hamuje prze'

BURAKI WARTOŚCIOWA PASZA

Do przygotowania kiszonek wyko 
rzystuje się silosy lub rowy ziemne, 
wyłożone folia lub oaplerem siloso
wym. Za,kiszone komponenty ukła
da się warstwami, a spód silosu po-

Tak przygodo- 
dnie ugniata 

się, ą wierzch formuje w kształcie 
stożka. Następnie po obłożeniu 
sieczka lub plewami (ilO cm) przy
krywa się folia i dokładnie o b c ią ż ą  
warstwa ziemi o grubości 20—38 cm. 

Skarmianie kiszonek z liści, wy-
ne sa do pasz łatwo zaklszających III pokosu traw w ilości 30 proc przypadku Mści kiszenie z kompo- bieg***n!en^ad«nej ^'fe^eTUactr'*>ł- GlodlSc*w ko.żeni bu.^.iców
się, lednak aby kiszonka z nich Dobre efekty daje też zaklszan‘e Kentami kohoilowel obławiającej sie powsta- P0*poc2ą  ̂ można po upływie 6 ty-
odznaezala się wysoką wartośc‘ą liści i całych roślin kukurydzy w Do zakiszania wykorzystać możną waniem piany w silosie Wartościo- ^<xini.
paszowa muiszą zostać spełnione stosunku 1:1 Technika sporządzą- zielonki, a więc III pokos traw. wa kiszonkę o dużej zawartości
pewne warunki nia tego typu kiszonki polega na ścierniąnkl, łu/bin oraz liście bura- cennego białka otrzymude się przez mgr 1nł* LUDMIŁA

Liście są nasza wodnista 1 Pod- tym. że na *pód pryzmy lub »11p- czane w ilości 20—50 proc. Można zaktezanie buraków '«* śrutą rzepa- B Ę D Z IK O W SK A
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M AŁŻEŃSKI 
RACHUNEK SUMIENIA

W dyskusji, jak* toczy się obecnie nad kształ
tk a  teatru polskiego i jego reformy organizacyj
nej, n* pewno tyleż ważna co poziomu jest spra
wa repertuaru. Jeżeli przyjmiemy za pewnik, że 
ten rok stanie sią decydujący dla wielu scen w 
kraju, ich być albo nie być, stanie sią zrozumia
ła taka premiera otwierająca nowy sezon w Te
atrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w 
Płocku jak „Przed sklepem jubilera” Korola Woj
tyły. Dyrektor i reżyser Andrzej Maria Marczew
ski swoją działalność w Płocku rozpoczął od
„mocnego uderzenia”, jak sam zapowiadał —-
szturmu na publiczność, która komu jak komu, 
ale nazwisku autora sztuki oprzeć sią ni* może. 
Podobnie zresztą jak widzowie w Wałbrzychu, w 
którym to teatrze odbyła sią w marcu tego roku 
prapremiera „Przed sklepem jubilera”. Zacząć 
więc od pozycji sprawdzonej, możliwej do przy
gotowani* w krótkim czasie — rozsądne i bez 
zbędnego ryzyka. Ale jest to także odwołanie sią 
do publiczności nieznanej reżyserowi, niejako pro
pozycja autentycznej współpracy, zapowiedź no
wego oblicza płockiej sceny, znanej dotychczas a 
repertuaru dość przypadkowego. Widz w tym 
spektaklu musi dać z siebie wiele, poszukać nie 
tylko rozrywki ale przede wszystkim pretekstu 
do refleksji. Wysiłek intelektualny, z jakim oglą
da sią przedstawienie to konieczność. Bez niego, 
be* nadążania za głąbią myśli autora nie ma 
sensu na ten spektakl przychodzić, inaczej sno
bizm soetanle ukarany.

Choć przecież nie można zapomnieć e tym, kto 
„Przed sklepem jubilera” napisał, ważne są tu 
filozoficzne treści, klarowne jedynie pod warun
kiem absolutnej tożsamości widza z tym, co dzie
je sią na scenie. Można to potraktować jako ©- 
strzeżenie dla zdających się na łatwizną, lecz 
tylko pozornie, ponieważ ta inscenizacja powinna 
stać sią zachętą dla tych, którzy narzekając na 
nasz teatr odwrócili się od niego.

Dlaczego „.Przed sklepem jubilera” jest przed
stawieniem tak trudnym? Przede wszsytkim nie 
jest to sztuka sensu stricto. Podtytuł brzmi „Me
dytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca 
chwilami w dramat”. Niełatwo pogodzić wymaga
nia sceny teatralnej z wykładnią każdej filozofii 
Wszędzie tam, gdzie brak wartkiego toku fabu
larnego, owego dziania się, które stanowi * isto-

Anna — Bożena Mrowińska t Adam — Jerzy 
Bielecki

Fot. A. Łukawski

ci* teatru, istnieje niebezpieczeństwo nudy i za
gubienia głównej myśli przy podjęciu próby in
scenizacji. Po prostu nieuważnie słuchając słów 
padających ze sceny widz nie nadąży za rozszy
frowaniem ich znaczeń, napięcie osłabnie, tożsa
mość zniknie. I nie będzie miał tu podpory w 
bogatej scenografii, czy widowiskowości, bo tego 
po prostu w tym przedstawieniu być nie może. 
Jego ascetyczność, oszczędność w środkach wyra
zu to jedyna możliwa koncepcja reżyserska. Przy
chodzimy do teatru, ale musimy zrezygnować z 
oczekiwań, iż teatr zobaczymy. Przyszliśmy, że
by usłyszeć coś bardzo ważnego i to zapamiętać
— ba — więcej -- stosować to potem we włas
nym życiu, dopasować losy Teresy i Andrzeja, 
Stefana i Anny, Krzysztofa i Moniki do włas
nych. Ktoś chciał nam wpoić pewne prawdy, a 
reżyser tylko zapragnął mu pomóc. I to wszystko.

„Przed sklepem jubilera” wydrukowane w 1960 
roku w „Znaku” miało inny kształt. Andrzej 
Marczewski wprowadził do tekstu zmiany, roz
szerzając go o sceny liturgiczne i kazanie Pa
pieża do młodych małżonków, a także o wiersze 
Karola Wojtyły, dzięki czemu spektakl nabrał tej 
pełni, jaką daje ponadczasowość — przemawianie 
do człowieka-symbolu przez człowieka-sym- 
bol. nieważne kiedy i gdzie, tylko co i jak. Pod
łożenie tych treści pod losy konkretnych postaci
— trzech małżeństw — to jedynie pomoc w od
biorze. Teresa i Andrzej, Anna i Stefan, Monika 
i Krzysztof są rzecznikami pewnych postaw wo
bec idei małżeństwa, symbolami zachowań ludz
kich, wyczerpując każdy ich wariant. I jest jesz
cze ktoś, kto nad tym czuwa, kto wszystko wi
dzi i wie — Jubiler — Adam, jakby dwa głosy w 
jednej postaci — Opiekun i Sumienie. Nie mora

lista, choć myśli prze* niego głoszone mają wy
dźwięk prawd ostatecznych. Adam ich nie na
rzuca, a jedynie uświadamia, kiedy mówi: „Mi
łość to nie przygoda. Ma imak całego człowieka. 
Ma jego ciężar gatunkowy. I ciężar całego losu: 
Nie można być chwilą. Wieczność człowieka prze
chodzi przez nią”. Podobnie Jubiler nie gani ani 
ni* wychowuje, tylko stwierdza, gdy zwraca się 
do Anny: „Żadna obrączka z osobna nic nie wa
ży — ważą tylko obi*. Moja waga jubilerska ma 
tę właściwość, że nie odważa metalu lecz cały 
byt człowieka i losu”.

Określenie „Przed sklepem jubilera” jako trak
tat moralny jest o tyle mylące, że widz mógłby 
się tu spodziewać nachalnej dydaktyki. Nic bar
dziej złudnego — jest to jedynie dramat postaw 
moralnych odwołujący się do wrażliwości odbior
ców, nde nakazujący jednak żadnej z nich w 
sposób natrętny — tylko tak — inaczej to błąd. 
Wartość sztuki leży w tym właśnie, że jest ona 
przekonywującą mądrością wielkiego humanisty, 
który pomimo że miałby prawo nakazywać, tyl
ko wskazuje. A to ogromna różnica. Tak też od
czytał te intencje reżyser, realizując przedstawie
nie bez emfatycznych uniesień, ni# wdzierając 
się w głęboką sferę intymności, jaką ma każdy 
z nas. Podparł sią może w wielu momentach li
turgią, przypominając o powadze kościoła zbyt 
dosłownie, ale pamiętajmy, że msza tutaj jest 
ramą kompozycyjną, uroczystość zaślubin, od któ
rej zaczyna sią i kończy spektakl. To właśnie 
ślub Moniki 1 Krzysztofa stał się pretekstem do 
opowieści o historii małżeństw ich rodziców — 
jakże różniących się od siebie.

Reżyseria tego przedstawienia odznacza się rze
telnością i czystością. Zważywszy na zadanie 
dość niewdzięczne, bo brak tu miejsca na błysko
tliwe i chwytliwe pomysły, trzeba przyznać, że 
Andrzej Marczewski uczynił bardzo dużo, by 
spektakl stał się spektaklem teatralnym napraw
dę. Każdy szczegół ma tu ogromne znaczenie. 
Sceny na początku niezrozumiałe, nabierają po
tem klarowności, jak choćby scena Zaduszek (po
tem dowiemy się, że Andrzej nie żyje), orszaku 
gości weselnych, nadającego akcentu zwyczajowe
go, rozpisanie na głosy przeżyć Anny, czy wspom
niane już połączenie dwóch postaci — Jubilera 
i Adama, :

Na pewno ni* jest to przedstawienie efektowne 
W potocznym rozumieniu. Ale wymagało dużej 
sprawności warsztatowej, niedostrzegalnej dla wi
dza, który zastanawia sią nie nad formą przeka
zu, lecz nad treścią. By jednak te treści stały się 
w pełni zrozumiałe, trzeba było takiego właśnie 
operowania światłem, takiej podbudowy muzycz
nej, takiej scenografii.To, że Andrzej Maria Mar
czewski kończył szkołę filmową, w tym spekta
klu zaowocowało filmowym widzeniem aktora, 
którego twarz wydobyta z ciemnej sceny świ&t- 
tłem reflektora gra bardziej niż zwykle w te
atrze.

Na uwagę zasługuje muzyka Jerzego Maksymiu
ka, stanowiąca tło, ale jakże znaczące dla całości 
inscenizacji. Ona także pomaga w odbiorze, ak
centując ważniejsze zdania a nawet słowa. Sceno
grafia z głównym elementem, płockimi drzwiami 
to pomysł znakomity. Pomijając już odwołanie 
sią do naszej miejscowej tradycji, przemawia 
głęboką symboliką — podwójne drzwi są jakby 
klamrą spinającą los człowieczy, przypominają o 
wiecznej tajemnicy.

„Przed sklepem jubilera” jest przedstawieniem 
aktorskim, ale bez głównych bohaterów. Wszyscy 
biorący w nim udział mają równe szanse — 
każda postać znaczy, każda musi przez jakiś czas 
przykuć uwagę widza. Jednym to się udało bar
dziej, innym mniej. Niewątpliwie na podkreśle
nie zasługuje rola Danuty szumowicz jako lere- 
sy L Aktorka ta ma dużą skalę ekspresji, siłę 
przekonania o prawdziwości swojej bohaterki, nie 
popadając przy tym w fałsz. Bożena Mrowińska 
jako Anna udramatyzowała tę postać z żarli
wością w pełni umotywowaną charakterem tej 
roli. Przybył nam także interesujący aktor — 
Jerzy Bielecki (Adam), który wzajemnie dopełnia 
się z Kazimierzem Sułkowskim (Jubilerem). Prze
konywająco również zagrał rolę Księdza Sławo
mir Żemło. Nieco słabiej wypadła para Młodych 
— Monika i Krzysztof. Jadwiga Andrzejewska i 
Zdzisław Derebecki jakby chwilami nie ufali sa
mym sobie. Miejscami takie wrażenie sprawiała 
też Teresa II (Iwona Żelażnicka), ale i zadanie 
miała trudne — jej rola była pozbawiona tego 
bagażu przeżyć wewnętrznych, jakie aut'' dał Te
resie I — świadomej nie tylko początków aie i 
końca swojego małżeństwa po>przez śmierć An
drzeja.

„Przed sklepem Jubilera” to przedstawienie, w 
którym łatwo było o zatarcie granicy między 
prawdą i kłamstwem. Na szczęście zostało przed 
tym wybronione, chociaż na początku takie akor
dy pobrzmiewały, gdy zbytnia ekspresyjność ude
rzała w widza jeszcze nie przygotowanego do 
pełni skupienia współpracy. Potem jednak to 
uczucie znikło, gdy treści stały się ważne. Tekst 
jest piękny literacko i jednocześnie prosty. Bo 
wystarczą tu słowa zwyczajne, nie kamuflujące, 
lecz uwydatniające.

K. PYTLAKOWSKA
Karol Wojtyła — „Przed sklepem jubilera” — 

premiera 19 września 1981 roku. Układ tekstu 
i reżyseria — Andrzej Maria Marczewski, sceno
grafia — Józef Napiórkowski, muzyka — Jerzy 
Maksymiuk, ruch sceniczny — Jerzy Stępniak. 
Obsada: Adam — Jerzy Bielecki, Jubiler — Ka
zimierz Sułkowski, Teresa — Danuta Szumowiez, 
Teresa Młoda — Iwona Żelażnicka, Andrzej — 
Wojciech Kalwat, Anna — Bożena Mrowińska, 
Stefan — Kazimierz Talaj, Monika — Jadwiga 
Andrzejewska, Krzysztof — Zdzisław Derebecki, 
Kapłan — Sławomir Żemło, Goście — Ewa Pa- 
chońska l Janusz Kapuściński.

Bez większych protestów zniknęła przed 
kilkunastoma miesiącami kamienica, a wła
ściwie parterowy dom pod numerem 43-45 
przy Kwiatka czyfi dawniej Szerokiej. Wraz 
z wyburzeniem kamienicy zdjęto z niej ta
blicę upamiętniającą miejsce urodzenia pa
trona ulicy —  JÓ ZEFA KWIATKA, działacza 
ruchu socjalistycznego, redaktora i publi
cysty. Dziś w świadomości płocczan imię 
bohatera niniejszego szkicu kojarzy się nie
zmiennie z nazwą jednego z najbardziej u- 
częszczanych miejskich deptaków. O życiu 
i dziele Kwiatka wiadomo niewiele, nawet 
dr Chojnacki pominął go w swym bene me- 
rentes, pomieszczonym w gruntownych 
„Dziejach Płocka”. Być może dlatego, że 
samobójcza śmierć przerwała to życie w 
pół drogi. Śmierć tym bardziej okrutna, że 
zadana w 36 roku życia, w okresie gdy 
wielkość postaci została już zarysowana, a 
działo jeszcze nieskończone.

Z cyklu: Biografie niepospolite (36 )

Targnął sią Józef Kwiatek na
życie nie mogąc znieść ciężaru 
psychicznego spowodowanego,
zresztą dość przypadkową, wiado
mością o swojej nieuleczalnej cho
robie. Cierpiąc od dłuższego czasu 
na gruźlicę gardła, zaufał skutecz
ności porad lekarskich i zbawcze
mu wpływowi górskiego powietrza. 
Toteż, gdy pod koniec 1909 roku 
udał się on na dłuższy wypoczy
nek do Zakopanego, nikt z jego 
licznych przyjaciół nie wierzył w 
rychły kres życia Kwiatka. Ponie
waż tatrzańskie powietrze nie po
służyło mu zdecydował pojechać 
do Meranu i tam właśnie usłyszał 
wiadomość, którą ukrywali przed 
nim lekarze. Wtedy prawdopodob
nie popadł w depresję i dokonał 
wyboru...

Wrócił do Krakowa, gdzie za
trzymał się w hotelu „Pod Różą”, 
napisał listy pożegnalne i 20 sty
cznia 1910 roku wystrzałem z re
wolweru odebrał sobie życie.

Pogrzeb Kwiatka nie był mani
festacją narodową. Jednakże w u-

kształcenia ł uzupełniania swych
luk co do znajomości historii włas
nego narodu, szła i druga fala, 
która nurtowała już od pewnego 
czasu wśród inteligencji polskiej — 
ruch socjalistyczny. W gimnazjum 
znajdowała ona posłuch dzięki kil
ku jednostkom żydowskim np. 
Kwiatek, późniejszy działacz i pi
sarz socjalistyczny (•..), dalej 
Siencet (...) Współpraca z kolegami 
Żydami w kierunku samokształce
nia przytłumiała nurtujący w każ
dym z nas antysemityzm” (Księga 
Pamiątkowa Koła Płocczan, War
szawa 1931).

W 1893 roku podjął Kwiatek stu
dia medyczne na Uniwersytecie 
Warszawskim. Z miejsca związał 
się ze studenckim ruchem socjalis
tycznym. Medycyny nie ukończył, 
gdyż już na pierwszym kursie zo
stał aresztowany podczas manifes
tacji tzw. kilińczyków. Pod koniec 
maja 1894 opuścił po miesięcznym 
pobycie słynny X Pawilon Cytadeli 
Warszawskiej. Wrócił na uczelnię i 
oczywiście do działalności konspi-

Po wojnie Płock uczcił pamięć 
imię główniejszej ulicy miasta.

roczystościach pożegnalnych na 
cmentarzu żydowskim w Krakowie, 
gdzie został pochowany, zebrało się 
sporo robotników, przyjaciół i 
współtowarzyszy walki. Nad o- 
twartą mogiłą przemawiali Feliks 
Perl i E. Haecker, a w kondukcie 
za trumną szli m.in. Stefan Że
romski, Andrzej Strug, Ignacy 
Daszyński, Bolesław Limanowski. 
Wkrótce potem wybrano nawet 
specjalny komitet dla uczczenia 
pamięci Józefa Kwiatka, któremu 
przewodniezs^ł Limanowski. W Ga
licji i na Śląsku, gdzie głównie 
działał, jego imieniem nazywano 
wówczas liczne czytelnie i oiblio- 
teki robotnicze. Po łatach pla
cówki te rozwiązano, a czas bezpo
wrotnie zatarł pamięć o Józefie 
Kwiatku.

Kwiatek był z urodzenia płoc- 
czaninem. Przyszedł na świat 22 
stycznia 1874 roku w drobnomiesz- 
ezańskiej rodzinie żydowskiej. 
Dzieciństwo i lata młodzieńcze spę
dził nad Wisłą. Tutaj ukończył, w 
osiemnastym roku życia, gimna
zjum rządowe. Wprawdzie polski 
ruch socjalistyczny był jeszcze w 
powijakach, ale jego idee dotarły 
i do płockiej szkoły. Młody Kwia
tek

BYŁ ICH GORĄCYM 
ORĘDOWNIKIEM.

Doktor Stanisław Kopczyński, 
gimnazjalny kolega Kwiatka pi
sze po latach we wspomnieniach 
szkolnych: „Obok jednak fali 
przypływu uświadomienia narodo
wego, potrzeby walki ze szkołą 
rusyfikacyjną, potrzeby samo

wybiinego socjalisty nadając jego
Fot. T. J. Gałązka

racyjnej. W końcu listopada tegoż 
roku został powtórnie osadzony w 
areszcie, tym razem za zorganizo
wanie kółka samokształceniowego 
wśród studentów żydowskich. Na 
mocy wyroku sądu administracyj
nego otrzymał karę dwuletniego 
zesłania w formie zaostrzonej służ
by wojskowej. Kilka miesięcy 
pi’zebywał w karnym batalionie na 
Ukrainie, a następnie odesłany zo
stał do pułku stacjonującego w 
odległym Turkiestanie- Ponieważ 
nie był najlepszego zdrowia, daro
wano mu część służby i na wiosnę 
1898 roku powrócił do Płocka.

Miał 24 lata, sporo życiowego 
doświadczenia, ustabilizowane po
glądy polityczne i nieodpartą chęć 
ukończenia studiów. Z medycyny 
zrezygnował. Zdecydował się stu
diować prawo w słynnym uniwer
sytecie dorpackim (dziś Tartu, 
Estońska SRR). Właśnie do Dorpatu 
od dziesięcioleci ciągnęła polska 
młodzież z różnych regionów kra
ju. Tym razem, mimo nielegalnej 
działalności socjalistycznej i agita
cji rewolucyjnej, szczęśliwie unik
nął aresztowań i represji. Latem 
1902 roku otrzymał dyplom. Po 
krótkim pobycie w rodzinnym 
Płocku udał się — wzorem zna
cznej części lewicowej młodzieży 
— za granicę.

Odtąd jego życie, praca i dzia
łalność związane są ściśle s Pol
ską Partią Socjalistyczną. Ruchowi 
temu oddał się bez reszty. PPS 
była wówczas najpoważniejszą siłą 
polityczną polskich _ rewolucjonis
tów. Skupiała szerokie kręgi inte
ligencji, głosiła nośne hasła naro
dowo-wyzwoleńcze i społeczne. Jó
zef Kwiatek wstąpił do PPS w o

kresie szczególnym. Następowała 
aktywizacja polityczna klasy ro
botniczej, która obok celów socjal
nych wyznaczała także sobie cele 
narodowe. Zbliżał się czas rewo
lucji 1905 roku. Na ziemiach pol
skich, zwłaszcza w wielkich o- 
środkach przemysłowych — War
szawa, Łódź, Śląsk, Kraków — 
wrzało. Do ostrych spięć dochodzi
ło również na biernej dotąd wsi 
tzw. Kongresówki. Sprawa wy
zwolenia i odzyskania niepodle
głości pozostawała właściwie tylko 
kwestią czasu. Kwiatek

SZUKAŁ SWOJEGO MIEJSCA 
W PARTII

i w życiu. Wybrał dość szybko. 
Został publicystą. Rozpoczął od 
współredagowania .Gazety Pol
skiej” w Berlinie, która była or
ganem prasowym PPS zaboru 
pruskiego. Po przeniesieniu się do 
Krakowa wszedł w skład redakcji 
„Naprzodu” pisma Polskiej Partii 
Socjaldemokratycznej Galicji i 
Śląska Cieszyńskiego. Nie zaniechał 
jednak współpracy z „Gazetą 
Polską, a nawet pisywał jeszcze do 
„Przedświtu”.

Jako dziennikarz posługiwał się 
kilkoma pseudonimami — iiis, Ły
sy, Tadeusz wiiski, Tadeusz Wi
leński. Uprawiał przede wszystkim 
publicystykę polityczną. Duży 
rozgłos przyniósł mu polemiczny 
artykuł „Marksista przeciwko 
Marksowi” ogłoszony w nr 9/1903 
krakowskiego „przedświtu”, w 
którym krytykował stanowisko 
P. Meliringa w sprawie niepodle
głości PoisKi. O rozległości jego 
zainteresowań świadczy chociaż oy 
publikacja: „Pisma Słowackiego
treści ideowo-poiitycznej”, czy 
wydana anonimowo broszura „Pa
mięci Stefana Okrzei. W pierwszą 
rocznicę stracenia” (Warszawa 
1906). Będąc gorącym zwolenni
kiem zbliżenia chrześcijańsko-ju- 
dajskiego opublikował w czasach 
krakowskich (1909) rzecz pt. „Kwe
stia żydowska”, w której bronił kla
sowej jedności działania polskich i 
żydowskich robotników. Gdy w 
1904 roku został aresztowany jego 
przyjaciel i współtowarzysz walki 
Feliks Perl, Kwiatek objął po nim 
redakcję „Robotnika”, nielegalnego 
organu Polskiej Partii Socjalistycz
nej.

Okres przedrewolucyjny spędził 
na terenie Warszawy. Był człon
kiem władz PPS — Warszawskiego 
Komitetu Okręgowego i Central
nego Komitetu Robotniczego. Obok 
uprawiania ulubionej publicystyki, 
działał także jako agitator, mówca, 
organizator strajków i demonstracji 
ulicznych. Pisał płomienne odezwy. 
Niestety, najbardziej brzemienne 
w wydarzenia miesiące 1905 roku 
przesiedział w więzieniu. Areszto
wany został 29 stycznia pod  ̂ fał
szywym nazwiskiem Jan Niem- 
czewski. Dowody winy były bez
sporne. Znaleziono przy nim broń, 
dokumenty partyjne, listy, materia
ły do inauguracyjnego numeru 
nowego pisma lewicowego „War
szawski Robotnik”. Dzięki amnestii 
odzyskał wolność w końcu listopa
da 19G5 roku. Po krótkim pobycie 
w Krakowie i we Lwowie powró
cił jednak do Królestwa, nieświa
dom tego, że od pewnego czasu 
jest poszukiwany przez policję. 
Wznowiono proces uchylając am
nestię i na mocy wyroku Kwiatek 
otrzymał karę 2,5 roku więzienia. 
Tym razem karę odbył i na wol
ność wyszedł dopiero w lutym 
1908 roku. Postanowił na stałe o- 
siąść w Galicji, znacznie bardziej 
liberalnej dla ruchu socjalistyczne
go. Z krótkimi przerwami miesz
kał w Krakowie już do śmierci.

Józef Kwiatek w macierzystej 
partii

ZAJMOWAŁ STANOWISKO 
CENTROWE.

Po listopadowym (1906) rozłamie 
w PPS nie poszedł ani na lewo — 
PPS Lewicy, ani też na prawo — 
PPS Frakcji Rewolucyjnej. Wspól
nie z A. Strugiem i Ś. Pcsnerem 
utworzył wówczas nieliczną grupę 
tzw. integralistów, którzy usiłowa
li przywrócić jedność w PPS. Jak 
wiadomo próba ta się nie powio
dła, zbyt duże różnice programowe 
dzieliły ówczesnych przywódców 
partii. Kwiatek właśnie jako inte- 
gralista był jednym z pierwszych 
działaczy PPS, którzy otwarcie gło
sili, że Józef Piłsudski nie jest so
cjalistą. Tak przynajmniej utrzy
muje Leonard Dubacki, jego bio
graf.

Mimo pogłębiającej się choroby, 
spotęgowanej warunkami więzien
nymi, Kwiatek prowadzi niezwykle 
czynny tryb życia. Dzień po dniu 
wypełnia mu po brzegi praca. Roz
maita. Pisze, redaguje, urządza od
czyty i wiece, przemawia, wykła
da, organizuje — wspólnie z K. 
Czaplińskim — pierwszą szkółkę 
agitatorów partyjnych PPSD. Ja
ko prawnik rozstrzyga spory we
wnętrzne w łonie PPS. Ogromną 
wagę przywiązuje do kształcenia 
kadr partyjnych, zwłaszcza prele
gentów. Opracował nawet dokład
ny projekt utworzenia ogólnogali- 
cyjskiego Centralnego Wydziału 
Oświatowego i Krakowskiej Ko
rni ej i Oświatowej przy PPSD. Pro
jekty te, powstałe w 1909 roku nie 
doczekały się jednak realizacji.

Jesienią 1909 roku, nękany cho
robą wyjechał do Zakopanego... 
Nadchodziły ostatnie tygodnie jego 
krótkiego życia. Przebiegł to życie 
w tempie nieomal maratońskim. 
Tempie przyśpieszonym, które sam 
sobie podyktował.

JAN B. NYCEK

m  43 # TYGODNIK PŁOCKI * STR. 5



Mówią o tej tragedii z de
terminacją, kiwają głowa
mi, pomstują, labiedzą ci

cho. Nie pada w tych opowieś
ciach słowo morderstwo. Mówi 
się raczej z pewnym zażenowa
niem — taka rzecz, takie nie
szczęście. ..

Starsza kobieta rpgiem fartu
cha ociera łzy. że te i taki sądu 
ostatecznego się nie bał. Żeby to 
młody można powiedzieć głupi, 
rozum ode orało, ale stary czło
wiek...

Do rozmowy nie trzeba nama
wiać, każdy chce dorzucić włas
ne ziarnko prawdy, rozdzielić 
gdzie czarne, gdzie białe, choć 
wina jest jedna i jeden winny.
I tak już na zawsze zostanie.

Razem z opowieściami naocz
nych świadków, a było ich, choć 
to noc późna całe obejście i dru
gie tyle za płotem, krąży plotka.

Dorzucają swoje i ci, którzy 
zamknęli na klucz własne domy 
1 nasłuchiwali czy morderca gdzie 
ognia jeszcze nie zaprószy, bo ta
kiemu to już przecież wszystko 
jedno.

Przed sklepem kolejka po świe
ży chleb, w kolejce temat jeden, 
tyle że w różnych wersjach. Nie 
tylko zabił, ale i pokaleczył, gło
wę odciął, zbeszcześcił — krąży 
z ust do ust.

Przyborów, mała osada odda
lona o kilka kilometrów od Słu
bic ma swoją czarną kartę, choć 
skąpana w październikowym 
słońcu i tak pięknie malownicza.

Nie było spokoju w tym przy
siółku, choć n.ie trawiony poża
rami, okazał się miejscem nieje
dnej tragedii. Starzy mieszkańcy 
pamiętają, że rodzinne spory nie 
raz godzono tu siekierami.

Teraz i w topografii wszystko 
się nagle odmieniło. Mówj się 
„to zabudowanie, ten sad gdzie 
morderca się powiesił, ta struga 
w której mył ślady krwi”.

I choć na niewielkich spłachet
kach pól uwijają się chłopi, a 
obejścia obszczekują Burki i Azo
ry, wiadomo że spokój to tylko 
pozorny.

Na drodze spotykamy kobiety 
w czarnych chustkach. Niektóre 
niosą wieńce i kwiaty. Dziś miał 
być pogrzeb. Dlaczego nie cho
wają?

Zabudowania rodziny C. świeżo 
pobielone, omiecione podwórko, 
przed domem solidna ławka.

I nawet trudno dostrzec przy
kryte resztkami słomy i niewy- 
młóconego zboża zwęglone belki. 
Gdyby nie tragedia, która roze
grała się przed kilkoma dniami, 
nikt nie zwróciłby na to obej
ście uwagi. Niby zwyczajne jak 
wszystkie i te po jednej i po dru
giej stronie płotu i te na rozsta
jach.

Córka i zleć rozgarniają widła
mi resztki popalonego zboża. Z 
tego już nic nie da się uratować, 
a byłoby na całą zimę dla siebie, 
a słoma na paszę dla krowy. Do 
przyszłego roku nie miałaby 
krzywdy — ale co poradzić.

Właśnie nadjechali z PZU mie
rzyć szkodę. To już piąty dzień 
od tej tragedii, a życie tak jak 
i śmierć też ma swoje prawra.

Jakie było ich życie — Hanny 
i Damiana. Pobrali się z wielkiej 
miłości, wspomina córka — tak 
mamusia mówiła. Ślubowali, jak 
ojciec był w wojsku, choć rodzi
ce jego byli przeciwni i z inną 
zamiarowali ożenić. Ale rady nie 
było taki zakochany, podobno 
świata za mamą nie widział.

Nad tą strugą gdzie mył ślady 
z krwi kiedyś przed laty na pew
no się spotykali i choć niedobra, 
tak tragiczna na koniec, była to 
jednak może kiedyś miłość.

Później przyszły zwykłe szare 
dni, a na świat dzieci. Mieszkali 
tu, na schedzie matki wszyscy 
do spółki, razem z babcią. Ojciec 
ciągle wyklinał — wspomina
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Anna — a to babka nie tak spoj
rzała, a to się źle odezwała.

Chyba dlatego tak jej niena
widził, że tyrała od świtu do 
zmroku, ile sił.

On sam nie kwapił się. Ow
szem wypić, co było z domu wy
nieść i sprzedać to tak, ale do 
pracy chory. Po wódce dawaj po 
chałupie matkę ganiać i do bicia, 
on tu pan, on gospodarz, pokaże 
swoją siłę, pokaże co potrafi.

A przecież wszystko miał i u- 
prane i ugotowane, w chałupie 
czysto, w obejściu oporządzone, 
wszystko rękami mamy.

Każdy ją we wsi poszanował 
— gościnna, serdeczna, do koła 
gospodyń należała. W niedzielę 
do kościoła co tydzień.

Nie było między nimi dobrze, 
bo i jak mogło być kiedy dla 
ojca nie dom się liczył, nie dzie
ci tylko koledzy, melina, wódka.

Ale wystarczyło, że matka do 
roboty się zgodziła gotować ka
wę i sprzątać, to takiego wstydu 
jej narobił, latał, śledził, podej
rzewał aż musiała rzucić wszy
stko, bo wstyd przed ludźmi.

Z zazdrości chciał motorem Ją 
kiedyś najechać na drodze, a ile 
było tego wykrzykiwania, tych 
wyzwisk.

Obiecywał, że się poprawi, że 
już będzie inny jak pojechała do 
córki. Kartki słał, że żyć bez ma
my nie może. Jeździł, namawiał.

W końcu wróciła. Żal jej było 
ojcowizny. Sprzedałby na pewno 
i na wódkę przetracił. Cały czas 
słyszała jak krowa z głodu ryczy, 
prosiaki nienakarmione, pole za
rośnięte. Wytrwała dwa tygodnie.

Zło chodziło wokół ich domu
od dawna, ale czy to kto mógł 
przewidzieć. Ojciec w słowach 
nigdy nie przebierał, właściwie 
każda sprzeczka kończyła się 
groźbą — zabiję cię, zabiję.

Ale i to najgorsze ze słów 
powtarzane po tysiąckroć traci po 
jakimś czasie swoją moc.

Półtora roku siedział w więzie
niu za pobicie lecz niczego go ta 
odsiadka nie nauczyła, chyba tyl
ko z większą nienawiścią się 
mścił. Ze dwa tygodnie temu do
wiedział się, że znowu ma sta
wić się na przesłuchanie.

Wtedy wziął widły i chciał ude
rzyć. Matka wybiegła na poste
runek szukać pomocy. Pilnował, 
kiedy wróci, do drugiej w nocy 
siedział na ławce, palił i czekał.

Baliśmy się strasznie — mówi 
zięć — że matkę gdzieś w lesie 
po drodze dosięgnie, ale pókj sie
dział przed domem mieliśmy go 
na oku. Wtedy pomyślałem, jak
by co chłopaków z sąsiedztwa 
zawołał, zwiążemy jak się będzie 
szamotał i na posterunek. Ale 
matka nie przyszła i w końcu 
zasnął.

Wróciła dopiero na drugi dzień. 
Wstydziła się, akurat niedziela, a 
orna boso. I kuzynka ją przygar
nęła.

Na posterunku cisza głucha, 
tylko psy spuszczone, nie wia
domo gdzie iść, gdzie szukać ra
tunku. Zawsze zresztą w takiej 
sytuacji mówiono im — sprawy 
rodzinne...

Tego dnia było cicho. Nic nie 
zapowiadało tragedii jaka za kil
ka godzin miała wstrząsnąć całą 
okolicą.

Damian z bratem zasiedli do 
półlitrówki. Najpierw w domu, 
potem u sąsiadów.

Kiedy powstał ten straszny 
plan, w jakich okolicznościach, 
czy był wynikiem alkoholowego 
zamroczenia czy zbrodnią plano
waną w szczegółach, po wielokroć 
przemyślaną — tego nie dowiemy 
się już nigdy.

Była pora dojenia coś około 
siódmej. Córka usypiała dziecko. 
Siedział na krześle, nie awantu
rował się, nie krzyczał. Później 
wstał, wziął z kuchennego kre
densu nóż.

PŁOCK! m NR 43

Co było dalej? Tajemnicę tych
ostatnich chwil zabrali ze sobą.

Wszystko rozegrało się w cią
gu kilku minut. Uderzył prosto 
w serce, celnie, bez najmniejszej 
pomyłki. Ślad, że się broniła, 
osłaniała, to pocięta ręka.

Córkę zaniepokoiły najpierw 
odgłosy dochodzące x obory, a 
później cisza. Stał w drzwiach z 
nożem.

Nie wiedziała Jeszcze o niczym,
łudziła się, że zdąży. Matka 
wsparta o krowę trzymała się 
jeszcze na nogach, upadła dopie
ro po chwili.

Pamięta też, ie ojciec dał Jej 
nóż mówiąc — już niepotrzebny.

Czy miała być następną ofia
rą tylko ojcu'zabrakło odwagi — 
nie wie. Pomyślała wtedy o dzie
cku, że zostanie samo...

Pamięta, ie ojciec skoczył do 
stodoły, a  ona podbiegła do mat
ki — już nie żyła. Zanim zaczęła 
wołać o pomoc budynek stał w
ogniu. Niewymłócone zboże z 3 
hektarów płonęło jak zapałka. 
Nim nadbiegli ludzie ogień sięgał 
dachu.

Dowodzący akcją komendant 
rejonowych straży pożarnych w 
Gostyninie, chorąży Karol Podleś
ny został zaalarmowany około 
siódmej. Na sygnał jadącej ka
retki zaczął wkładać ubranie. 
Wiedział już, że jest ofiara śmier
telna, ale był przekonany, że 
zginął strażak.

Dopiero na miejscu dowiedział 
się o tragedii sprzed kilkunastu 
minut. Kobieta leżała jeszcze w 
oborzę, obok płonęła stodoła.

Gasili strażacy z Łazisk i Słu
bic, przybyły z pomocą jednostki 
z Gąbina i Brzezia. Wszędzie gę
sto stojące zabudowania, drew
niane stodoły, parkany z desek, 
zagrożenie ogromne, panika.

Wiedziano, że morderca ma nóż 
i krąży gdzieś w okolicy. Miał 
chorobę Bergera, poruszał się o 
lasce, nie mógł więc odejść da
leko.

Tej nocy nikt w Przyborowie 
nie spał. Obawiano się, że może 
puścić z dymem całą wieś, cze
kano, nasłuchiwano.

Co robił przez te ostatnie go
dziny swojego życia? Na ubraniu 
nie miał śladów krwi. Mył się 
w strumieniu — czy tylko tarzał 
po rosie? ,

Nikt go też nie widział, choć 
ludzi było tyle, co na jarmarku, 
a budynek oświetlał specjalny 
wóz. Zapewne był gdzieś nieda
leko, zapewne patrzył na swoje 
dzieło.

Rano znaleźli go, jak wisiał, a 
właściwie klęczał przy śliwce. Na 
szyi miał pętlę z plastikowego 
sznurka, w kieszeni trzy paczki 
„Popularnych”.

Leżeć będą osobno — mówi 
córka. Nigdy za życia nie dawał 
matce spokoju, niech ma go choć 
tyle co po śmierci. Zresztą nie 
dla takiego miejsce na święconej 
ziemi...

Skrzypi furtka. Przyszyły ko
biety z sąsiedztwa by oddać tę 
ostatnią posługę zmarłej.

Ciała jeszcze nie ma, sekcja się 
przedłuża, bo lekarz na zjeździe 
„Solidarności”.

Mówią mi — dodaje córka — 
niech pani telewizję ogląda, jak 
się zjazd skończy to przyjedzie...

A jej akurat teraz tylko w te
lewizję patrzeć. Jak można tak 
powiedzieć, gdy nieszczęście w 
rodzinie i taka straszna zbrod
nia.

Na rozstajnych drogach nie opo
dal miejsca, gdzie rozegrała się 
tragedia stoi kapliczka. Na tabli
cy napis: „Boże błogosław tej 
okolicy”.

EWA GRINBERG
P.S. Imiona bohaterów zostały

zmienione.

(PRAWO)

Fot. T. Gałązka

A U T O B U S E M  POD OSŁONA NOCY
Od pewnego czasu do milicji płockiej do

chodziły wiadomości o tajemniczych wypra
wach autobusów komunikacji miejskiej MPK. 
Odbywały się te wyprawy w porze nocnej. 
Zaznaczyć należy, że aż do momentu wyjaz
du poza bazę MPK na Kostrogaju wyprawy 
miały cechy legalności. Były to autobusy 
przeznaczone do odwożenia pracowników, 
szczególnie kierowców pracujących na ostat
niej zmianie, a mieszkających poza Płockiem.

Dopiero po wyjeździe z bazy działy się z 
tymi wozami dziwne rzeczy. Pierwsze z auto
busów o tym przeznaczeniu odjeżdżały z 
Kostrogaju o północy.

Milicja zorganizowała obserwację, dyskret
ną wprawdzie, lecz skuteczną. Odbyła się 
ona parokrotnie, aż wreszcie w nocy z 2 na 
3 września, ściśle trzeciego, o godz. 2 w nocy 
milicjanci natrafili w miejscowości Gulcze- 
wo gm. Borowiczki dwa „czerwoniaki” sto
jące na szosie przy ogrodzeniu sadów, nale
żących do Zakładu Sadownictwa PGR-Góry. 
Do jednego z nich dwaj ludzie ładowali aku
rat dwa worki napełnione skradzionymi z 
sadu jabłkami.

Obu „amatorów kwaśnych jabłek” zatrzy
mano. Okazali się nimi Dionizy W. i Zenon 
G., obaj pracujący w MPK w charakterze 
kierowców. Zresztą, gwoli sprawiedliwości, 
nie byli to kierowcy tych właśnie dwóch 
autobusów, lecz ich „pasażerowie”.

Trzeba też dodać, że kiedy kierowcy ob
serwowanych autobusów zauważyli stojący 
w cieniu samochód osobowy, choć był opa
trzony cywilną rejestracją, wydał się im po
dejrzany. I słusznie, był to bowiem samo
chód milicyjny.

Usiłowali więc swymi autobusami uciekać. 
Przypuszczając, że podejrzany samochód jest 
tylko jeden, na najbliższym skrzyżowaniu 
rozjechali się w dwie strony. Nie na wiele 
się to jednak zdało, bowiem obydwa auto
busy dogoniono i zatrzymano. Milicyjne wo
ry hyły szybsze i nawet szybkość uciekają
cych ok. 100 km na godzinę w tym nie 
przeszkodziła.

Ścigający milicjanci kazali wrócić autobu
som w miejsce, gdzie stały poprzednio. I

okazało się, te  w rowie dzielącym szosę od
ogrodzenia sadów były jeszcze cztery staran
nie przykryte sianem, worki zawierające ok. 
150 kg kradzionych Jabłek.

Gdy autobus, do którego wsiadła część mi
licjantów, wracał do miejsca niedawnego po
stoju, z głębi sadu wyłaniali się i biegli w 
kierunku pojazdu inni uczestnicy złodziej
skiej wyprawy. Sądzili, że autobus jedzie po 
nich i ich łup. Dopiero w ostatniej chwili 
zorientowali się, że „coś jest nie tak” i sal
wowali się ucieczką w ciemności nocy. W 
rezultacie zatrzymać się udało jedynie dwóch, 
wyżej wspomnianych. Ale i to wystarczy. 
Pozostali też się znajdą...

Zatrzymane autobusy nosiły numery reje
stracyjne PLA 856G i PLA 196G. Złe za
miary nocnej wyprawy potwierdził też fakt 
rozbieżności pomiędzy wpisaną w karcie dro
gowej trasą, a faktycznym miejscem pobytu. 
Jeden z nich miał np. wpisany kierunek 
wręcz odwrotny.

Cała wartość ujawnionej w tym przypadku 
kradzieży wynosi niewiele, bc około 5 tys. 
zł i nie o to głównie chodzi. Ale...

Ale w sadach są dozorcy. Milicja zau
ważyła ich w głębi sadu trzech. Niezbyt są 
widać staranni, skoro nie dostrzegli zbio
rowej, grupowej kradzieży przy użyciu tak 
widocznego środka transportu jak... autobusy.

I druga, nasuwająca się uwaga. W MPK 
działają znane ze swej aktywności związki 
zawodowe. Czy nie byłoby rzeczą piękną i 
jak ulał pasującą do zadań związku zawodo
wego na rzecz pracowników, by zorganizo
wały np. zbiorowy, legalny, po zniżonej hur
towej cenie, zakup jabłek?

Amatorzy jak widać są...

Może nawet w wolne soboty chcieliby zor
ganizować odbiór owoców u producenta.

Byłoby wygodniej. W dzień można towar 
obejrzeć...

A tak w nocy...?

WŁ. SZCZ.
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- ( S P O Ł E C Z E Ń S T W O )
„Rywalizacja serc”

1 TERAZ NAJTRUDNIEJ
Trudne czasy kryzysu dotykają 

«a* wszystkich na tyle, że często 
zapominamy o innych. Rodzi ńę 
Jakaś straszna znieczulica społecz- 
na, która dla mnie osobiście jest 
najgorszym ubocznym skutkiem 
trudności rynkowych Każdy zapa
trzony w siebie i swoje kłopoty na 
wieść o czyimś nieszczęściu wzrusza 
ramionami — a co to mnie ob
chodzi, choć jeszcze pół roku temu 
spieszyłby chętnie z pomocą, po
dzielił się swoim dobytkiem, oddał 
niepotrzebne tuż mu przedmioty. 
A teraz? Teraz zamieniliśmy się w 
chomików ciułających zapasy me 
tylko żywnościowe, ale rzeczy co
dziennego użytku. Trudno się właś
ciwie ternu dziwić, lecz na co ko- 
mu stara lodówka w piwnicy, 
zepsuty nie używany telewizor, lub 
zdezelowane radio? Mówimy jednak 
— niech poczekają,, może jeszcze 
a!ę przydadzą, choć z góry wiado
mo, że prędzej zje je rdza, _ niż 
wydobędziemy te „.skarby” z u&ry- 
cia. Również z datikami pieniężny
mi bardzo krucho Jeszcze dwa lata 
temu organizowana przez naszą re
dakcję i PKPS akcja „Rywalizacji 
serc'’ przyniosła bogate plony. Dzi
siaj chyba nie ośmieliłabym się po
dobnej akcji przeprowadzać z oba
wy, że nie przyjdzie nikt. 1 _ jaki to 
byłby wstyd., jak diametralnie mu
sielibyśmy zmienić zdanie o tai 
niedawno leszcze ofiarnym społe
czeństwie.

Tymczasem kryzys odczuwają wła
śnie najbiedniejsi. Bieda jakby wy
szła z ukrycia, widać ją teraz w 
całej okazałości. Wbrew temu. co 
twierdzono przed Sierpniem — jest 
'w Polsce nędza, straszna 1 okrutna 
Są ludzie żyjący dużo poniżej mi
nimum socjalnego 1 są tacy, 
którzy obracała wieloma tysiącami 
złotych, Takich dysproporcji w pań 
stwie socjalistycznym być  ̂ nie po
winno, to wbrew założeniom i Idei 
Ale skoro '■a, należy pomyśleć, jak 
Sm zaradzić.

Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego 
PKPS — Adela Nledeialak podając 
mi dane statystyczne powiedziała: 
Nawet ci, którzy do tej pory jakoś 
tyli, teraz, po podwyżkach zamie
nią się w bardzo ubogich. Należy 
się więc liczyć z tym, że ilość pod
opiecznych będzie wzrastać. Już w 
Porównaniu z ubiegłym rokiem jest 
o 500 osób więcej potrzebujących 
Pomocy w takiej lub innej formie 
Obecnie mamy trzy tysiące podo 
nleeznych. którym trzeba zapewnić 
bądź opał na zimę, bądź pomoc 
rzeczową, bądź zapomogę, Tymcza
sem, choć pozornie jesteśmy w lep
szej sytuacji niż dawniej, bo mamy 
milion złotych dotacji z Minister
stwa Zdrowia na opłacenie opleku

nów domowych, w rzeczywistości 
PKPS boryka się z trudnymi do 
wyobrażenia trudnościami. Nasze 
potrzeby sięgają 4 milionów zło
tych na różnetgo rodzaju pomoc 
Teraz na przykład nie mamy za co 
opiacić obiadów z Caritasu. Oipał, 
gdy zdrożeje, nie wiemy s czego 
zapłacimy. Są takie rodziny, które 
dosłownie nie mają na czym, »m 
pod czym spać. Są dzieci żyjące w 
warunkach przerażających. Drzwi 
się nie zamykają, tyle osób przy
chodzi z prośbą o pomoc. Tymcza
sem z zakładów pracy udało nam 
się zebrać 8 tysięcy złotych. Pe
trochemia na przykład zdecydowa
nie odmówiła jakiegokolwiek datku 
Inne większe zakłady albo usiłują 
się nas pozbyć wciskając nam gro
szowe kwoty, albo w ogóle nie 
reagują tak, jakbyśmy prosiły dla 
siebie.

Rozmawiam z  panią Bogumiłą 
Kołodziejską prowadzącą Wojewódz
ki Ośrodek Opiekuna Społecznego. 
Według danych z Ośrodka osób 
korzysta ze stałego zasiłku. To lu 
dzie nie mający żadnego innego 
źródła utrzymania. Z okresowych 
za,pomóg — liż67 osób. To ludzie 
których renty, emerytury lub za
robki nie wystarczają na utrzyma
nie. Wśród nich głównie rodziny 
wielodzietne, czyli od pięciorga 
dzieci wzwyż. Takich rodzin mamy 
w Płocku i województwie okło 1200

Według badań przeprowadzonych 
na razie w dwóch gminach — Łę
czycy i Borowiczkach — rodzice nie 
posiadają na ogół żadnego wykształ
cenia, sarni pochodzą z rodzin wie
lodzietnych, nie znają innego mo
delu tycia, żyją w Warunkach 
ogromnie prymitywnych, wychowu
jąc dzieci jak potrafią. Przykład — 
W, Z. w pokoju * kuchnią miesz
kają rodzice z dziewięciorgiem 
dzieci. Dochód w tej rodzinie wy
nosi 915 złotych na osobę, choć 
ojciec pracuje i zarabia zgodnie ze 
średnią krajową. W pokoju są dwa 
łóżka, na których wszyscy muszą 
się pomieścić. Dzieci śpią okryte r 
braku pościeli ubraniami, rozłożony
mi zresztą na posłaniach z braku 
szafy, W mieszkaniu brud i zanied
banie, ale dzieci na szczęście są 
zdrowe, chodzą do szkoły, uczą się 
z różnym skutkiem. Matka pomo
cy proponowanej przez szkołę nie 
przyjęła. Obawiała się ł słusznie.

> że dzieci darowujące używane rze
czy będą potem wyśmiewać s okru
cieństwem jej pociechy. Co innego, 
gdyby dostała jakąś sumę na za
kupy i mogła ją spożytkować na 
przedmioty niezbędne. Ale na tan 
ceł brak środków. Zaipomogi *ą 
niewielkie: '

— Poza tym — mówi pand Koło
dziejska — sami przyzwyczajamy

takie rodziny do niezaradności, bo
nia praktykuje się wręczania m 
pieniędzy tylko pościel, proszki czy 
inne artykuły. Jest to praerziucanie 
odpowiedzialność i za to* dzieci z 
rodziców na instytucje apolęczne. 
Trudno się więc dziwić, że przy
chodzą i żądają — dajcie nam lo 
czy tamto. Gdyby można było 
dać im jednorazowo pieniądze na 
zakupy, albo stałą sumę miesięcz
nie i  załatwiałby to ZUS, takie ro
dziny uczyłyby się gospodarować 
samodizieLnie, bo miałyby z czego. 
Teraz, gdy im na nic nie starcza ; 
będzie jeszcze gorzej, poczuwają 
się w prawie żądać od nas niemo
żliwości — przywieźcie mydło, pro
szek, bietanę... A my Jak mamy to 
kupować, gdy proszki są na kartki, 
na mydło też Uważam ten problem 
za konieczny do szybkiego rozwią
zania.

Problemów do rozwiązania na 
tycihmiastowego znalazłaby etę wię
cej. Po pierwsze — PKPS nie mo
że występować w roli żebraka stu
kającego do drzwi, za którymi u- 
rzędują obojętność i znieczulica. 
Teraz, gdy przedsiębiorstwa wcho
dzą w okres reformy organizacyj
nej i tworzą się samorządy — muszą 
wziąć pod uwagę pewne stałe kwo
ty s przeznaczeniem na . opiekę 
społeczną, Jeżeli skarb państwa jest 
na tyle biedny, że nie wysupła s ą 
większych sum na pomoc najbied
niejszym.

Po <Łru®i« — koniecznie trzeba u- 
regulować sprawę zakupów zarów
no przedmiotów domowego użytku 
jak 1 artykułów spożywczych. Opie
kun społeczny nie może wystawać 
całe noce w kolejce, by wykupić 
mięso na kartki podopiecznych, a 
tak się niestety dzieje, chociaż ma 
prawo *tać w kolejce dla uprzywi
lejowanych. Tylko, że ta kolejka też 
Uczy nieraz po 13© osób. Powinien 
zostać wydzielony sklep dla ople 
kjunów społecznych * PKPS i PCK 
gdzie mogliby raz w tygodniu lub 
dwa razy na miesiąc zrealizować 
kartki. Tak* jest potrzeba społecz
na.

To trzecie — pozostaje odwołać się 
Jednak do sumienia społeczeństwa 
1 rozpropagować akcję. Wyobrażam 
sobie, te włączyliby się do niej 
harcerze wykonując konkretne za
danie — a mianowicie zorganizować 
Zbiórkę nip. książek już nieużywa
nych, podręczników, lektury, bele; 
trystykil. Takie książki sprzedałoby 
się na specjalnej aukcji, & woływv 
z miej poszłyby na konto PKPS. 
Spółdzielczy Dom Kultury już zao
ferował swoją pomoc. Przyszedł mi 
też do głowy pewien pomysł — 
dzieci > domów dziecka i pacjenci 
szpital* w Gostyninie w ramach 
terapii pracą robią nieraz bardzo 
ładne robótki ręczne —* lalki z 
włóczki, pokrowce ozdobne na bu
telki, mafcraimy. Dzieci z Domu 
Dziecka w Bratoszewic ozdobiły 
swoje pokoje własnymi wyrobami z 
masy plastycznej, obrazkami, ifto. 
A gdyby takie przedmioty oferować 
PKPS, który mógłby Je potem 
sprzedać na zasadzie kto da więcej 
coś w rodzaiju licytacji? Cel szczyt
ny — poszukujemy tylko odezwu 
na nasz apel. (KP)

GRUŹLICA ZIELONYCH PŁUC
Dokończenie ze str. 1

Nie od rzeczy będzie, Jeśli dodam, że sam widok 
hiechłujistiwa wpływa ujemnie na naszą psychikę; 
Niechlujstwa, które panuje tam, gdzie chcielibyśmy 
■Odpocząć, uwolnić się Od codziennych trosk choćby 
ba chwilę.

PARK?
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy obej

muj© przeszło połowę lasów Nadleśnictwa Łąck 
Na terenie tego Nadleśnictwa leżą znane że swej 
Ntalownlczości jeziora. Są tu między innymi jezio
ro Sendeń i Lucięń, a także jezioro w Soczewce, 
btworzone specjalnie dla turystów, ostatnio pozba
wione wody na skutek przerwania tamy 3 lata 
‘•emu. Jezioro Sendeń jest swego rodzaju kuriozum;

tej pory woda jest tu wyjątkowo czysta. Już 
b°za terenem Parku Krajobrazowego są jeziora o- 
taczające sam Łąck. Właściwie nie można określić 

mianem jezior: wsypuje się tam wszystko, co 
Napadnie Będzie to przedmiotem oddzielnego re
portażu . Tymczasem wróćmy na teren Parku.

Jak sama nazwa wskazuje, największym watorem 
8ił tu widoki, krajobraz. W lasach nie brak zwie
w n y , jest dużo dzików, jeleni, a łosi nawet za 
®Użo Ptactwo wodne reprezentują kaczki, perkozy 
J?st rezerwat czapli siwej, gnieżdżą się czarne bo
rany t tak rzadkie już niestety kruki. Wszystko 

razem usiłuje przetrwać, prawo do życia: do-
czy także leśnej fauny. Gzy przeżyją niektóre

bsjrzadszych gatunków? 
t (*d niszczenia roślinności są przede wszystkim 
“bryści i pseudo-turyści, zakłady przemysłowe.

"•łoidok niechlujstwa wpływa ujemnie na naszą 
psychikę.

Fot. T. J. Gałązka

trudna do wykrycia, która wysyłają ciężarówki re 
śmieciami, wyrzucanymi wprost na leśne polanki, 
w przydrożne krzaki. Od tępienia zwierzyny josi 
głównie przemysł, co w mniejszym stopniu dotyczy 
Parku, a zwłaszcza kłusownicy. Coraz częściej ich 
ofiarą padają dziki, a narwet jelenie. Cóż — brak 
mięsa usiłuje się nadrobić choćby w ten sposób.

W Parku prowadził się również normalną gospo
darkę, pozyskiwania drzewa di* przemysłu, zasadze
nie nowych drzew. Niektórzy uważają, te gospo
darka ta jest zbyt intensywna,, ta Park powinien 
być zostawiony sam sobie. Siady tej gospodarki ją 
bardzo wyraźne...

Okazuje się jednak, ża owa trądy były niegdyś
mniejsze. Rozregulowanie całej gospodarki daje o 
sobie znać także 1 tu. O ile „grubizna” jest wy 
wożona, bo nadaje się do przeróbki na papier, 
czy jako materiał budowlany, to drzewa nad- 
prócbniałe, krzywe, nawet grube gałęzi* zostają w 
lesie, są siedliskiem szkodników, kolejnym źródłem 
leśnej gruźlicy. Kiedyś tego nie było. Z literatu
ry znamy ciężki los chłopa gonionego z la.su
przez dziedzicowa służbę leśną za zbieranie gałę
zi. Z własnych młodzieńczych lat pamiętam zbie
ranie szyszek na podpałkę, wywożenie gałęzi kupo
wanych po przystępnych cenach. Teraz ceny są 
groszowe, prawie darmo, 12 zł za m sześcienny ga
łęzi — i niflot nie chce drzewa l Choć brak jest wę
gla!

Gałęzie zatem leżą i gniją, jeszcze ukryte wśród 
Mści; w listopadzie będą bardzo widoczne, wraz z 
wszelkiego rodzaju śmieciem pokryją wstrętną ospą 
dostojne ohdilcze laau.

t e r a pia

Od trzeciej klasy szkoły podstawowej mówi się 
dzieciom o konieczności ochrony przyrody. Widzia
łem taka gromadkę szkrabów na wycieczce szkol
nej, właśnie w łąckich lasach, na terenie Parku 
Miały ze sobą łubianki i koszyczki, a prócz nich 
plastykowe torehki na resztki prowiantu, w któ
ry mamy zaopatrzyły małych wycieczkowiczów 
Nilkt nie kopal muchomorów, nie wycinał scyzory
kiem serca na korze dębu czy wiązu. Skąd później 
biorą się ei młodzieńcy — wyładowujący swą złość 
do świata na przyrodzie? Skąd pijaczkowie rozrzu
cający wokół kapsle, butelki, pety t wszystko to, 
co da się wyrzucić?

Program szkolny obejmuj* wcale niemały te
mat,, jakim Jest ochrona przyrody, cele owej dzia
łalności, by la*, jezioro, pojedyncze drzewo słu
żyły wszystkim. Zn zaśmiecanie lasu, kradzieże 
budulca, (które też się zdarzają), kłusownictwo — 
stosuje się dość surowe kary.

Koła łowieckie, w tym również te łąckie dokar 
miają zwierzynę, prowadzą dodatkową działalność 
wśród młodzieży szkolnej.

Telewizja daje programy, popularne i łubiane nie 
tylko przez dzieci.

Prasa o tym pisze.
A las jest coraz bardziej chory.
Smutne to, przyprawiające o uczucie bezsilności 

i beznadziejności. Zachłanność przemysłu na coraz 
nowe iniweistycTe trzeba zahamować.

Pseudoosz ezedności na oczyszczalniach ścieków 
nyłów 1 dymów — należy zmienić w działania po
zytywne przy zastosowaniu na jdrrastyczniejszyeh 
środków.

Działalność propagandowa nasilić, zwracając u- 
wage »’a jej atrakcyjność, na formy. Bo raźne Jest 
nie tylko co sle mówi (mniej więcej wszyscy mó
wią to ramol — ale jak sle to powie.

D?ć uprawnienia służbie leśnej, by karała dotk’1 
wiej.

Zaktywizować harcerstwo, bo źa organizacja 
zawsze stawiała sobie za e«B ochronę przyrody

2 rofb!ć wszyrtko, bv opanować te groźną chorohe
BOGDAN IWAŃSKI

P O M O C  
NIE TYLKO OD ŚWIĘTA

Rok 1981 ogłoszony przez Organi
zację Narodów Z jednoczony eh Świa
towym Rokiem Inwalidów i Ludzi 
Niepełnosprawnych powoli zbliża się 
do końca. Wprawdzie na wszelkie 
podsumowania i bilanse jest jesz
cze trochę czasu, ale jut dziś moż
na wstępnie powiedzieć co z za
mierzeń i planów, w skali mikro, 
naszej wojewódzkiej, udało się #- 
siągnąć, co nie wyszło i z jakich 
przyczyn.

Na szczęście w tym noku, kry
zysowym dla wszystkich poczynań 
gospodarczych ni* było kryzysu je
śli chodzi o zapał i energię w po
dejmowaniu inicjatyw, czasem drob
nych lecz na pewno ważnych i po
trzebnych. Udało się takie pozy
skać dla idei walki z kalectwem 
wielu oddanych społeczników, któ
rych skupia w swoich szeregach 
Towarzystw© Do Walki s Kalec
twem.

Powołań* w* wrześniu 1979 r.
skupia w swoich szeregach 250 
członków i 12 zakładów pracy, któ
re wspomagają działalność od stro-

dzded. Umieszczono w niej rodzaj*
schorzeń, adresy chorych, spraw
dzono w jakich warunkach żyją, 
kto się nimi opiekuj*, czy mają 
zapewnioną pomoc lekarza. W *- 
parciu o taką listę można dopiero 
planować pracą, ą jednocześni* 
zorientować się w jakich rejonach 
województwa ludzi dotkniętych ka
lectwem jest najwięcej, by później 
do nich dotrzeó, ustawić leczenie i 
rehabilitacją, zapewnić stałą po
moc.

SMUTNA LISTA

Ponad połowa dzieci kalekich 
jest analizowana w sposób szcze
gólny, u wielu z nich można 
przecież jeszcze zapobiec lub 
powstrzymać inwalidztwo. Po
kierować leczeniem j rehabilitacją 
tak, aby mogły utrzymać pełną 
sprawność psychofizyczną. Jeśli to 
jest już niemożliwe, przygotować do 
przyszłego dorosłego tyci* tak by 
nie były ciężarem dla rodziny 1 
epoleczeństwa, nie czuły się wyrzu
cone poza nawias, inne, mniej War

ny finansowej. Wspierają towa
rzystwo sWoją wiedzą fachową le
karze różnych specjalności, praw
nicy, pedagodzy zajmujący się wy
chowaniem fizycznym, psycholodzy, 
działacze spółdzielczości inwalidz
kiej. Cel jaki sobie postawili, to 
pomoc ludziom niepełnosprawnym, 
właściwa opieka nad inwalidami 
lub osobami zagrożonymi inwalidz
twem. Koło wojewódzkie ma także 
swoje oddziały w terenie, w Kut
nie, Łęczycy, Sierpcu, Gostyninie. 
Obchody światowego roku inwali
dów i ludzi niepełnosprawnych za
inicjował© już działające od roku 
dosyć prężnie towarzystwo, powo
łując wojewódzki obywatelski ko
mitet obchodów.

Po stronie sukcesów może już 
dziś zapisać sobie rzecz bodaj naj
ważniejszą, która determinuje dal
szą działalność a mianowicie przy
gotowanie listy osób niepełnospraw
nych. Jest to pierwsza tego typu 
pełna lista, ewidencjonująca wszy
stkich ludzi niepełnosprawnych w 
województwie, w tym również 540

Fot. T. J. Gałązka

tośclowe. Lista dzieci kalekich nie
stety rośnie, wiedza medyczna po
zwala dziś w wielu przypadkach 
żyć. Dawniej wiele z nich po pro
stu ginęło, teraz wiedza medyczna 
ratuje często zdawałoby się bez
nadziejne przypadki, stara się po
móc również w adoptowaniu ich 
do normalnego życia, jednakże 
wszystkie takie dzieci wymagają 
.szczególnej troski i opieki.

PROGI I BARIERY

Napotykają na nie przede wszy
stkim inwalidzi pragnący podjąć 
p «cę. Zakłady bronią się przed 
zatrudnianiem łudź niepełnospraw
nych tłumacząc, że nie ma stano
wisk pracy chronionej.

Argumenty te są, niestety, tylko 
w części słuszne, ponieważ w każ
dym zakładzie można wygospoda
rować takie miejsca D rący hp. w 
szatni, stołówce, zakładowym kios
ku czy bar ze. Wprawdzie jest usta
wa zobowiązująca zakłady do pomo
cy właśnie ludziom kalekim, ale już

i  jej re&lisacją snaesnie gonoł.
Obecni* sytuacja, jeszcze barda!*! 

się skomplikowała, w wielu przed
siębiorstwach dokonuj* tią redukcji 
etatów i o znalezieniu stanowisk 
dla ludzi niepełnosprawnych prawi* 
ni* ma mowy.

Kolejne bariery choć Jurnego rew 
dzaju stwarza budownictwo. Brak 
u nas ciągle mieszkań przystosowa
nych dla potrzeb inwalidów, ni* 
ma wjazdów do wind, specjalnych 
podestów prowadzących do bloków. 
Rezultat taki, ż* w przeciwieństwie 
do innych krajów na naszych uli
cach inwalidów prawi* ni* widać.

Właśni* z tak prozaicznego po
wodu jak brak odpowiednio przy
stosowanych schodów, ni# mogą np, 
wybrać się do kawiarni czy kin* 
i skazani są często przez długi* 
lata tylko na własna cztery ściany.

Pewna nadzieja zrodziła się nie
dawno gdy wicemarszałek Sejmu 
prof. Halina Skibniewska przefor
sowała niejako przepisy zmuszają
ce budowlanych by w oddawanych 
budynkach przewidzieli specjalne 
udogodnienia dla ludzi niepełno
sprawnych.

Pierwsze efekty już są. W Płocku 
na przykład w przygotowanej do 
oddania przychodni przy ulicy Wol
skiego zbudowana została specjalna 
pochylnia dla wózków inwalidzkich. 
Również na planowanym osiedlu 
Gieżyńskiego w 5 procentach mie
szkań. które przydzielone zostaną 
właśnie ludziom niepełnosprawnym 
będą specjalne podjazdy j pochyl
nie. Należałoby rozważyć również 
wykonanie takich podjazdów do 
jednego choćby z płockich kin lub 
teatru. Z satysfakcją można odno
tować natomiast, że w autobusach 
powróciły na dawne miejsce ta- 

„Miejsce dla in
walidy”.

Przede wszystkim trzeba zwrócić 
uwagę na inicjatywę Kutnowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. W wie
lu blokach pojawiły się tam tabli
czki z wyrysowanym sercem i na
pisem: „Sąsiadzie proszę cię o po
moc”.

Wywieszają je ludzie starzy, sa
motni, chorzy lub inwalidzi. Jak 
potwierdzają opinie i sondaże nie 
zdarzyło się aby przechodzono obok 
takiej wywieszki obojętnie. Pomysł 
wart chyba szerszego upowszech
nienia.

IECZYC
W ODPOWIEDNICH WARUNKACH

Podstawowy problem z jakim 
boryka się służba zdrowia to brak 
dostatecznie rozbudowanej bazy, 
możliwości ciągle zbyt małe w sto
sunku do potrzeb. Pewną popra
wę jednak i w tym zakresie nale
ży odnotować m.in. w Gostyninie- 
-Kruku gdzie działa oddział rehabili
tacji kardiologicznej, a także dobie
gają końca praee przy uruchomie
niu po modernizacji i adaptacji 64- 
-łóżkowego oddziału rehabilitacji ru 
chu. Podobnie w przychodni przy ul. 
Wolskiego rozpocznie pracę porad
nia rehabilitacyjna.

Znacznie gorsza sytuacja jest nie
stety na wsi. Jedynie w Czerwiń
sku udało się otworzyć uniwersal
ny gabinet usprawnienia lecznicze
go. Przyjeżdżają tam na zabiegi 
pacjenci z najbardziej odległych 
gmin: Iłowa, Wyszogrodu, Czerwiń
ska. Pozostali pacjenci zmuszeni są 
korzystać z pomocy płockiej służby 
zdrowia i bazy rehabilitacji jaką 
ona dysponuje.

90 tysięcy ludzi niepełnospraw
nych w naszym województwie wy
maga różnorodnej pomocy i opieki 
ale także uznania swoich praw.

Prawdopodobnie w grudniu br. 
Sejm PRL uchwali kartę praw in
walidy, Uwzględniać będzie ona 
wszystkie międzynarodowe porozu
mienia, które są respektowaine i 
uznawane na całym świecie. Akt 
ten pomoże zapewne uświadomić, 
że pomoc dla ludzi niepełnospraw- 
n ch .jest po prostu obowiązkiem 
każdego z nas.

EWA GRINBERG
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KSIĄŻKI
KTÓRE POMOGĄ 

W PRACY 
I NAUCE

CPETROECHO)

Nakładem Wydawnictwa
Naukowo-Technicznego uka
zało się ostatnio klika cen
nych pozycji, które są szcze
gólnie interesujące dla płoc
kiego środowiska technicznego 
i akademickiego.

„Ochrona środowiska prsed 
hasłem” — C. Pazyny. W ksią
żce omówiono podsta wowe po
jęcia z zakresu akustyki waz 
mechanizmy oddziaływania 
drgań akustycznych na czło
wieka i metody pomiarów 
tych drgań. Omówiono rów
nie! metody zmniejszania 
drgań wtedy, gdy ich poziom 
jest większy od dopuszczalne
go, a więc wytłumienie po
mieszczeń przy zastosowania 
materiałów, ustrojów i ele
mentów dźwiękochłonnych 
©raz konstrukcji przeciwhała
sowych i ochron indywidual
nych.

Przeznaczona dla pracowni
ków przemysłu zajmujących 
się zagadnieniami ochrony 
środowiska oraz studentów 
wydziałów mechanicznych.

Ukazał się Jut tom pierw
szy. Tom drugi zapowiedzia
ny Jest wkrótce.

„Struktura wewnętrzna ma
teriałów” — Z. Strugalskiego, 
to praca przeznaczona dla In
żynierów różnych specjalności, 
nauczycieli szkół średnich, • 
także studentów politechnik 
i uniwersytetów.

W książce omówiono ewo
lucję poglądów na budowę 
materii, poczynając od opisu 
podstawowych praw i zjawisk 
świadczących o atomowej bu
dowie materii, przez klnetycz- 
no-molekularną teorię gazów 
doskonałych aż do pasmowej 
teorii ciał stałych, uwzględ
niającej kwantowe właściwo
ści materii. Pokazano tu w  
jaki sposób z atomów i mole
kuł wskutek oddziaływań 
międzyatomowych i między- 
molekulamych powstają m a
teriały o różnej strukturze 
wewnętrznej i różnych właś
ciwościach.

Przeznaczona dla inżynie
rów różnych specjalności, nau
czycieli szkół średnich, a tak
że studentów politechnik i uni
wersytetów.

„Mieszanie i mieszalniki” _  
F. Stręka przeznaczone jest 
dla inżynierów chemików i 
mechaników, zatrudnionych w 
biurach projektowych i w 
przemyśle, a także dla stu
dentów wydziałów chemicz
nych i mechanicznych, specja
lizujących się w budowie apa
ratury chemicznej.

W książce podano pojęcia 
podstawowe i definicje mie
szania równania kryterialne 
stosowane do modelowania 
procesów mieszania oraz włas
ności cieczy niutonowskich, 
nieniutonewskich i niejedno
rodnych mieszanin ciekłych. 
Opisano w niej podstawowe 
typy mieszalników cieczy i 
materiałów ziarnistych, rozpa
trzono zagadnienia hydrodyna
miczne występujące podczas 
mieszania cieczy, podano spo
soby obliczania mocy miesza
nia, jak również omówiono 
wpływ intensywności miesza
nia na wymianę ciepła i masy. 
W drugim wydaniu, znacznie 
unowocześnionym opisano naj
nowsze typy mieszalników i 
mieszadeł oraz zamieszczono 
liczne wykresy będące jedyną 
podstawą do obliczania mocy 
mieszania cieczy.

flggPP

KOLUMNA POŚW IĘCONA PŁOCKIEJ PETROCHEMII NR 915R ada Pracownicza jest cia
łem samorządowym. W za
sadzie powinna liczyć 18 
osób, ale Rada MZRiP po
wstała jeszcze przed decyzjami 

Ustawy o Samorządzie, która obo
wiązuje od 1 października; toteż 
dało samorządowe MZRiP składa 
się ze stu pięćdziesięciu bodaj 
członków. W dniu 6 października 
jest ich na sali 123, to znaczy tych 
z mandatami. Są jeszcze przedsta
wiciele dyrekcji i partii, zaprosze
ni na V Konferencję. Ma to być 
konferencja ważna, o zasadniczym 
znaczeniu dla płockiego kolosa, a 
może nie tylko.

KŁOPOTY Z DEMOKRACJĄ
W założeniach demokracja, to z 

lekka tylko sformalizowana spon
taniczność. Ale pojawia się zaraz 
pojęcie „manipulacja” i wielki 
strach przed wszelkim „ustawia-

Pracownicza zobowiązuje dyrekto
ra naczelnego MZRiP do zakończe
nia budowy pieców do fluidalnego 
spalania osadów ściekowych, z 
terminem oddania do eksploatacji 
w II kwartale 1982 roku”.

Głosowanie przebiega mało spra
wnie. komisja nie zdążyła przeli
czyć głosów, w międzyczasie pod
jęto Uchwałę nr 2, znów coś nie 
gra; dyrektor naczelny, już wcze
śniej proszony o wyjaśnienia uwa
ża, że do generalnego wykonawcy 
powinna zwrócić się właśnie Rada 
Pracownicza. Chodzi o to, żeby 
wykazać, że to interes całej zało
gi. A załoga budowlańców — to 
też ludzie, którzy zrozumieją za
łogę, a już dyrektora mniei. Tak 
więc — dyrektor jest zdania, że 
do uchwały można wnieść popraw
kę i dodać, że Rada Pracownicza 
MZRiP zwróci się do generalnego 
wykonawcy, żeby dotrzymał ter
minu.

pomidorowy. Na szybie zamknię
tej księgarni widnieje napis, że 
placówka ta będzie nieczynna do 
1984 roku, co jak się wydaje jest 
pomyłką, W kiosku „Ruchu” 
wprawdzie nie ma zagranicznych 
papierosów po cenach komercyj
nych, ale można dostać obie „Try
buny”, a także „Życie Warszawy” 
i „ITD”. W stołówce otwartej 
punktualnie o 13.00 na obiad jest 
bardzo czerwony barszcz, który 
ma chyba udawać barszcz ukraiń
ski, a na drugie — cynaderki z 
kartoflami i surówką. Jest jesz
cze do popicia czarna kawa zbożo
wa delikatnie słodzona.

CIĄG DALSZY

Przedłużające się obrady skłania
ją jednego z przedstawicieli do 
postawienia wniosku, by przerwać 
obrady i podzielić konferencję na 
dwa etapy. Mówi się teraz o spra-

zrzeszenia, ale żeby ono miało ta
ki kształt, jaki ministerialni spece 
określą i sprecyzują. A prawie 
wszyscy byli zgodni, takie przy
najmniej wrażenie odniosłem, że 
w zrzeszeniu zaproponowanym 
przez ministerstwo — musi by 6 
jakiś podstęp.

Dlatego również odrzucono su
gestie ugodowców, że należałoby 
jednak zaprosić kogoś z minister
stwa, niechby tylko siedział i słu
chał, ale może niechby był. Jedy
ny ostry głos, który nie wahał
bym się nazwać głosem rozsądku, 
wygłosił p. Andrzej K., który już 
uprzednio przemawiał krótko i 
do rzeczy. Głos ten można streścić

RADA PRACOWNICZA W IMAM
ciem”, odgórnym „przygotowywa
niem” etc. A może trzeba tu po
wiedzieć, że przedmiotem obawy 
jest sama myśl, że ktoś mógłby coś 
takiego przypuścić. Zatem na wstę
pie zebrani dowiadują się, że Ra
da Pracownicza może być uzna
na za taką, choć liczy tylu człon
ków, bo ustawa przewiduje, że 
regulamin zakładu pracy może to 
sobie ustalić. Następuje odczytanie 
tekstu, który ustala takie sprawy, 
jak sposób głosowania, ąuorum, 
prawomocność podjętych decyzji. 
Dość dużo tego. Zbliża się godzina 
dziesiąta, a jeszcze nie podjęto żad
nej uchwały. Program konferencji 
obejmuje 9, czy 10 punktów, naj
ważniejszy z nich widnieje na 
końcu tej listy. Obawiam się. że 
do 14 zebrani nie wyczerpią te
matów. a chciałbym zdążyć do re
dakcji przed 15.00. Tymczasem o- 
trzymuję informację, że posiedze
nie Rady Pracowniczej jest bez
pośrednio transmitowane na teren 
zakładu, po raz pierwszy od ich 
powstania. Nawiasem mówiąc, nie 
zazdroszczę ludziom przy produk
cji, bo na razie nic się nie dzieje. 
Najwięcej emocji panuje w komisji 
skrutacyjnej, która nie zawsze na
dąża z obliczaniem głosów, a nic 
nie przechodzi jednogłośnie. Są cl, 
co się wstrzymują i cl, co głosu
ją przeciw. Wreszcie coś zaczyna 
się docierać, coraz mniej jest 
wniosków formalnych, ludzie mó
wią na temat. Odbywa się dysku
sja nad pierwszą uchwałą. W ogó
le idzie o ochronę środowiska. Pa
dają głosy pełne niepokoju i tro
ski. Wreszcie odpowiednia komisja 
przedstawia tekst uchwały: „Rada

Wniosek Jest logiczny i umoty
wowany, toteż ze zdziwieniem 
spostrzegam, że w głosowaniu wie
le osób wstrzymało się, sporo by
ło przeciw. Mój orientacyjnie wy
brany członek Rady Pracowniczej 
też się wstrzymał, po raz któryś 
z rzędu. Ostateczne brzmienie U- 
chwały nr 1 zmienia się jednak 
i wzbogaca o poprawkę: „...Rada 
Pracownicza wystąpi do general
nego wykonawcy o realizację in
westycji w przewidzianym termi
nie”. Uchwała nr 2 też ma na 
celu ochronę środowiska. Wymie
nia się w niej, jakie instalacje ma
ją być zbudowane, by poprawić 
niezadowalający dziś stan ochrony 
środowiska. Następuje druga już

PRZERWA

Zebrani wychodzą na papierosa, 
piją słonawą wodę sodową wprost 
z butelek, słychać głosy dotyczące 
powołania dobrowolnego zrzeszenia 
tych zakładów, które przerabiają 
ropę. Celem tej zmiany struktu
ralnej zjednoczenia są interesy 
MZRiP. Jeśli weźmiemy pod u- 
wagę, śe w dotychczas istniejącym 
zjednoczeniu mieściło się wiele za
kładów chemicznych, które po czę
ści były deficytowe, to MZRiP, 
które przynosiły zyski, były nie
jako pokrzywdzone, bo wszystko 
szło do wspólnego worka i efekty 
końcowe nie odzwierciedlały ani 
wkładu pracy, ani dobrej w tym 
wypadku organizacji pracy. Teraz 
ma się to zmienić.

Tymczasem w bufecie pracowni
czym nie ma już niczego do Je
dzenia. do picia iest tylko sok

wach dotyczących zdrowia załogi, 
wiele czasu poświęca się wykorzy
staniu domu sanatoryjnego w 
Ciechocinku. Propozycje są ostre, 
sugeruje się wypowiedzenie umo
wy wojsku. Zapadają uchwały do
tyczące zwiększenia liczby lekarzy, 
dyskutanci prezentują postawy op
tymistycznych idealistów. Wiadomo, 
że lekarze przyjdą, jeśli dostaną 
mieszkania, a pozostaną, jeśli bę
dą mieli uposażenia raczej wyższe, 
niż w lecznictwie otwartym. Osta
tecznie na uciążliwości i zagroże
nia ze strony aktywnych substan
cji emitowanych przez MZRiP są 
narażeni nie tylko pracownicy, ale 
także lekarze. No ł ani mieszkań 
nie ma, ani sposobu na powięk
szenie dochodów lekarzy także nie. 
Mimo to kolejne uchwały zapa
dają, każda z nich odpowiedzial
nością obarcza dyrektora naczel
nego, wyznacza terminy, określa, 
co też dyrektor ma zrobić, przed
stawić, opracować. Ogółem na 15 
uchwał tylko w dwóch nie ma 
sakramentalnego „Rada Pracowni
cza zobowiązuje dyrektora naczel
nego...” etc.

Uchwalono konieczność uporząd
kowania systemu płac, zatwierdza 
się regulamin przydziału miesz
kań. Postuluje się opracowanie sy
stemu organizacyjnego Działu O- 
biektów Sportowych, szkolnictwa 
przyzakładowego.
TO, O CO GŁOWNIE CHODZIŁO

Dyskutanci, omawiający kształt 
zrzeszenia, podkreślali, ża musi 
ono mieć charakter dobrowolny.
Podobno ministerstwo chciałoby też

w ten sposób, że na naradzie z in
nymi potencjalnymi członkami 
zrzeszenia, która ma się odbyć 
jutro, przedstawiciele ministerstwa 
powinni jednak być, choćby dla
tego, że ropa, o którą tu chodzi 
jest radziecka, o czym zebrani 
zdają się zapominać. Jak się wy
daje, wypowiedź ta nikogo nie po
ruszyła i może szkoda.

Dwie uchwały, które teraz . za
padły, były przyjęte jednogłośnie. 
Uchwała nr 13 brzmi: „Dla speł
nienia woli załogi w dążeniu do 
pełnej i autentycznej samorządno
ści, samodzielności i samofinanso
wania przedsiębiorstwa, Rada Pra
cownicza zobowiązuje dyrektora 
naczelnego do podjęcia następują
cych działań:
— kontynuacji działań w kierunku 
utworzenia zrzeszenia na. zasadach 
pełnej dobrowolności z siedzibą w 
MZRiP,
— jednocześnie: wyprzedzająco o- 
pracowania nowego statutu przed
siębiorstwa oraz niezbędnych do 
rejestracji dokumentów, które po 
zatwierdzeniu przez Radę Praco
wniczą staną się podstawą do wy
stąpienia do sadu o rejestrację, w 
terminie do dnia 15.11.1981 r.,
— równolegle należy podjąć roz
mowy z dyrekcjami CPN współ
działającymi z przedsiębiorstwem, 
Naftoremontem, NBP oraz Ban
kiem Handlowym o utworzeniu 
spółki.

Uchwała, jak się rzekło, zapadła 
jednogłośnie i jako jedyna uzy
skają oklaski. Niezależnie od kon
sekwencji, jakie przyniesie — 
trudno przecenić iei znaczenie.

Fot.: G. Rychlik

Tu można by zakończyć sprawo* 
zdanie, gdyby nie sprawa, którą 
z kolei trudno przecenić, z punktu 
widzenia „Tygodnika Płockiego”* 
Stanowi ona

EPILOG
w podwójnym znaczeniu tego sf©« 
wa. Jeszcze w czasie, gdy ważyły 
się losy konferencji, czy ma ona 
być jedno-, czy dwuczęściowa, po
prosił o głos p. Wiesław K. i po
stawił wniosek, by jeden z punk
tów porządku dziennego konferen
cji omówić jednak w pierwszej 
części, gdyby reszta miała się od
być jutro. Punktem tym było po
wstanie pisma zakładowego, orga
nu Rady Pracowniczej MZRiP.

Teraz właśnie nadszedł czas, by 
sprawę tę omówić szerzej. Powie
dziano więc, że przygotowania do 
założenia własnego pisma trwały 
dość długo i zostały w zasadzie 
doprowadzone do końca. Rada 
dysponuje 800 kg papieru, co po
zwoli na kilkumiesięczne wydawa
nie pisma niewielkiego formatu, o 
czterech kolumnach, w nakładzie 
3000 egzemplarzy. Oczywiście przez 
ten czas przewiduje się dalsze 
przydziały papieru. Przypomniano 
historię, jaką ten organ ma, za
nim powstał, czy raczej zanim zo
stał reaktywowany. Prawda bo
wiem jest taka, że to nie „Tygod
nik Płocki” przygarnął „Petro- 
Echo”, czy dał mu swe łamy, ale 
to właśnie on wyłonił się z „Pę- 
tro-Echa”. Teraz więc uchwala się 
co następuje, w Uchwale nr 14:

„Rada Pracownicza zobowiązuje 
dyrektora naczelnego do zaprzesta
nia dotacji na kolumny „Petro- 
echa” w ramach „Tygodnika Pło
ckiego”. Jednocześnie upoważnia 
się do podjęcia z dniem 1.11.1981 r. 
działań w kierunku rozpoczęcia 
wydawnictwa gazety zakładowej 
„Petro-Echo” jako organu samo
rządu pracowniczego MZRiP”.

W chwili, gdy przeczytacie to 
sprawozdanie, data 1 listopada bę
dzie niebezpiecznie bliska. Być 
może więc, choć można mieć wąt
pliwości, zdarzy się, że po raz 
ostatni na tych łamach będziecie 
mogli przeczytać artykuł dotyczący 
MZRiP pod stałą winietą, która 
od lat nie uległa zmianom. Jak
kolwiek będzie — należy pożegnać 
się już teraz, by wypadło to ciep
ło, a zwłaszcza elegancko, w mia
rę naszych umiejętności oczywiś
cie. Życzymy tedy wszystkiego 
najlepszego „Petro-Echu” w po
nownie samodzielnym życiu.

BOGDAN IWAŃSKI

W NOWYM PRZEDSZKOLU
« —«- a niewielkim hallu ładmie i przytulnie. Ścianę zdobi 
1 \  j  supełkowy dywan. Fotele zachęcają do zagłębie-
\ j V, ni* się w nie i poczekania, aż wychowawczyni 
w w przyprowadzi dziecko. Na wprost szatnia — nie

wielka, ale z takimi szafkami, jak w każdym przedszko
lu, może tylko nowszymi, nie zniszczonymi, oznaczonymi 
emblematami. Dalej druga szatnia, już większa, podobnie 
pachnąca jeszcze świeżością.

Drzwi z napisem — grupa HI. Zaglądamy. Maluchy sie
dzą grzecznie przy niskich stołach i . zajadają . obiad 
kotlet mielony, surówka z marchewki. Nikt nie płacze, 
nie woła — mamo. Jedzą z apetytem, tylko jedno dziecko 
karmi kobieta w białym fartuchu.

— Rozpieszcza go ta ciocia — mówi nauczycielka.
— Czy to prawdziwa ciocia?
— Nie. dziecko ją tak nazwało i wybrało sobie, więc 

przychodzi karmić malca i kiedy tylko może, zagląda.
Atmosfera panuje tu familijna. Nic dziwnego — przed

szkole jest niewielkie, dopiero niedawno ruszyło. Uru
chomiono je dzięki staraniom tylu osób, że to jakoś zobo
wiązuje do tej rodzinnej atmosfery,

Leżaczfci już przygotowane do snu. Po obiedzie obo
wiązkowo wypoczynek. Niektóre dzieci nie lubią leżako
wać, ale przystosowują się. Po kilkunastu minutach już 
śpią, zmęczone zabawa nowymi misiami, lalkami i samo
chodami. no i wrażeń tyle. zwłaszcza najmłodsze ma
luchy. które dopiero pierwszy raz rozstają się z rodzicami 
i zaczynają życie w grupie rówieśniczej.

Mowa oczywiście o przedszkoli, -w hotelu Lipsk za
kładowym MZRiP, o którym już pisaliśmy, Że powstało 
w rekordowo krótkim czasie, niecałych czterech miesięcy, 
takie upłynęły od pomysłu zgłoszonego przez KK „Soli
darność”. Oprowadzająca mnie pracownicą — Jadwiga 
Gołębiewska mówi, że powinno być 90 dzieci, a iest meco 
mniej, bo rodzice nie wierzyli, że przedszkole ruszy od 
1 października, jak to zapowiadano., więc na wszelki wy
padek leszcze nie przyprowadzili swoich pociech.

A jednak ruszyło, termin został dotrzymany. 1 paździer
nika o godzinie 6 rano otwarte drzwi witały pierwszych 
wychowanków.

W nowym przedszkolu MZRiP dzieci mają znakomite wa
runki do zabawy i wypoczynku.

Fot. T. J. Gałązka

_Rzeczywiście niedowiarków było wielu — powiedział
w wywiadzie dla zakładowego radiowęzła kierownik Za
kładu Gospodarki Pozaoperacyjnej — Bogumił Kołda. — 
Ale jest faktem, że wysiłek wielu ludzi, poczynając od 
Zakładowego Biura Projektów z kolegą Krajnikiem, któ
re przygotowało dokumentację na adaptację, pracowni
ków Wydziału Remontów Budowlanych Zakładu Remon
towego, firm obcych zaangażowanych przez pion inwe
stycyjny i wreszcie ludzi z naszego Zakładu Gospodarki 
Pozaoperacyjnej dał taki efekt. Przedszkole istnieje i dzia
ła. Niesposób wymienić wszystkich z osobna zaangażowa
nych w tę sprawę. Warto jednak powiedzieć, że pierwot
nie mieliśmy zamiar przygotować przedszkole dla dwóch 
grup — tj. 60 dzieci. A są grupy trzy — dla 90.

Mówi się — adaptacja, modernizacja. Niemniej Jednak

roboty było moc. Przede wszystkim trudność sprawiało 
pogodzenie współegzystencji takich dwóch instytucji ja. 
hotelu robotniczego i placówki opiekuńczej dla dzieci. 
Trzeba było je oddzielić, postawić ściany działowe. Dużo 
kłopotu też sprawiło przystosowanie kuchni według wy
mogów San-Epidu i BHP, sanitariatów. Odrębna sprawa 
— wyposażenie. Dzięki zapobiegliwości, głównie pani Ma'  
rii Łupińskiej, której nikomu przedstawiać nie trzeba* 
podstawowe meble i zabawki zakupiono jeszcze w czerw 
cu. bo teraz nie wiadomo, jak by sobie z tym poradzono. 
Wiele przedmiotów zostało wykonanych we własnym za' 
kresie MZRiP — szafki do szatni, pracownicy Zakładu 
Mechanicznego jeszcze teraz kończą instalowanie urządzę 
na placu zabaw, do którego miejsce udostępniła FMZ.

1 października witano przedszkolaków z kwiatami. W - 
tali ich także sąsiadujący z przedszkolem seniorzy z MZRi ♦ 
pomagając w pierwszych, niełatwych chwilach dla dziec 
ka, kiedy rozstać się musi z mamą i przejść pod opieką 
obcych pań. W nowym przedszkolu jest pięć nauczycie 
lek — Wychowawczyń. Część z MZRiP, część z Wydział ̂  
Oświaty. Niektóre z nich, podjęły swoją pierwszą w Zj 
ciu pracę.  ̂ ^

— Cieszę się, że mogę pracować w zupełnie nowy*1* 
przedszkolu, w dodatku tak ładnie wyposażonym. Przy* 
jemnie przebywać w estetycznym otoczeniu i mieć y o -  
opieką niewielką grupę dzieci, którym można poświęci 
dużo więcej uwagi, niż w innych, przeładowanych Pia'  
cówkach. .i

Rzeczywiście —- takiego przedszkola mogą Petrocherti . 
Inne zakłady pozazdrościć. Tylko pytanie. — czy one tę 
nie mogłyby zdobyć się na podobną inicjatywę? Okazu! 
się przecież, że można, gdy chęci są szczere i życie dyk 
tuje tak twarde warunki. . .

Problem z wyżywieniem też został, rozwiązany.. Obiad? 
dostarcza stołówka nr 5, gdzie dla dzieci prowadzi się 
dzielną kuchnię. Natomiast śniadania i podwieczorki przy' 
gotowuje się na miejscu — personel kuchenny oddelefi0 
wany przez MZRiP — w komplecie. . f

Chcieliśmy jeszcze zamienić kilka słów z panią dyrekih 
— Józefiną Ryst. Niestety, nie spotkaliśmy jej, wyszła d 
Wydziału Oświaty załatwiać jeszcze sprawy orga.nizacyj* " 
Ale i pod jej nieobecność wszystko „grało”. Dzieci zasta 
liśmy uśmiechnięte. Z rodzicami nie rozmawialiśmy. 
bez większego ryzyka można wyrazić w ich imieniu sio 
wa radości i podziękowań dla tych wszystkich. . którZT 
podjęli ten trud, zapewniający im pracę w poczuciu be* 
pieczeństwa — Ich dzieci trafiły w dobre ręce.



(Dokończenie m  sir. I)

K OLEJNY telefon: Czy w 
Płocku będą kartki na 
tłuszcze roślinne i olej? 

— Żeby moina było dzielić, 
trzeba mieć przede wszystkim  
określoną pulę zapasów, a ta
kiej niestety, nie mamy. Dzia
łamy niestety w oparciu o roz
dzielniki i przydziały na papie
rze, a nie pełne magazyny. Jed
nakże uważamy, że system re
glamentacji musi ulec gruntow
nym  zmianom i to w skali ca
łego kraju, abyśmy to co mamy 
mogli dzielić sprauńedliwie.

Dzwoni zdenerwowany męż
czyzna: Chcę otrzymać zgodę na 
budowę kurnika. Wszędzie za
łatwiają mnie odmownie. Czy 
wydał pan wojewoda zarządze
nie zabraniające wskazywania 
lokalizacji?

— Nie znam takiego zarzą
dzenia, ale sprawę postaram się 
załatwić od ręki. Zapraszam ju
tro na godzinę dziesiątą do mnie 
do Urzędu Wojewódzkiego.

— Czy władza chce, w jakiś 
konkretny sposób walczyć ze 
spekulacją, bo to eo dzieje się 
w tej chwili na targowisku, a 
takie po bramach, jest niedo
puszczalne.

— Tak się składa, że stoję na 
czele sztabu anty spekulacyjnego 
i naprawdę sporo w tej spra
wie już zrobiliśmy. Chociaż mo
żna zapewne jeszcze więcej. 
Chcemy uruchomić oddział in
spekcji handlowej, powołać 
własne służby, by jakoś rozwią
zać ten problem.

Następne pytanie: — W imie
niu klientów — kontynuuje roz
mówczyni — żeby kierowniczki 
i ekspedientki sklepów infor
mowały, jaki towar otrzymają 
i ile, żeby nie były w stosunku 
do nas opryskliwe i niegrzecz
ne, przecież nie z własnej winy 
stoimy w tasiemcowych kolej
kach. Nasze pytania są zbywa
ne lub burczy się nam na od- 
czepnego, byle co.

GABINET WOJEWODY 
ANTONIEGO BIELAKA 

Telefon nie milknie ani na 
chwilę.

— Dzień dobry. Nazywam się 
Krysiak. Mieszkam przy ulicy 
Północnej w Płocku. Od dłuż
szego już czasu interesuje mnie, 
jak i kiedy zostanie rozwiązana 
sprawa wody w Płocku. Jeszcze 
kiedyś czekało się na wodę w 
kranach, mówię o mieszkańcach 
wyższych pięter, do późnych go
dzin nocnych. Teraz już i no
cą krany są puste. Niemożliwo
ścią jest tak dłużej żyć. Może 
wobec tego zacznijmy wodę tak
że reglamentować. Trzy dni jed
na część miasta korzysta z wo
dociągów, trzy dni druga?

— Każę sprawdzić w Przed
siębiorstwie Gospodarki Komu
nalnej i  Wodociągów na terenie 
miasta i dostanie pan na temat 
pana bloku szczegółową odpo
wiedź. W Płocku niedobór wo
dy wynosi 10 tys. metrów sześć, 
na dobę, trzeba tu podkreślić, że 
bardzo pomaga nam Petroche
mia dając 3 tys. m sześć, wody, 
ale i tego za mało. Robimy 
wszystko, żeby problem ten roz
wiązać. Geolodzy odkryli wodę 
na terenie Borowiczek, buduje
m y tam ujęcie wgłębne, bo cho
dzi także o poprawę jakości 
Wody dla miasta. Budujemy też 
ujęcie poioierzchnioice. Jest na
dzieja, że ujęcie wgłębne uru
chomimy już w połowie przy
szłego roku.

— Druga sprawa, panie wo
jewodo. Spółdzielnia zajmuje 
się konserwacją dachów, kon
kretnie smarowaniem iepikiem. 
W tym roku też przyjechała 
ekipa, przygotowali wszystko 
przed blokiem, ale ani jedno 
Wiadro nie zostało na dach 
Wciągnięte. Jeżeli papa nie

smarowana, pokruszy się w cią
gu dwóch lat. Dlaczego nikt o 
to nie dba?

— Mamy niestety znaczne 
niedobory lepiku Ś papy. Podję
liśmy wiele działań, aby pomóc 
przedsiębiorstwom gospodarki 
komunalnej w wyrównaniu tych 
niedoborów. Zrobiliśmy prze
gląd, jak gospodarka komunal
na przygotowana jest do zimy. 
Natomiast w pana konkretnym  
przypadku zainterweniuję 10 
spółdzielni mieszkaniowej.

Następny telefon: — Moje na
zwisko Winiarek. Chciałbym za
pytać, na ile wiarygodny był 
artykuł zamieszczony w „Tygo
dniku Płockim”, w którym pi
sano o traktowaniu nauczycieli 
Jako fachowców niezbędnych 
miastu i powołaniu komisji zło
żonej z przedstawicieli kurato
rium i administracji do popra

do prania, oczywiście na kartki 
i „Cypiska” także. Czy byłoby 
to możliwe? Również bardzo by 
nam ułatwiło życie wprowadze
nie w zakładach pracy sprzeda
ży paczek mięsnych.

— Wnioski o realizowanie 
przez pracowników płockich 
przedsiębiorstw przynajmniej 
jednej kartki żywnościowej mie
sięcznie były już zgłaszane. 
Wstępnie będziemy tę sprawę 
rozpatrywać w poniedziałek na 
posiedzeniu sztabu do spraw 
sterowania rynkiem. Jest to jed
nak kwestia sporna, bo pracow
nicy mniejszych zakładów mogą 
się czuć pokrzywdzeni. Nato
miast co do proszku, w  tym  
miesiącu podaż będzie wystar
czająca, jeżeli przyjmiemy trzy
sta gram na osobę. Problem 
tylko w  opakowaniach — na 
przykład kilogramowy proszek

Telefoniczna sonda naszych czytelników

COSPODARZE 
WOJEWÓDZTWA 

M A J A  GŁOS
wy warunków bytu pracowni
ków placówek oświatowych. In
teresuje mnie to, ponieważ sam 
jestem nauczycielem i mieszkam 
w bardzo złych warunkach — 
w hotelu Petrobudowy. Kilka
krotnie pytałem w kuratorium 
o tę sprawę, gdzie odpowiadano 
mi, że jej nie znają.

— Stwierdzam jednoznacznie, 
że informacja ta była wiary
godna, sam ją zresztą podawa
łem do prasy. Polecenie do ku
ratorium wysłałem i do naczel- 
nikóto gmin, dziwi mnie więc, 
że ktoś twierdzi, iż nic mu nie 
wiadomo. Już chociażby z racji 
opublikowania w prasie powi
nien być zorientowany. Nato
miast realizacja- tego zamierze
nia jest oczywiście trudna ze 
względu na sytuację mieszka
niową w kraju w ogóle, a szcze
gólnie w Płocku, gdzie budow
nictwo mieszkaniowe od ubieg
łego roku załamało się komplet
nie, także z powodu braku 
przygotowania terenu. Niemniej 
jednak komisja do spraw popra- 
wy warunków życia nauczycieli 
będzie działać na pewno.

Nowy rozmówca: — Czy i kie
dy zostaną zmienione granice 
województwa? Konkretnie cho
dzi mi o Łęczycę, czy będzie 
przynależeć do Łodzi?

— Nie ma takiej decyzji. Sta
nowisko władz centralnych jest 
takie, że zmiany granic woje
wództw nie będą wprowadzane, 
przynajmniej do roku 1985. Pol
ska Akademia Nauk przeanali
zuje sytuację podziałów teryto
rialnych i ewentualnie naniesie 
korekty, ale to potrwa. Nato
miast drobne korekty w przy
należności miast do określonego 
województwa mogą być wpro
wadzone przez ministerstwo ad
ministracji.

— Mam też drugie pytanie. 
W kioskach zakładowych — mó
wię konkretnie o MZRiP, jest 
tak dużo miejsca, że można by 
wprowadzić sprzedaż proszków

wymaga wycięcia puli z trzech 
kartek i jeszcze pozostaje niedo
bór 100 gram.

— To dziwne panie wojewo
do, bo ja od czerwca nie mogę 
zrealizować swojej kartki na 
proszek.

— Trudno mi odpowiedzieć, 
jak to się stało, że pan nie może 
tego proszku wykupić.

GABINET WICEWOJEWODY 
RADZIMIERSKIEGO

Następne pytania: — Czy zde
cyduje się pan na spotkanie z 
zarządem „Solidarności” i spo
łeczeństwem?

— Wszystko zależy od tego, 
jaki będzie termin tego spotka
nia i jego forma.

W słuchawce telefonicznej ko
biecy głos. — Działa pan w 
mieście, gdzie kwitnie kumoter
stwo i również u nas zdarzają 
się sytuacje przekupstwa, wy
miany czegoś za coś, ale wielu 
z nas ma również pretensje, że 
w innych województwach jest 
lepiej. Na przykład w łódzkim 
zaopatrzeniu zdecydowanie się 
poprawiło. Choćby smalec do
stałam tam bez kolejki. Czy 
mamy przez to rozumieć, że je
dynym skutecznym sposobem 
na poprawienie zaopatrzenia są 
marsze głodowe?

— Nie, moim zdaniem jedynie 
produkcja i tylko od niej za
leży stan zaopatrzenia. Oczyuń- 
ście należy zmienić zasady re
glamentacji. Podjął pracę sztab 
toojewodów na czele z wicepre
mierem•> Machem, aby w całym 
kraju system ten funkcjonował 
jednolicie.

Następne pytanie: — Jak bę
dzie funkcjonowała rada naro
dowa w nowych warunkach?

Wicewojewoda Radzimierski 
tłumaczy, przedstawia nowe 
funkcje tego organu władzy i 
samorządu.

W słuchawce telefonicznej 
zdenerwowany głos: — Stoimy 
pod sklepem pod zegarem od 
siódmej rano. Czy jest w tym

Fot. T. Gałązka

mieście jakaś władza, która u- 
miałaby nam odpowiedzieć, kie
dy będzie dostawa i jak długo 
mamy czekać. Nasza cierpliwość 
już się wyczerpała.

Wicewojewoda Radzimierski 
podejmuje natychmiastowe de
cyzje.

Dzwoni mieszkaniec wsi Kar- 
wosieki. W gminie nie ma cu
kru, czy możemy za to kupić 
go w innym mieście?

— Natychmiast podejmę dzia
łania, żeby był cukier u was na 
miejscu, zarówno io GS w Bru
dzeniu jak i Mochowie.

Jeszcze jedno pytanie: — Pa
nie wojewodo. Na trasie wio
dącej do Piątku w rejonie Łę
czycy rolnicy pasą kapustą kro
wy. Czy panu o tym wiadomo? 
Podobno w skupie nie chcą 
przyjmować, czy to po gospo
darska?

Kolejna obietnica interwencji, 
ZNOWU WOJEWODA 

ANTONI BIELAK
Dzwoni młoda kobieta. Po 

dziesięciu latach oczekiwania 
wprowadziła się wreszcie do 
własnego mieszkania.

— Co robić panie wojewodo? 
Żeby móc kupić jakieś meble 
muszę czekać jeszcze przynaj
mniej jakieś trzy lata. Czy na
sze władze nie zrobią nic w tym 
kierunku, by pomóc tym, którzy 
wprowadzili się do nowych 
mieszkań i muszą żyć w pu
stych ścianach?

— Sprawa ta była szczegóło
wo analizowana, postanowiono 
stworzyć jednolite listy zapisów 
na meble i inne artykuły do wy
posażenia mieszkań. Stąd taki 
system wprowadzony zresztą na 
wniosek mieszkańców Płocka i 
województwa. Wiemy, że jest 
zły, dlatego też ten problem po
nownie rozpatrzymy w ponie
działek. Wszystkie propozycje 
dotyczące reglamentacji można 
zgłaszać do działu reglamentacji 
Wydziału Handlu Urzędu Wo- 
jewódzkiego.

Następny telefon: — Jestem 
pracownicą biblioteki, mam py
tanie, które powtarza się przy 
wielu okazjach, zresztą pan wo
jewoda je zna, bo swego czasu 
był patronem idei budowy Wo
jewódzkiej Biblioteki w Płocku. 
Czy my, bibliotekarze, możemy 
się spodziewać, że dostaniemy 
wreszcie jakiś lokal z prawdzi
wego zdarzenia? Serce boli, że 
50 tysięcy książek leży zmaga
zynowane w Sendeniu i czytelni
cy nie mogą z nich korzystać.

— Oczywiście temat ten jest 
mi dobrze znany, z budowy 
W BP nic nie wyszło. Czy jest 
możliwość adaptacji innego obie
ktu  dla potrzeb biblioteki? Trud
ności lokalowe w Płocku są o- 
gromne. Jednak nie rezygnujemy 
z poszukiwań rozwiązań. Gorą
co pobieram powstanie biblioteki 
publicznej z prawdziwego zda
rzenia i mogę panią zapewnić, 
że skorzystamy z pierwszej na
darzającej się okazji, żeby spra. 
wę tę załatwić.

Telefony dzwonią w obu ga
binetach. Mija kolejna godzina 
programu. Pytania są podobne. 
Nasze społeczeństwo bolą te sa
me sprawy — przedłużającego 
się remontu kina „Przedwio
śnie”, trudności w zaopatrzeniu, 
sprawa budowy nowej mleczar
ni, temat wody. Wojewodowie 
na każde z tych pytań starali 
się odpowiadać wyczerpująco i 
konkretnie. My z konieczności 
musieliśmy wiele pytań pomi
nąć, a inne tylko zasygnalizo
wać. O jednym możemy zapew
nić. Wszystkie bolączki w na
szym mieście są władzom zna
ne, choć nie zawsze ich załat
wienie leży w lokalnych kom
petencjach.

Telefon dzwoni: — Panie wo
jewodo...

Notowały: EG i KP

Starość jest jałmużną płaconą człowiekowi przez los e*y
opatrzność. Takie pojęcie starości tkwi w społeczeństwie nie 
od dziś. Jeśli starość jest pogodna i spokojna — jałmużna jest 
darem, pociechą i szczęściem. Bywa jednak, jakże często oy- 
wa, że starość, niedołęstwo zaczyna się przedwcześnie i ciąg- 

niby nudny film, a bywa i tak, że jest okrutna. Jo wie- 
npkaifl choroby. niedołęstwo nimi wywo-
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me moy nuany uim, » w a * um, — . •
dy, gdy człowieka nękają choroby, niedołęstwo nutu wywo
łane, zniechęcenie do życia, żal do losu i pretensje do społe
czeństwa, do ludzi — wszystko to wikła się w wielki kłąb 
bólu i bezradności. Okrutną dwuznacznością jest to, ze_ pra
wie zawsze pomoc jest możliwa, a jakże często — nieosiągal
na, wtedy przede wszystkim, gdy na drodze  ̂staje i n s t y 
t u c j a  dysponująca twardymi p r z e p i s a m i .

Do pewnego momentu życiorys Stefanii O. jest zwyczajny 
Rozpoczyna się ciężką pracą od pierwszych lat i ta_ sytuacja 
trwa do 16 roku życia. Ta praca — to wynajmowanie się we 
dworze na dniówkę i, jaśniejszy trochę promyk — praca w 
dworskiej kuchni w majątku Machem. Przynajmniej można 
było zaspokoić głód, ten fizyczny, a nie transparentowo-ulot- 
kowy. , . , ,

Przy tej kuchni, podczas przygotowywani* obiadu, piorun 
poraził trzy kobiety pracujące w kuchni maehcińskiego dwo
ru, w tym i Stefanię O., ją najbardziej ze wszystkich.

Leczenie nie pomagało, lekarze, którzy nie byli specjalista
mi w tego rodzaju przypadkach, rozkładali ręce, znachorzy 
też nie wiedzieli co mają robić i dopiero jakaś Niemka _ w 
Proboszczewicach spowodowała pewną poprawę, puszczając 
krew. Zdrowie jednak miała Stefania O. odebrane na zawsze.

W Górach, gdzie znalazła pracę w majątku państwowym los 
okazał się łaskawszy, bo poznała i poślubiła swego męża, 
który życiorys ma całkiem niebanalny, a tylko zdrowie i su
mienie w należytym porządku.

Okresy pracy i choroby przeplatały się nawzajem. Podczas 
okupacji również pracowała w niemieckiej firmie, a zaraz po 
wojnie — dorywcasą czy raczej sezonowo — na_ plebanii w 
Radziwiłł. Z nikąd nie miała żadnego zaświadczenia pracy, do 
żadnego związku zawodowego nie należała, postępowała tak, 
jak inni ludzie w tych czasach, pogodzeni z ciągłym brakiem 
pracy, przyzwyczajeni do tego, że najpierw się pracuje, pe
tem dożywa na łaskawym Chlebie rodziny, a potem umiera i 
to już jest wszystko.

Małżonkowie O. żyli po wojnie jakiś czas we względnym 
spokoju, Stefania nie chorowała tak często, zarabiali na sie
bie i tylko małżonek zyskał świadomość klasową, bo praco
wał etatowo w Komitecie Powiatowym PZPR od 1953 roku, 
będąc półanalfabetą, gdyż to, co umiał, nabył sam, bez żad
nej szkoły. Stefania O. w dalszym ciągu nie pracowała w 
żadnej instytucji, to znaczy nikt z zarobionych przez nią 
pieniędzy nie potrącał na rzecz ZUS, by po latach, gdy zaj
dzie taka potrzeba, kobieta miała z czego żyć.

W życiorysie Stefanii O. jest przecież coś, co każe inaczej 
spojrzeć nawet na ten brak stosunków z ZUS. Oto w 1973 
roku zostaje wraz z mężem Piotrem z b i e r a c z k ą  ziół 
w państwowej przecież instytucji, jaką jest „Herbapol”. Rzecz 
jasna, zarówno mąż, jak i ona zbierali zioła od jakiegoś już 
czasu, wtedy jednak, z datą 13 kwietnia 1973 roku zawarto * 
nimi umowę i wydano zaświadczenie. Oczywiście w zaświad
czeniu nie wspomina się o tym, że ob. ofo. Piotr i Stefania 
Osuch są  z a t r u d n i e n i  przez „Herbapol” i o to sfor
mułowanie toczy się cała batalia, jak można wydedukować 
z odpowiedzi ZUS na petycję Stefanii O. o przyznanie renty, 
zwykłej, bądź w y j ą t k o w e j .

Nie uprzedzajmy jednak faktów.
Stefania O. zaczyna chorować. Oczywiście nigdy nie byt* 

zdrowa, to znaczy od tragicznej w skutkach przygody z pio
runem. Teraz jednak stan zdrowia zastraszająco pogarsza się. 
Lekarze stwierdzają rozliczne schorzenia, tym trudniejsze do 
wyleczenia, że organizm jest słaby i podatny na wszelkie do
legliwości. Rośnie plik recept. W wyniku badania rentgeno
logicznego z dnia_ 12 czerwca 1974 roku można wyczytać, że 
serce (...) wykazuje powiększenie obu komór, zwłaszcza lewej.

Coraz trudniej przychodzi Stefanii O. zbieranie ziół, pomoc
mężowi, czy zajęcia domowe. Coraz trudniej jest żyć. Żadnej
pracy podjąć nie może, zresztą i wiek jest już zaawansowa
ny. W dniu 6 stycznia 1981 roku decyduje się na prośbę do 
ZUS o rentę inwalidzką ponownie, gdyż poprzednia prośba, z 
dnia 18 grudnia 1980 roku na razie leży w ZUS bez załat
wienia. W tej styczniowej prośbie wymienia miejsca, gdzie
pracowała przed wojną i tuż po wojnie. powołuje się na 
pracę przy zbiorze ziół ze stanu naturalnego dla „Herbapolu". 
Odpowiedź, jaka przychodzi po decyzji z dnia 20 marca bie
żącego roku jest odmowna. Znajdujemy tam stwierdzenie, że: 
„Nie uznaje się natomiast za udowodnione okresów zatrud
nienia od 31.01.1927 do 31.12.1939, 30.09.1941 do stycznia 1945 po
nieważ wybieg^ poza ostatnie 10-lecie zatrudnienia”. Brzmi to 
dziwacznie. _ Jeśli rzecz zdarzyła się wcześniej, niż dziesięć lat 
temu, to nie jest udowodniona. Być może nawet piorun przy
śnił się tylko Stefanii O. Mówi się również, że zbieranie siół 
cały ośmioletni okres też nic nie znaczy, bo „Obywatelka nie 

Pracownikiem w myśl obowiązujących przepisów” i 
„wobec powyższego Oddział odmawia prawa do renty inwalidzkiej”.

Pozostawiona własnemu losowi, zdana na opiekę wvłącznie 
męża rencisty (2412 złotych!), bez pomocy prawnej — pisze 
podanie o _ rentę wyjątkową. ZUS Oddział w Płocku w dniu
7 , marca informuje, że ....wniosek o rentę wyjątkową jest w
toku załatwiania”.

Rozeznanie się w odpowiedziach i odwołaniach, a zwłaszcza 
w datach, zmusza do wnikliwego studiowania kolejnych pism. 
ia k jia  przykład ostatnie cytowane pismo, które mogłoby sta
nowić pewną nadzieję i pociechę dla Stefanii O. nosi datę 
r? mar?a* a chora kobieta otrzymuje je dopiero w kwietniu. 
jva razie, mając tylko poprzednią odpowiedź odmowna, pisze 
kolejną prośbę w dniu 30 marca. Opisuje w niej stan swego 
zdrowia i sytuację materialną. Dołącza świadectwo lekarskie 
wystawione w dniu 1 kwietnia 1981 roku przez dra medycy
ny Janusza Barczyka z Kutna, które stwierdza, że Stefania Ó. 
cierpł na: 1. miażdżycę naczyń centralnych i obwodowych, 2. 
/.wjłodnienie mięśnia sercowego na tle miażdżycowym, 3.

zmc;a" y zwyradniające kręgosłupa, 4. zaburzenia 
trawienne, 5. rozedmę zamkową płuc. Nawet laik rozumie, co 
to znaczy. Niezależnie od tego, komisja lekarska w dniu 9 
kwietnia przyznaje jej drugą grupę inwalidztwa, z adnotacją: „praca żadna”.

Przychodzi powiadomienie o odmowie przyznania renty 
Inwalidzkiej.  ̂ Nastąpiło to dlatego, że „Skarżąca złożyła prośbę 

wyj*tkowe która iest w trakcie załatwiania”. 
* Z powodu -odmowy. Nadzieja, że nie wszystko 

mo2e ta r ?nt,a wyjątkowa jednak zostanie załatwiona W czerwcu mąz Stefanii O. uzyskuje z Herbapolu 
zaświadczenie, ze małżonkowie O. są zbieraczami ziół dla 

“ a w mowy, że „są zatrudnieni”. Wy. 
huje aę, ze ZUS bez tego zdania nie może przyznać renty. 
Zaświadczenie wędruje do ZUS. Telefon z redakcji do ZUS: 

« 1 » * nia szansę na rentę wyjątkowa. Odpowiedź: 
właśme wysyłamy dokumenty do Warszawy. — Ale jaka lest 
wasza op.nia. Jesteśmy za tym. Zaopiniowaliśmy pozytywnie. J
TJ f  !i?-ca przychodzi odpowiedź ZUS z Warszawy.

'• wstępie -  „Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
zaw.acamia, ze Prezes Zakładu nie znalazł podstaw do przyz
nania Obyw. świadczeń wyjątkowych”. H J

Daiej są wyjaśnienia, komu mianowicie renta wyjątkową 
nrzysługuje, stwierdzenie, że Stefanii O. właśnie nle^przysłu- 
J;]e, informacja, ze od tej decyzji odwołania nie ma, a na 
..omec wskazówka, ze można się zwrócić do Urzędu Miasta e 
przyznanie świadczeń z funduszów pomocy społecznej.

A więc jałmużna. A więc — brak przepisów, brak pod- 
stew, dodajmy chęci, czasu, zainteresowania. Wystarczy t»o- 
rownac da.y próśb i odpowiedzi, -wszystko prawne że w ter
minach dozwolonych prawnie i nic od siebie, z przekonania, 
z serca, ze współczucia.

BOGDAN IWAŃSKI
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Początek października to 
tradycyjny czas podsumo
wania akcji wakacyjnej 

Podobnie było i w tym roku. 
W Urzędzie Wojewódzkim od
było się posiedzenie poszerzone
go sztabu Akcji Lato — 81 pra
cującego cały ten okres pod 
kierownictwem wicewojewody 
płockiego Leszka Majewskiego. 
Wśród zebranych przeważali 
harcerze, ale nie brak było 
przedstawicieli innych środo
wisk a także władz społeczńo- 
-'politycznych.

Najpierw więc o akcji wypo
czynek 1981 a  później kilka u- 
wag ogólnych związanych z sa
mym podsumowańiem. Jaka jest 
generalna ocena sezonu letniego 
przygotowanego jak co roku 
przez Kuratorium Oświaty i 
Wychowania. W ocenie władz i 
zawartych w sprawozdaniu u- 
wag — pozytywna choć nie 
brakło kłopotów.

Różnymi formami zorganizo
wanego wypoczynku objęto w 
tym totku 47200 dzieci i mło
dzieży w różnym wieku, W po
równaniu do ubiegłego stanowi 
to spadek o 18 tysięcy czyli 
dwadzieścia procent. Na taki 
spadek wpłynęła niewątpliwie 
niepewna sytuacja społeczno-po
lityczna a także trudności aprn- 
wizacyjne. Teraz jednak z per
spektywy czasu trzeba stwier
dzić. że pierwszy czynnik był 
decydujący. Mimo kłopotów pla
cówki letniego wypoczynku mia
ły zapewniony dowóz mięsa i 
wędlin. W tym roku nie żąda
no od przyjeżdżającej na wy
poczynek młodzieży oddawania 
kartek na mięso.

Wróćmy jednak do oceny. Z 
wyjazdowych form wypoczynku 
skorzystało 22500 uczestników w 
tym poza województwem płoc
kim 5200. Spadek liczby uczest
ników dotknął zresztą wszystkie 
formy spędzenia wolnego czasu. 
Dotyczy to zarówno wyjazdów 
jak i wypoczynku w miejscu za
mieszkania. Najlepszym przykła
dem są tu obozy wędrowne Z 
sześćdziesięciu zaplanowanych 
wyruszyło na trasy tylko trzy
dzieści dwa. W odróżnieniu od 
tej formy może cieszyć fakt ro
snącej liczby dzieci przebywają
cych na koloniach zdrowotnych 
pod opieką lekarzy specjalistów. 
Skorzystało z tego 375 dzieci

Zwiększył się również udział w 
akcji kolonijnej młodzieży z do
mów dziecka (300) i sierot, pół* 
sierot oraz dzieci z rodzin roz
bitych i zdemoralizowanych 
(800).

Tradycyjnie największym po
wodzeniem cieszyły się kolonie 
i obozy specjalistyczne. Najlicz
niej reprezentowane były obozy 
sportowe — 22, kajakowe — 4, 
żeglarskie — 6, muzyczne — B. 
Zorganizowano nawet obóz dla 
członków samorządów uczniow
skich.

Według jednak Kuratorium 
Oświaty i Wychowania stan ak
tualny nie powinien zadowalać 
Szczególnie należy dążyć, by 
zmniejszeniu uległa ilość kolo
nii i obozów posiadających n ie 
określony profil. Czy słusznie? 
Przecież dziatwie szkolnej po
trzebny jest również zwykły 
wypoczynek. A może wystarczy 
po  prostu Inaczej zaprogramo
wać dni spędzone na kolonii lub 
obozie.

Jak co roku również i w tym 
organizatorem akcji wypoczyn
kowej dla dużej grupy młodzie
ży były zakłady pracy. W 88 
placówkach w województwie 
płockim I poza jego granicami 
wypoczywało 8500 uczestników. 
Na wyróżnienie zasługują Płoc
kie Przedsiębiorstwo Robót Mo
stowych, PRP Petrobudowa oraz 
Wojewódzki Związek Kółek Rol
niczych. Część jednak zakładów 
zleciło przeprowadzenie akcji 
przedsiębiorstwom turystycznym 
Placówki te nie mogły służyć za 
wzór. Wiele do życzenia pozo
stawiały kolonie zorganizowane 
przez Włocławskie Przedsiębior
stwo Turystyczne w Wojewódz
kiej Szkole Aktywu ZSMP w 
Zdworzu czy w Stanicy Wodnej 
PTTK w Kos zelówce.

Kilka zdań na temat wypo
czynku przeprowadzonego przez 
ZHP. Związek objął w tym ro
ku akcją wyjazdową 4741 zu
chów' i harcerzy. W miejscu za
mieszkania 2723 (w ubiegłym ro
ku 8688). Porównanie obu cyfr 
jest zdecydowanie lepsze na ko
rzyść jeszcze w miarę spokojne
go lata 1980 roku. Tradycyjnie 
kilkuset osobowa grupa harce
rzy przebywała w Zuzinowie. 
Gorzowie i Jazach.

Zarząd Wojewódzki ZSMP mi
mo kłopotów finansowych zor

ganizował siedem obozów dla 
młodzieży robotniczej oraz wiej
skiej. Najwięcej młodzieży wy
jechało w ramach akcji socjal
nej bo aż 700, Dobrą notę uzys
kały obozy bez oderwania od 
pracy FMŻ i MZRiP. Skorzysta
ło z wypoczynku około półtora 
tysiąca osób.

OHP. Na terenie województwa 
pracowało w 45 hufcach 1040 
junaków. Ju t po raz drugi 
PGKiM łącznie z Komendą Wo
jewódzką OHP zorganizowało dla 
potrzeb miasta zgrupowanie hu
fców z innych regionów kraju. 
Na terenie Płocka pracował 
również dwudziestcsześcloosobo- 
wy Międzynarodowy Obóz Pra
cy. Poza terenem województwa 
znalazło zatrudnienie 779 dziew
cząt i chłopców, uczniów szkół 
średnich. Najwięcej hufców wy
jechało ze szkolnych komend 
ZSZ nr 1 i ZSZ nr 3, LO im. 
M. Dąbrowskiej w Płocku i LO 
im H Dąbrów- < tao w Kutnie

Rada Uczelniana Filii PW, 
jak co roku, zorganizowała 400 
Pu bowy obóz mies-a. y dla stu
dentów filii i uczniów ostatnich 
kia* szkół ponadpodstawowych 
cieszący się dużym zainteresowa
niem. TPD objęło akcją ponad 
6000 dzieci w tym osiem kolonii 
zdrowotnych (375), ośrodek wy
cieczkowy (630) dwa obozy sta
łe, jeden obóz wędrowny oraz 
trzynaście półkolonii i dzieciń- 
ców (560).

SZS. Z Płocka wyjechało sie
dem grup sportowych, zorgani
zowano obozy dla 570 uczestni
ków, zarząd wojewódzki był po
nadto współorganizatorem spar
takiad między kolonijnych w Ko- 
szelówce i Sierpcu.

Wypoczynek w miejscu zamie
szkania. Tu proporcje zmienia
ją się. Następuje częściowe, 
przynajmniej na razie, odejście 
a właściwie można powiedzieć 
nawet rezygnacja z kosztow
nych form wypoczynku. Z takiej 
możliwości skorzystało w tym 
sezonie około 2700 dzieci i mło
dzieży. Mimo sporej ilości ob
jętych tą formą wypoczynku 
uczestników jest tu jeszcze jak 
twierdzą organizatorzy wiele do 
zrobienia. Chociaż niewiele wła
ściwie można zaoferować wypo
czywającej dziatwie w stolicy 
województwa — mało atrakcyj
ny repertuar kinowy, teatr zam

knięty, Jeszcze gorzej w środo
wisku wiejskim. Wiele Zbior
czych Szkół Gminnych w mini
malnym stopniu angażuje się w 
organizację wypoczynku dla 
dzieci.

Inna sprawa, w wiełlu zakła
dowych ośrodkach wczasowych 
ilość dzieci przekroczyła dopusz
czalne normy. Organizatorzy 
podczas wizytacji tłumaczyli się 
naciskami ze strony związków 
zawodowych. Odwrotnie było w 
ZHP. Baza biwakowo-obozowa 
była nie w pełni obciążona. 
Stanice w Zuzinowie i Gorzowie 
pracowały tylko przez dwa tur
nusy.

Zupełnie dobrze, mimo począt
kowych obaw, realizowane były 
zamówienia na żywność. Znacz
nie gorzej natomiast przedsta
wiała się sprawa kupna środ
ków do utrzymania czystości 
oraz opału.

Kadra wychowawców. W tym 
sezonie pracowało * młodzieżą 
1680 czynnych nauczycieli, in
struktorów organizacji młodzie
żowych, studentów' kierunków 
pedagogicznych oraz pracowni
ków zakładów' pracy. W tym 
temacie nic się nie zmienia. Do
boru i angażowania kadry doko
nują organizatorzy. Niektórzy z 
wychowawców jeżdżą z danego 
zakładu kilka lub kilkanaście 
lat. Jak widać z danych po
wyższych są plusy 1 minusy te
gorocznej akcji. Więcej na pew
no tych Ostatnich. Ale nie moż
na i * tego zdajemy sobie wszy
scy sprawę, -nie organizować wy- 
ooezynku najmłodszych czeka
jąc na lepsze czasy.

Na koniec kilka uwag obieca
nych wcześniej, związanych 
oczywiście z posiedzeniem su
mującym „Akcję Lato 81°. Od
bywa się ona niezmiennie od 
lat w sali 104 według tego sa
mego scenariusza. Czy musi 
tak być, właściwie bez pożytku 
dla siedzących tam osób? Wyda
je się, że takie pytanie zadawa

ło sobie więcej osób tam zgro
madzonych.

Zebrani wysłuchują sprawoz
dania, w którym właściwie jest 
wszystko, włącznie z kilkoma 
wnioskami na zakończenie. Są 
zaznaczone osiągnięcia i ooka- 
zane kłopoty. Wysłuchują kom
plementów pod swoim adresem 
Najpierw otrzymują dyplomy, 
nagrody pieniężne za wysiłek 
włożony w przygotowanie i 
przeprowadzenie akcji wypo
czynku a potem prosi ich się o 
dyskusję na temat dopiero co 
minionego lata. Łatwo sobie 
wyobrazić czy takowa jest.

W tym roku były dwa głosy. 
Jeden, dh Wacława Milkę który 
podziękował za wyróżnienia i 
nieśmiało poprosił o zmianę w 
przyszłym roku lokalizacji obo
zu jego zespołu, gdyż od kilku 
lat podopieczni przebywają w 
Gąbinie albo w Gostyninie. Drugi 
zabierający głos dr Majewski, 
dyrektor Wojewódzkiej Przy
chodni Matki i Dziecka mówił 
o samych przygotowaniach do 
akcji letniej i apelował o wcześ
niejsze d© niej przystępowanie. 
Niewiele dało więc takie podsu
mowanie.

Dużo wnęcej pożytku przynio
słoby spotkanie' środowiskowe 
organizatorów wypoczynku.
Swobodna wymiana poglądów, 
dzielenie się uwagami a także 
osiągnięciami i kłopotami, mo
głoby posłużyć d© sformułowa
nia wniosków na nadchodzący 
sezon. Ponadto czy nie warto -na 
takie spotkania zacząć zapraszać 
młodzież biorącą udział w akcji 
letniej bo do tej pory tego nie 
było.

W. DUSZYŃSKI
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Dwukołówka z PSO w Łącku podczas pokazów na hipodromu

Fot. Wł. Duszyńsk
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Leszek Zazga prezesem ZW  TK K FW  ubiegłym tygodniu odbył 
się II Wojewódzki Zjazd 
Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej. Do Klu

bu „Olimpijczyka” na stadionie 
Wisły przybyło 68 delegatów re
prezentujących ogniska TKKF z 
całego regionu. W obradach ucze
stniczyły również władze woje
wódzkie z wicewojewodą płockim 
Leszkiem Majewskim. Obecny był 
także prezes Zarządu Głównego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej Andrzej Piłat.

W jednym t  numerów „TP” 
przedstawiliśmy działalność towa
rzystwa w naszym regionie. Dziś 
więc prezentujemy najważniejsze 
wątki z dyskusji. Wprowadzenie do 
niej stanowił referat jaki wygło
sił wiceprzewodniczący ustępujące
go Zarządu Wojewódzkiego TKKF 
Leszek Zazga. Mówił on o pozy
tywnych stronach działalności To
warzystwa, uwypuklił również 
słabsze strony organizacji, która 
opiera się przede wszystkim na 
pracy działaczy społecznych.

Powiedział między innymi: „Po
cząwszy od drugiej połowy lat 
sześćdziesiątych można było zaob
serwować pewne postępujące zbiu
rokratyzowanie struktur organiza
cyjnych w kulturze fizycznej w 
tym. nie ma co ukrywać, w na
szym Towarzystwie. Przy tym 
masowa kultura fizyczna była 
przesuwana na dalszy plan przez 
administrację, Cały wysiłek skie
rowany bowiem na sport wyczy
nowy. jego spektakularne sukcesy 
w rywalizacji olimpijskiej i mię
dzynarodowej. ...Administracja
państwowa cały swój wysiłek sku
piała na rzucaniu ogniskom planu 
usług, egzekwowaniu limitów, wy
konywaniu planów imprez, akcji 
itp. Zarząd Wojewódzki i ogniska 
siła rzeczy i z konieczności zaczę
ły się również biurokratyzować, a

w wielu ośrodkach zatracać swój 
społeczny charakter. Efektem tego 
było w ostatnich latach odejście 
wielu zasłużonych działaczy, któ
rym ten tryb działania nie odpo
wiadał, nie widzieli w tym syste
mie miejsca dla siebie... Uważamy 
że istnieje pilna potrzeba uchwa
lenia przez Sejm PRL ustawy o 
kulturze fizycznej a więc doku
mentu, który zdecydowanie podnie
sie jej rangę w życiu społeczeń- 
stwa i stworzy warunki dla jej 
rozwoju. Ustawa powinna gwa
rantować prawo obywateli do u- 
czestnictwa w różnych formach 
kultury fizycznej, określić wyso
kość nakładów finansowych pań
stwa na ten cel w stosunku do 
dochodu narodowego...”

W zakończeniu swojego wystą
pienia Leszek Zazga stwierdził:
....Chcemy aby nasz program
sportowo-rekreacyjny stawiał na 
pierwszym miejscu człowieka i 
potrzeby w tym zakresie z u- 
względnieniem tradycji i specyfiki 
działania w poszczególnych środo
wiskach...”

Na bazie tego wystąpienia roz
winęła się dopiero dyskusja, w 
której wzięło udział kilkunastu 
mówców, ze wszystkich regionów 
województwa. Oto najważniejsze 
wątki tej dyskusji.

Jan Kolasiński („Zapora” Kutno). 
Bardzo negatywnie ocenił działal
ność OSiR w Kutnie. Koncentruje 
on swoją pracę — powiedział — na 
organizowaniu imprez tylko dla 
szkół a nic prawie nie robi dla 
zakładów. Mówił też o niezadowa
lającej bazie sportowo-rekreacyjnej 
jaką posiada miasto, o braku hali 
sportowej, wysokich opłatach po
bieranych przy organizacji turnie
jów piłkarskich, za wypożyczenie 
płyty piłkarskiej.

Jacek Teleszyński (TKKF „Ku
buś” Sierpc). Mówca również po
ruszył sprawę współpracy między 
OSiR a TKKF. Zadał wprost py
tanie zebranym, w którym miejscu 
znajduje się granica współpracy 
tych dwóch organizacji o podob
nym profilu działania. Część swo
jego wystąpienia poświęcił spra
wom finansowym i trudnościom

z jakimi borykają się ogniska w 
zdobywaniu pieniędzy. Postawił 
wniosek by więcej uwagi poświę- 
caś sprawom koordynacji działal
ności ognisk.

Edward Ostaszewski (TKKF 
„Petrochemia” Płock). Zwrócił u- 
wagę delegatów na brak na osie
dlach mieszkaniowych prostych 
urządzeń sportowych i rekreacyj
nych, w związku z czym miesz
kańcy nie mają gdzie uprawiać 
konkurencji sportowych. Trzeba to 
zmienić, stwierdził, i to powinno 
być jednym z zadań TKKF. Część 
swojego wystąpienia poświęcił 
działalności organizacji w zakła
dach pracy i współpracy ze związ
kami zawodowymi. Zdziwił się, iż 
na sali obrad nie ma przedsta
wicieli właśnie zakładów pracy na 
terenie których działa przecież 
TKKF, Przypomniał obecnym o 
zbliżającej się zimie i poczynaniu 
przygotowań do niej.

Grzegorz Rutkowski (TKKF 
„Petrochemia”). Powiedział, że ist
nieje brak w działalności TKKF 
dobrej informacji o imprezach ja
kie organizuje się w całym woje
wództwie. Uważa, że dobrze by 
było, gdyby ogniska z kilku za
kładów wspólnie organizowały im
prezy sportowo-rekreacyjne.

Zdzisław Grauzberg (TKKF „Sto
czniowiec” — Płocka Stocznia Rze
czna). Mówił o bolesnej sprawie 
odchodzenia z działalności TKKF 
doświadczonych działaczy, o braku 
boisk do gier sportowych na na
szych osiedlach. Postulował, by 
sprzęt sportowy jaki otrzymuje 
nasze województwo trafiał do Za
rządu Wojewódzkiego, a on dopie
ro powinien decydować o jego 
przydziałach. Postawił wniosek, 
by na czele organizacji wojewódz
kiej stał urzędujący prezes, a nie 
jak dotychczas społeczny.

Jakub Grodzicki (TKKF „Ku
buś” Sierpc — przewodniczący 
obrad). Uważa, że pełną dotację 
od państwa powinny otrzymywać 
ogniska statutowe TKKF, nato
miast ogniska zakładowe powinny 
być finansowane przez macierzy
ste zakłady pracy. Postawił wnio
sek, by zaprzestać organizacji im
prez sportowo-rekreacyjnych w 
święta państwowe.

Zabrał również głos dyrektor 
Wydziału Kultury Fizycznej Spor
tu i Turystyki Urzędu Wojewódz
kiego Jerzy Stępniak. Przedstawił 
zamierzenia resortu kultury fizycz
nej i odpowiedział na wnioski ja
kie padły podczas dyskusji. Stwier
dził, że w najbliższym czasie ma
sowy ruch sportowy otrzyma więk
szą pomoc od wydziału.

Prezes ZG TKKF Andrzej Piłat 
mówił natomiast o celach i zada
niach stojących przed Towarzy
stwem Kultury Fizycznej w naj
bliższych latach. Poinformował ze
branych delegatów, iż zjazd kra
jowy zaplanowany został na gru
dzień.

W trakcie obrad dokonano wy
boru nowych władz wojewódzkich 
TKKF. Prezesem został Leszek Za
zga. wiceprezesami Jakub Grodzi
cki i Jan Kolasiński, sekretarzem 
Marek Bartosiak, . skarbnikiem Ed
ward Ostaszewski. członkami Zdzi
sław Grauzberg, Bogdan Kosz, 
Ireneusz Lewandowski i Grzegorz 
Rutkowski. Wybrano również Ko
misję Rewizyjna której przewod
niczącym został Stanisław Red- 
merski a sekretarzem Anna Głu
chowska.

Za dotychczasową pracę na polu 
krzewienia kultury fizycznej sze
rokie grono działaczy otrzymało 
odznaki TKKF i dyplomy uzna
nia.

(Wd)

Z NOTATNIKA - 
SPRAWOZDAWCY

WISŁA GROMI LIDERA

Mimo padającego de&zcMi 1 zim
na około 3 tysięcy u&gzych kibi
ców oglądało pasjonujący pojedy
nek lidera tabeli Raków Często
chowa ze znajdującą się do tej 
pory na 8 pozycji Wisłą. W dniu 
18 października już w szóstej mi
nucie po gwizdku sędziego prowa
dzący uważnie to spotkanie pan 
Pauk& z Wrocławia podyktował 
rzut karny przeciwko gościom za 
„rękę” ich obrońcy. Pewnym eg
zekutorem bramki był Polańczyk, 
który zmylił bramkarza rzucające
go się w prawy róg. Na odpo
wiedź gości czekaliśmy zaledwie V 
minut, bowiem za faul aa ich na
pastniku, nastąpił rzut karny 
przeciwko Krzysztofowi Konar
skiemu. Wykonawcą był Lech No
wak z „Rakowa”.

Niedługo goście cieszyli się wy
równaniem bo w 20 minucie PO 
strzale paciielskiego i  18 metrów 
bramkarz Rakowa wypuszcza pił
kę z rąk, którą przytomnie dobija 
Krzysztof Rutkowski. W minutę 
później Janusz Witkowski po raj
dzie yr&wym skrzydłem wyciąga 
w pole braniKaiza i w stylu Smo
larka zdobywa trzecią bramkę dla 
Wisły. Gd tego momentu zespół 
gości Jasi załamany. Jego akcje są 
niemrawe i nieskuteczne. Przynosi 
to podwyższenie wyniku w 45 mi
nucie. Jesf. .to rzadko oglądany na 
boiskach strzał, zwoleja którym 
popisuje się kapitąp Wigfly Jan 
Polańczyk.

Po przerwie, w 53 minucie tftąią 
bramkę dla gospodarzy zdobył 
Lech Pietrzak ustalając wynik 
spotkania. O grze Wisły w tej po
łowie nie można powiedzieć rów
nież niczego krytycznego. Ogląda
liśmy kijiyi błyskotliwych akcji z 
których mogły paść dalsze bramki.
I też Raków nie mógłby mieć o 
lo pretensji.

A więc zwycięstwo całkowicie 
zasłużone. Należy podkreślić kul
turalny, sportowy doping
zmarzniętej płockiej publiczności.
W ogóle był to niewątpliwie naj
lepszy mecz w ciągu ostatnich kil
ku sezonów. Bojowość i konsek
wencja okazały się atutami płoc
kiej drużyny, której życzymy ko
lejnych eukcesów.

Wisła grała w składzie: Krzysz
tof Koszarski, Janusz Witkowski, 
Zbigniew' Zaborowski, Sławomir 
Janicki, Konrad Zemtoold, Krzysz
tof Rutkowski, Zygmunt Soboń, 
Tadeusz Świątek, Zbigniew Rro- 
warski, Jan Polańczyk, Bogumił 
Pachelski. W 15 minucie kontuzjo
wanego Zembolda zastąpił Lech 
Pietrzak, w 63 minucie bramkarza 
— Krzysztofa Koszarskiego An
drzej Więckiewicz.

Najlepszymi zawodnikami na 
boisku byli: stoper — Zbigniew 
Zaborowski, a także napastnicy, 
Bogusław Pachelski i Jan Polań
czyk. Trener Tadeusz ProsowskL 
Sędzia Jarosław Pauka s Wrocła
wia. ifco.

PIŁKA RĘCZNA '

W dniu 17—-18 października dru
żyna piłki ręcznej Wisły gościła W 
Elblągu, gdzie z miejscową Olim
pią rozegrała dwa mecze. W 
pierwszym zremisowała (do przer
wy 15:14 dla Wisły) 29:29, w dru
gim przegrała 20:27 (do przerwy 
7:8). Strzelcem największej ilości 
bramek dla Wisły był Bogdan Le
wandowski, który strzelił w oby
dwu meczach 18 bramek. Wisła 
grała osłabiona, bez G. Płócienni - 
ka.

PIŁKA NOŻNA —
LIGA OKRĘGOWA

Widok Skierniewice —- Stal Kut
no 1:5

Emit Żychlin — Wisła U 2:0,
Źyrardowianka' — Start Sierp*

0:1,
Huragan Bodzanów — Stocznio

wiec 0:5.

Z A P R A S Z A M Y  
NA T R Y B U N Y

KOMUNIKAT
Bilety na pucharowy mecz Wis

ła Płock — Śląsk Wrocław, który 
odbędzie się w dniu 31 paździer
nika o godzinie 11.00, przedsprze
daż biletów na ten mecz odbywać 
się będzie w klubie Wisła (sta
dion) w poniedziałki, wtorki, 
czwartki i piątki w godz. 16—17.

PZPN powierzył ZKS Wisła or
ganizację meczu w ramach elimi
nacji do mistrzostw Europy junio
rów pomiędzy reprezentacjami 
NRD i Polski, Mecz odbędzie się 
8 listopada o godzinie 12,00 na sta
dionie ZKS Wisła. Przedsprzedaż 
biletów — jak na mecz Wisła 
— Śląsk. Karty wstępu wydań* 
przez klub i Wydział Kultury Fi
zycznej Sportu i Turystyki na 
obydwa mecze są nieważne. Hono
rowane będą jedynie karty „Zasłu
żonego działacza kultury fizycz* 
nej -
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W O Ł A N IE  

O  W O D Ę!

J ts tm  Lokatorką budynku przy 
•1. Jachowicz* U m 4, zamieszku
jącą wraz z rodizdiną od 35 lat 
mieszkanie na pierwszym piętrze.

Zwracam się do Redakcji z proś
bą ó interwencję w następującej 
•prawi*. CM szeregu lat lokatorom 
daje . clę dotkliwi* odczuć brak do
pływu wody, przy czym obecnie 
sytuacja tak *ię pogorszyła, że o- 
soby pracujące mogą Jedynie korzy
stać z podstawowego świadczenia 
tylko nocą po godz. 24.00 Doszło do 
tego. i i  .po spełnieniu w porze noc- 
ziej wszystkich niezbędnych czyn
ności Jak: mycie, pranie sprzątanie 
oraz nagromadzenie zapasów wody 
w naczynia, pozostaje na odpoczynek 
co pracy zawodowej i domowej o- 
*ołc 1—$ godzin na dobę. Właściciel 
tego domu nie reaguje na zgłosze
nia lokatorów. Podobne bezduszne 
stanowisko zajmuje administracja 
domu, a mianowicie Lokalne Zrze
szenie Właścicieli Nieruchomości, 
którego kierownik w dniu 19.01 br. 
oświadczył wręcz: „co właściciela 
domu obchodził brak u pani w 
mieszkaniu wody. Mogła się pani 
wyprowadzić do budynku spółdziel
czego”. Ozy mogłam, czy też nie — 
to już tona sprawa, a samo wy
prowadzenie nie przysporzyłoby wo
dy dla następnego lokatora. Inter
weniowałam także w zakładzie zaj
mującym się wodociągami. Powta
rzano mii ciągle jednak argument: 
„do wodomierza ciśnienie jest do
bre, a reszta nas nie obchodzi”.

Nadmieniam, Iż okoliczne sąsiadu
jące buidynkl mają wody pod do
statkiem.

Na potępienie za,sługuje także 
kompletny brak troski właściciela 
o elementarne wa.ru.nkl sanitarne w 
budynku: skandalicznie brudny ko- 
mairz (w ciągu 35 lat jeden' raz 
malowano ściany).

IRENA KOMOSINSKA

W  SPRAW IE 

O C H R O N Y  

ŚR O D O W ISK A

Proszę uprzejmie o zwrócenie u- 
w»gi 1 przeciwdziałanie dalszym 
taktom niszczenia środowiska w Płocku.

Stwierdzam, że w ciągu ostatnich 
Pąsu lat rozebrano 7 budynków 

Kolegialnej na odcinku od 
w. Breruta do alei Kilińskiego (w 
cym 3 w ciągu óstąthiego roku) w' 
większości były to budynki w do- 
orym stanie i mogły służyć Jeszcze 
i? , kilkadziesiąt Jednocześnie ule
gają likwidacji bądź dewastacji 1 
zdziczeniu znajdujące się przy nich 
ogrody a drzewa nawet wieloletnie 
‘ zdrowe są wycinane Ostatnio ścię- 

mękny kasztan w ogrodzie w po
sesji nr 31, gdzie zaczęto jakąś bu- 
oowę. Podobny los czeka zapewne 
i- ° w . dąb w ogrodzie na rogu ul. 
kolegialnej i alei Kilińskiego, gdzie 
‘niszczono stary dom i willę.

Należy dodać, że na miejscu roze
branych (poza wyżej wymienioną 
Posesją) nic się nie buduje, a na 
miejscu domu nr 39 wykopano dół, 
*ttory stal się śmietnikiem o błot
nistym dnie. Powędrowała do nie- 
50 także cała prawie kostka bazal- 
'°Wa z wjazdów zlikwidowanych 
Posesji.
» Sprawa budzi rozgoryczenie wśród 
nidności, gdyż niszczenie domów 
ijfstąpuje w okresie, kiedy wiele 
Placów i zdziczałych już ogrodów 
2  centrum miasta czeka na zabu- 
jrrjwę. Są domy opustoszałe od lat 
Podparte słupami łub permanentnie 
Remontowane” (ogrodzone) Wiele 

sód mieszka w nędznych warun
kach (slumsy). Brak lokali na 
Rrcdszkola (zburzony dom w po- 
osji nr 31 w ogrodzie świetnie się 

nadawał na ten cel)
Przykładów bezmyślnego niszczenia 

środowiska można by przytoczyć 
y^cej. Na przykład usytuowanie 
naidy piasku Petrobudowy na Bia- 
eJ powoduje zasypywanie całego

rzędu lip, które Już powoli obu
mierają. Także zwyczaj usuwania 
śniegu z chodników przy pomocy 
soli zamiast łopaty 1 miotły nie tyl
ko zżera betonowe chodniki, ale 
staje się powodem usychania drzew 
stojących na ulicach (tracą Uście 
Już w sierpniu, coraz więcej cho
rych 1 martwych).

Myślę, że ośrodek powinien wy
stąpić o wprowadzenie zakazu uży
wania soU względnie zaproponowa
nie władzom takiej podwyżki Jej 
ceny, aby się to stało dla dozorcy 
zbyt kosztowne.

W sprawach tu poruszonych wy- 
stępowałerp przed kilku miesiącami 
na jednym z posiedzeń w gmachu 
Urzędu Wojewódzkiego, jednak nie 
znalazło to żadnego odzewu. Ocze
kuję od ośrodka zajęcia w tej 
sprawie właściwego stanowiska.

Członek Komisji ds.
Ochrony Środowiska 

przy Woj. Radzie Naród, 
dr hab. 1. med. Tadeusz Garlej

C Z Y  M O Ż N A  

W Y B U D O W A Ć  

G A R A Ż?

W lipcowym numerze ,,TP” za
mieszczono artykuł omawiający kło
poty posiadaczy samochodów z ich 
garażowaniem w Płocku.

Chciałbym stwierdzić, że od kil
ku lat władze miejskie, nie podjęły 
żadnej działalności w sprawie stwo
rzenia warunków ochrony dla sa- 
mochodziarzy.

Warto odnotować, że w przeszłości, 
gdy samochód w większości dostęp
ny był wyłącznie ludziom dobrze 
sytuowanym i na stanowiskach, dla 
tejże grupy społecznej wydawano ze
zwolenia na budowę mini-zespołów 
garażowych przy blokach (osiedle 
Kolegialna, Tysiąclecia, Dobrzyńska) 
lub indywidualnie, Jako plomby lub 
wolnostojące bryły garażowe blisko 
miejsca zamieszkania. Siła nacisku 
była tak duża, że nie istniały żad
ne racje i przepisy prawne. Różnie 
to było. Szkoda tylko, że aktualnie 
(chyba) nie ma wysokopostawio- 
nych samochodziarzy bez garaży. 
Może klimat w tej sprawie byłby 
inny, bardziej przychylny.

Jako mieszkaniec osiedla „Między
torze” w całej rozciągłości zgadzam 
się z autorem artykułu i wyrażam 
podziękowanie redakcji za ujęcie te
goż zagadnienia na łamach „TP”.

W liście swym, chciałbym poru
szyć problem garaży na tym nowym 
osiedlu. W zasadzie problem nie ist
nieje, gdyż Zarząd Spółdzielni z cał
kowitą szczerością odpowiada, że 
garaży nie będzie, bo projektant ta
kowych nie przewiduje.

Pragnę zwrócić uwagę, że na 
osiedlu istnieje idealne miejsce na 
postawienie zespołu garaży właśnie 
wzdłuż torów PKP i mieszkańcy ta
ką propozycję zgłaszali.

Znając ograniczone możliwości bu
dowlanych, proponowaliśmy budowę 
we własnym zakresie. A dla zacho
wania jednakowego wystroju, żeby 
ftle było pstrokacimy prosiliśmy o 
zabezpieczenie tylko dokumentacji 
i nadzoru.

Nasze wystąpienia nie nie dały. 
Przyspieszyły tylko realizację sypa
nia wału ochronnego wartości kil
ku milionów złotych. Zdaniem pro
jektanta, wał ten ma absorbować 
hałas przejeżdżających składów po
ciągów, który odczuwalny Jest w 
mieszkaniach.

Możliwe, że wał teoretycznie, speł
ni takową funkcję czynnika absor
bującego (żadnych pomiarów natęże
nia hałasu nie wykonano) ale pod 
warunkiem, że Jego wysokość bę
dzie równa wysokości co najmniej 
II piętra. Tylko, jakie to koszty? 
Będą to ciężkie pieniądze społeczne 
(na usypanie wału, zakrzewienie, 
pielęgnację i konserwację), szkoda, 
te nie autorów osiedla.

Wiadomo przecież, że w planach 
perspektywicznych rozwoju miasta, 
tor PKP ma być przeniesiony w 
związku z rozbudową linii Śląsk— 
Wybrzeże.

Kierując list do redakcji liczę, że 
rozsądek będzie górą 1 że zarysuje 
się możliwość odstąpienia od pomy
słu sypania wału na korzyść budo
wy ciągów garażowych lub nawet 
pawilonów usługowo-handlowych, 
których nigdy 1 nigdzie nie Jest za 
dużo. A tutaj zupełny ich brak.

W podsumowaniu listu podkreślam, 
że najbardziej przekonywającym 
argumentem jest naoczne sUiustro- 
wanle terenu, do czego zapraszam 
autora wywołanego tematu budowy 
a raczej braku garaży w Płocku.

J. RENCZKOWSKI 
ul. W. Łachmana 22 m. 11 

Płock

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
w N a d u ł k a c h

w „Likwidacji”
• f ł f t s i a

PRZETARG NIEOGRANICZONY
n» sprzedaż następującego sprzętu:

1. Ciągnik C-360 — rok prod. 1979, nr rej. PLA 365H, 
cena wywoławcza 130.200 zł.

2. Ciągnik C-360 — rok prod. 1979, nr rej. PLA 367H, 
cena wywoławcza 119.700 zł.

3. Spawarka — rok prod. 1979, cena wywoławcza 32.354 *ł.
4. Brona zębata, ciężka, rok prod. 1979, cena wywoławcza 

3.080 zł.
5. Opryskiwacz — rok prod. 1979, cena wywoławcza

25-560 zł.
6. Rozrzuitnik obornika —- rok prod. 1979, cena wywoław

cza 54.026 zł.
7. Płuczka — cena wywoławcza 18.000 z! oraz cyetemy 

2.000 1 — 2 sztuki, .punkt przeciwpożarowy — 1 «stuka, 
podstawki do narzędzi, stół Ślusarski, szafka narzędzio
wa.

Wyżej wymieniony sprzęt będzie dó oglądania na placu 
ftSP Nadułkl na dzień przed przetargiem w godz. 8—11. 
Warunkiem uczestniczenia w przetargu Jest wpłata wa
dium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do kasy 
RSP w dzień przetargu.
Przetarg odbędzie się w terminie 14 dni od daty ukazania 
się ogłoszenia o godzinie 10.
Jednocześnie RSP Nadułkl w „likwidacji" poezukuje nabyw
cy na bazę w skład której wchodzi chlewnia na 200 sztuk, 
magazyn z częścią socjalną oraz baza paliw. Ogrodzone 
Nabywca winien w tej sprawie kontaktować się * naczel
nikiem gminy w Bulkowie, tel. Bulkowo 39. P-218

ZAPOBIEGANIE SZERZENIU SI| 
K IŁY I R ZEŻĄ CZK I
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Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu
| Wewnętrznego Zakład Wojewódzki 

w P ł o c k u ,
ul. Wolnej Afryki 2a

■a m
S agodnle a zarządzeniem ministra komunikacji a dnia 14 5
2 kwietnia 1972 r. MP 26, poz. 148 sprzedaje

PRZYCZEPĘ SAM OCHODOW Ą

typ D-08 marki SANOK
■■ M
£ «*r rej. FLS 1828, cena wywoławcza 11.814 xt, mogącą £
g n»ieó zastosowanie w rolnictwie, na zasadzie przetargu g 
g nieograniczonego. 2
2 Jednostki gospodarki uspołecznionej ora* oeoby lityczne 5 
2 mają obowiązek przedstawienia zaświadczenia i  urzędu 2 
g (miasta, gminy) stwierdzającego celowość nabycia przyczepy, g 
g Przetarg odbędzie się siódmego dnia roboczego od daty 2 
2 ukaząnla się ogłoszenia w prasie e  godz. 10 m  terenie g 
2 zakładu.
2 Przyczepę można oglądać od dnia ukazania tlę ogłoszenia i  
2 w. godzinach od 10 do 13. B
2 Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wy- 
5 sokości 10 proc. ceny wywoławczej do kasy przedsdębior*
£ s ŵa w przeddzień przetargu. W przypadku niedojścia 
2 przetargu do skutku w pierwszym terminie, drugi prze- 
g targ odbędzie się tego samego dnia o godz. 12 z obniżoną 
2 ceną wywoławczą o 20 proc. Wadium wpłacone na prze- 
2 targ I nie traci ważności w przetargu II.
5 Kierownictwo zakładu zastrzega sobie prawo wycofania 
2 przyczepy * przetargu lub odwołania bez podania przyczyn.
2 P-218

Nowoczesna medycyna kładzie bar
dzo duży nacisk na profilaktykę, 
czyli zapobieganie chorobom. Przede 
wszystkim zachować zdrowie, nie 
dopuścić do powstania chorób — to 
właśnie kierunek działania, w któ
rym zwracają się wysiłki zarówno 
nauki, Jak i organizacji służby zdro
wi a. Dotyczy to oczywiście wszyst
kich chorób. Nie we wszystkich jed
nak działach medycyny znaczenie 
profilaktyki było dotąd Jednakowo 
doceniane, lecz obecnie już po
wszechnie uznawana Jest wyższość 
zapobiegania chorobom nad ich le
czeniem.

Należy odróżniać indywidualne 
zapobieganie zachorowaniu oraz za
pobieganie rozprzestrzenianiu się 
chorób w społeczeństwie. Oczywiście, 
te dwie sprawy’ są Ściśle ze tobą 
złączone, bo przecież o zdrowiu spo
łeczeństwa można mówić wtedy, gdy 
poszczególne Jednostki są zdrowe. W 
przypadku chorób przenoszonych 
drogą płciową, podobnie jak w przy
padku Innych chorób zakaźnych, 
związek ten Jest szczególnie ścisły, 
bo przecież Im mniej w społeczeń
stwie Jednostek chorych, czyli im 
zdrowsze społeczeństwo, tym mniej
sza możliwość zakażenia jednostki 
Dlatego też w wenerologfl profilak
tyka od dawna uważane Jest za naj
istotniejszy element działania i Jest 
szeroko stosowana.

Wiemy, że szczególnie często do 
zakażeń dochodzi V wyniku przy
padkowych kontaktów seksualnych, 
wiemy też, że używanie prezerwatyw 
w bardzo znacznym stopniu zmniej
sza ryęyko zachorowania, zapobte- nr jednocześnie niepożądanej etą-

JaSt poważną roje epidemiologiczna 
może spełniać stosowanie tych środ
ków antykoncepcyjnych świadczyć 
może przykład Szwecji. Rozpoczęta 
przed kilku laty nasilona propagan
da w tym zakresie spowodowała 
zmacany wzrost Ich zużyci*. W tym 
czasie nastąpił bardzo znaczny (o 
ok. W proc.) spadek zachorowań. 
Przed kampania Szwecja znajdowała 
się na pierwszym miejscu — pod 
względem liczby sąchórowań na r*e- 
żąctkę wśród krajów europejskich, 

Takie metody są stosowane w 
zwalczaniu tych chorób w fpo- 
łeczeńsf;wle? Jakie są podejmowane 
działania dla powstrzymania wzro
stu liczby nowych zachorowań? Nie
pomyślne zjawisko wzrostu zacho
rowań Istnieje bowiem podobnie Jak 
w większości krajów europejskich, 
także 1 u nas.

Należy stwierdzić, że ple ma Jakie
goś radykalnego, czy uniwersalnego 
sposobu. Dla osiągnięcia jak najko- 
rzystnleisźycn wyników zwalczani* 
kiły 1 rzeżączW prowadzone musi 
być działalność wi ełcMeruokowa 1 
wykorzystane wszelkie istniejąc* w 
tej dziedzinie możliwości, Bardzo

duże znaczenie ma udostępnienie po
rad lekarskich w odpowiednio roz
budowanej sieci poradni dermatolo
gicznych. Poradnie te przyjmują 
chorych bez skierowania 1 niezależ
nie od miejsca zamieszkania {nie odo- 
wiązuje rejonizacją) Są one wypo
sażone w odpowiedni sprzęt i leki. 
Utworzono także wiele specjalistycz
nych laboratoriów bakteriologicznych 
1 serologicznych, ułatwiających szyb
kie i pewne ustalenie diagnozy. W 
zwalczaniu wszelkich chorób zakaź
nych, a więc także przenoszonych 
drogą płciową zasadnicze znaczenie 
ma wykrywanie źródeł ich zakaże
nia. Nie wystarcza bowiem leczyć 
tylko chorych, którzy sami zgłosili 
się do lekarza, lecz także należy 
możliwi* szybko objąć leczeniem o- 
soby, które stały się przyczyną tego 
sakaźenia oraz te, które mogły nie
świadomie zostać ząkażone przez pa
cjenta nim wystąpiły wyraźne obja
wy, Dlatego współpraca w tym za
kresie chorych z poradniami ma tak 
wielkie znaczenie.

Rozwijane są również badania pro
filaktyczne mające na celu wykry
wanie takich chorych, którzy o za
każeniu nie wiedzą. Rozpowszech
nione są zwłaszcza badania serolo
giczne ludności w kierunku kiły. 
Przyczyniają się one do wykrycia 
bardzo znacznej liczby zachorowań. 
Leczenie wykrytych w ten sposób 
chorych chroni ich przed poważnymi 
następstwami nie leczonej dłuższy 
czas kiły, gdyż nie zdając sobie 
sprawy z choroby nie zgłosiliby się 
sam! do poradni.

Niezmiernie istotne znaczenie ma 
wreszcie odpowiednia praca oświato- 
Wó-*drowoźną wśród szerokich krę
gów społeczeństwa, a zwłaszcza mło
dzieży.

Dobre uświadomienie Jest bowiem 
warunkiem powodzenia całej dzia
łalności zapobiegawczej służby zdro
wia.

Mimo znacznego nasilenia walki z 
kiłą 1 rzeżaczka, sytuacja Jest wciąż 
poważna 1 Jedynie czynny współ
udział szerokich kręgów społeczeń
stwa przynieść może rzeczywiście po
myślne wyniki.
»oe. dr bab. ANDRZEJ STĄPlffSKf

2
8 fi 8

ŁPN Centrala Maslenna Odd^ał
w K u t n i e

uf. Chopina nr 8
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Dyrekcji, Radom Zakładowym* „Izokor", „In*tal”, a taki*
innym zakładom pracy oraz przyjaciołom, którzy okazali 
pomoc, życzliwość oraz wszystkim, którzy wzięli udział w 
ostatniej drodze naszej ukochanej Mamusi, Żony 1 Córki 
w dniu 3 października 1981 r.

WIESŁAWY OLIMPU RZEPKI
z  DOMU

GROSZEW SKIEJ
serdeczne podziękowania składają

mąż, dzieci, rodzice 1 rodzeństwo
890125

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy 
w P ł o c k u

informuje, że nowo organizowana Nakładcza Spółdzielnia 
Pracy „Plocczanka” poszukuje

CHĘTNYCH DO PRACY CHAŁUPNICZEJ
w następujących branżach:

odzieżowa
dziewiarska

% 1001 drobiazgów (metal, drewno, skóra itip.).
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura 
WZSP w Płocku, ul. Bielska 57, pokój nr 23.

P-217

INZ.
JULIUSZOWI BRUDNfCKIEMU

Kierownikowi Działu Przygotowania Produkcji 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

O J C A

składają koleżanki 1 koledzy z NSZZ „Solidarność” w PBP 
„Petróbudowa”

890123

I

OGŁOSZENIA DROBNE
DOBRE spawarki wykonuje Neska SPRZEDAM błam czarne łapki ka-
Kazimierz, 09-530 Gąbin, ul. Rogatki rakułowe, tel. 288-79 w godz. 18_20,
Gostynlńskie 2, tel. 138. 890H8

e g ł a s i a

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na aprzedaż przyczepy Jednoosiowej D 233 (tarpan), nr 
fabryczny 2220, rok produkcji 1979.
Cena wywoławcza 17.050 zł.
Przetarg odbędzie się dziesiątego dnia od daty ukazania 
się ogłoszenia w prasie ó godzinie 10 w świetlicy zakładowej. 
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu odbędzie 
się II w dniu następnym.

Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy 
wpłacić w kasie oddziału.
Przyczepę można oglądać w dni robocze w godzinach od 
8—13 pod wyżej wymienionym adresem.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.

P-219

KOL.
DANUCIE PRZĘDZlNSKIEJ

wyrasy głębokiego współczucia z powodu śmlerct

M A T K I

składają koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół Zawodowych 
FMŻ w Płocku

890129

M-S W POZNANIU, wszystkie wy
gody, telefon, II piętro, zamienię 
na M-4 lub M-5 w Płocku łub Kut
nie, tel. 268-30 lub Kutno, ul. War
szawskie Przedmieście 9b m 40. 
____________________  890122
ZGUBIONO legitymację pracowniczą 
nr 42794 MZRiP.

890121
KUPIĘ pianino. 
298-48 po 16.

Wiadomość, tel.
890126

SPRZEDAM dwie nowe dmuchawy, 
stojące, wirnikowe do siana, słomy 
i ziarna. Potera Karol, Konary, po
czta Ciachcin 09-402.

890119

KIEROWCĘ taxi jasnego Piata wio
zącego mnie 29.09,81 r, ok. godz. 
13.00 na ulicę Gawa reckiego 4, proszę 
zwrot monety, którą pomyłkowo za
płaciłam za przejazd. Nagroda. 
Zwrot pod adres: Gawareckiego 4/40.

890117

SPRZEDAM Zuka po remoncie ka
pitalnym. Kobla Włodzimierz, pocz
ta Wyszogród, zam. Wiązówka.

890129

ZGUBIONO legitymację pracowniczą 
nr 26134 MZRiP.

890132

SPRZEDAM taksometr, tel. 223-21.
890132

u n o a a pismo Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej Wydawca 
Warszawskie Wydawnictwo 
Prasowe Prasa Książką Ruch” 
Adres redakcji: 09 402 Płock 
ul Jakubowskiego 11 Telefó- 

fiAb. ny: redaktor naczelny 270 80
jfKretarz redakcji 255 88 p »kOi dziennikarzy 283-37 oraz w Kutnie ul 
” Sienkiewicza 3 tel 87 29 Redaguje zespół w składzie: Zbigniew Bura- 
• ynskt Włodzimier? Duszyński Tomasz Gałązka (fotoreporter! Ewa Grin- 

czai8 red)k‘ ; .1 o ut* Nawrocka Jan B Nvcek (redaktor na-
Vł . r ,r.,B Psh,rh J*dwiea Płudowska Krystyna Pytlakowska (kier 

-ląłu! Władysław Szczęśniak, Janusz Wasilewski (opracowanie technicz- 
-graficzne) M. Wiftels. Materiałów nie zamówionych redakcja nie

zwraca, zastrzec* sobie prawo dokonywania skrótów i zmian tytułów 
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW ..Prasa Książka Ruch” 

oraz urzędy pocztowe 1 doręczyciele w terminach:
-  do 35 listopada na styczań, i kwartał I półrocze roku następnego i na 
cały rok następny
-  do dnia 19 miesiąca poprzedzalącego okres prenumeraty na pozostałe 
okresy roku bieżącego
Cena prenumeraty rocznej -  208 tS.
J!r,?ostkl ?(HPncSarkl uspołecznionej Instytucje i organizacje społeczno- 
pomyczrłe składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW .Prasa- 
Książka-Ruch”
Nakłady pracy. Instytucje w miejscowościach w których nie ma. Od
działów RSW ora* prenumeratorzy Indywidualni zamawiają prenumeratę 
w urzędach pocztowych łub u doręczycieli.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki: za granicę przyjmuje RSW „Prasa- 
Książka Ruch” Centrala Kolportażu Prasy I Wydawnictw ul Towarowa 
28, 00 950 Warszawa konto NBP XV O/Warszawa Nr 1153201045-130 11 w 
terminach podanych dla prenumeraty krajowej Prenumerata ze zleceniem 
wysyłki za granicę jest droższa od prenumeraty krajowej o 50 proc dla 
zleceniodawców Indywidualnych 1 o 100 proc dla zlecających instytucji 
i zakładów pracy.

Ogłoszenia przyjmuje punkt ogłoszeniowy w Płocku ul Jakubowskiego 
11 oraz Biuro Ogłoszeń Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego RSW 
„Prasa-Książka-Ruch”. Warszawa ul Poznańska 38
Druk Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Łódź, ul. 
Armii Czerwonej 28 Zaim. 2282 K~dó.
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Sraniawskiego: 21—23.X, godz. 17 — 
mała scena — Cesarz. 22.X, godz. 
19 — Przed sklepem Jubilera. 24,X,
?;odz. 19 — przedstawienie zamknię- 
e -  Damy i huzary. 2S.X, godz. 19 

— premiera — Damy i huzary — 
A. Fredry. 26.X, godz. 17 i 19.15 — 
DXF — stroszek — prod. RFN, od 
1. 18. 27—28.X, godz. 19 — Damy
i huzary.

KINA
•PUTNIKt 21.X, godz. 1*, 17, 19.15 

— Klatka — fr., od 1. 15, 22—24.X, 
godz. 15, 17, 19.15 -  Dziedzictwo — 
ang., od 1. 18. 25—27.X, godz. 15, 17,
19.15 — Kochaj albo rzuć _, poi.
b.o. 28—30.X, godz, 15 — Eoiomea — 
NRD, b.o. 28—30.X, godz. 16.30 i 18 — 
Lot nad kukułczym gniazdem — 
USA, od 1. 18. 25 X, godz. 11.30
poranek.

DIANA: 21.X, godz. 1.8 — Cudów 
ny kwiat — radź., b.o 21.X, godz 
18, 20 — Omen — ang, od 1. 18 
22—23.X — godz. 16, niedziela 12.15, 
13 — Wielka podróż: Bolka 1 Lolka 
— poi., b.o. 22—25.X, godz. 18, 20 
niedziela 17, is.15 — Śmierć z kom 
putera — Ir., od L 18. 26—28.X. godz 
16 — Krzyżacy — poi., b.o. 26—28.X, 
godz. 18 20 — Brawurowe porwanie 
USA, od 1. 18.

STUDIO: 21 .X -  Piętro wyżej -  
poi., od 1. 12. 28—28.X — Powiedz, 
te Ją kocham — Ir., od 1. 18. 27— 
28.X — Ora o jabłko — ezee., od 
L 18.

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY: 
I8.X, godz. 17 1 18 — koncert ze*- 
połu „Prometeusz". 24.X, godz. 11 — 
Przegląd piosenek żołnierskich. 38.X,
fodz. 18 — Wystawa fotograficzna 

ana Sulłmierskiego „Stocznia", 
J8.X. godz. 11 — Spotkanie z bajką 
— dla dzieci z klas trzecich.

KLUB NAUCZYCIELA: 2T.X, god*. 
28 — Spotkanie z poetą Andrzejom 
Zaniewskim.

KLUB „FILIP": I4.X, god*. 18 — 
Występ zespołu rockowego „Szarfo 
Akrobata" organizowany przez Dom 
Kultury w Płocku.
MUZEUM MAZOWIECKIE: Ekspozy
cja stała 1 wystawy czasowe „Arty
styczne wyroby z metali firm war
szawskich x v m —x x  w.** — ze
zbiorów własnych, „Szkło secesyjne 
z kolekcji Zuzanny Prószyńskiej, 
Andrzeja Ryszklewlcza, Pawia Ba
nasia". Muzeum ezynne: wtorki
piątki godz. 13—19, łrody, czwartk 
godz. 9—19, eobcty, niedziele godz. 
10—15. Poniedziałki i wtorki po wol
nej sobocie muzeum nieczynne.

MUZEUM DIECEZJALNE: Ekspe
dycja stała czynna w soboty w gode.
10— 13, 15—17 1 niedziele w godz.
11— 13, 15—17.

BWA: Wystawa malarstwa Anto
niego Fałata. Salon czynny codzien
nie z wyjątkiem poniedziałków i 
wtorków w godz. ló—18.

APTEKI: Dyżury nocne 1 żwiateoz- 
lt« pełnią apteki: do M.X (godz. • 
rano) apteka przy ul. Kobylińskie
go 6, od 26.X do l.XI (godz. 8 ra 
Apteka przy ul. Nowy Rynek I.

KUTNO
KINO „II STYCZNIA**: 21JC — 

Zabawka — fr., od 1. U. fl.X — 
Ciemne słońce — czes., od 1. 18. 
12—2S.X — Gang Olsena na szlaku 
— duń., od 1. 11. 22—2S.X — Skok 
w pustkę — wl., od i 18 16—23.X — 
Przygody Calineczki — jap., b.o, 1 
19.X — Helga — RFN, od 1. 15.

DOM KULTURY: 31—S3.X, godz. 
16, 18, 20 — Występ zespołu „Trzy 
oddechy Kaczuchy".

KLUB STOWARZYSZENIA „PAX": 
12.X, godz. 18 -  Ksiądz dr Michał 
Grzybowski wygłosi odczyt „Zycie 
1 działalność Zygmunta Padlewskle- 
go”. Wystawa Zenona Dylewskiego 
poświęcona Z. Padlewskiemu.

KLUB OSIEDLA KOCHANOW
SKIEGO: 22.X, godz. 17 — otwarcie 
wystawy „Zycie i twórczość C. K. 
Norwida”. 22.X, godz. 18 — Koncert 
poetycko-muzyczny „I zagrałem i 
jeszcze mi smutniej** w wykonaniu 
Daniela Olbrychskiego 1 Cezarego 
Owerkowicza. 24.X, godz. 16 — „Przy 
muzyce o sporcie". 1T.X, godz. 18 — 
Otwarcie wystawy poplenerowej 
członków „Ramy 79” — „Czerwińsk 
•81”.

KLUB OSIEDLA ŁUKASIEWICZA:
12.X, godz. 17 — Spotkanie z geo
grafem 1 podróżnikiem. 23.X, godz. 
18 — Konkurs plastyczny dla dzieci.

GOSTYNIN
KINO „WARSZAWA”: 21—3S.X — 

Piraci XX wieku -  radź., od 1. 11. 
11—23.X — Obcy, 1 pasażer „NoBtro- 
mo” — ang., od 1. 18. 25—26.X — 
Teść -  czes., od 1. 11. 28-^0.X -  
Miłość w deszczu — fr., od L 18.

DOM KULTURY: Do S6.X wysta
wa poplenerowa twórców nieprofes
jonalnych „Pejzaż *81”.

ŁĘCZYCA
KINO „GÓRNIK”: ll.X — Poje

dynek — ang., od 1. 15 32—28.X —
Człowiek z żelaza — poi., od 1. 13. 
17—29.X — Komisarz w spódnicy — 
fr.. od L 15.

DOM KULTURY: 2l.X — Spotka
nie warsztatowe plastyków amato
rów ze Stanisławem Stanlewskim.

MUZEUM-ZAMEK: Ekspozycja sta
ła: „Pradzieje regionu łęczyckiego, 
historia Łęczycy 1 zamku XVI-—XIX 
wiek, łęczycka sztuka ludowa”. Mu
zeum czynne: wtorki godz. 10—17, 
Środy, czwartki, piątki i soboty 10— 
16, niedziele 1 wolne soboty goda. 
1—14.

SIERPC
KINO „JUTRZENKA": M--M.K — 

Morderca Jest w domu — węg., od 
L 16. 21—22.X -  F.I.S.T. _  USA, 
od L 18. 23—25.X -  Adaś 1 Ola — 
ez**., b.o. 23—25,X — Wciąż o mi
łości -  fr., od 1. 18. 27—29.X —
Pielgrzym — poi., b.o.

DOM KULTURY: 24.X, gode. 18 — 
Dyskoteka. 25.X, godz. U — pro
jekcja bajek dla dzieci.

MUZEUM: Stała ekspozycja histo
ryczna 1 etnograficzna czynna co
dziennie z wyjątkiem poniedziałków 
w godz. 10—16.

2YCH U N
KINO „LECH”: 21—28,X -  Pewrót 

ezłowłeka zwanego koniem — USA, 
Od 1. 16. 38—27,X -  Tomasz -- fr.,
od l. 15. 28—30.X — Jarosław Dą
browski — poi., b.o. 28 —30.X —
Wciąż o miłości — fr., od 1. 16.
Hm zmiany w programie redakcja 

mia ponosi odpowiedzialności!

[ Stwracam stę do Was s prośbą « 
przesłanie mojego listu Ernestowi 
m woj. płockiego, którego wypo
wiedź zamieściliście w nr 37 „TP” 
te rubryce „Moja pierwsza mi
łość”. Choć Ernest napisał, i* nie 
moie znaleźć żony, nie chcę mu 
robić żadnych propozycji. Wiem, 
ie chłopcy na wsi mają kłopoty 
ze znalezieniem dziewczyny na ca
łe życie, ale nie mogę się zgodzić 
z tym, że winne temu są tylko 
dziewczęta. O tych i innych spra
wach chciałabym podyskutować s 
Ernestem.

Sama od ośmiu lat mieszkam w 
mieście, gdzie się uczę. Mam chłop
ca na wsi i może na nią w przy
szłości wrócę. Jeszcze raz bardzo 
proszę o przesłanie mojego listu. 
Z góry dziękuję. Ernesta proszą o 
list.

Serdecznie pozdrav}iam 
Elżbieta

Od redakcji: Niestety, nie mo
żemy spełnić Twojej prośby, po
nieważ Ernest nam także nie po
dał adresu. Ale może odezwie się 
do nas jeszcze i uzupełni tę in
formację, a wtedy będziemy mogli 
przekazać mu Twój adres, który 
zatrzymamy w redakcyjnej teczce.

DROGA REDAKCJO!
Bardzo dziękuję za zamieszczenie 

w rubryce „MPM” listu Ernesta,

m m
LISTY D O  
ERNESTA

który dotyczył młodzieży wiej
skiej, a w szczególności chłopców, 
nie mogących znaleźć dla siebie 
towarzyszki życia. Ja mam podob
ny problem i poprę go przykła
dem. Mam 25 lat i na imię ml 
Henryk. Skończyłem Technikum 
Rolnicze i pracuję na swoim gos
podarstwie wraz z moim ojcem i 
matką. Przyznaję, że nie skarżę się 
na warunki materialne czy miesz
kaniowe, a gospodarkę mam vjy- 
specjalizowaną i nowoczesną.

Dawniej nie martwiłem się o 
zdobycie żony, bo chodziłem z 
dziewczyną 3 lata i myślałem, ie 
kocham z wzajemnością i Monika 
zostanie moją żoną. Stało się jed
nak inaczej. Monika wyjechała do 
Płocka uczyć się w Studium i cho

ciaż *o tydzień przyjeżdża ta do
Swierszczynka, w pewnym czasie 
zauważyłem zmianę w zachowaniu 
Moniki. Zapytałem jej co się sta
ło i wtedy ona powiedziała, że nie 
zostanie na wsi, będzie pracowała 
w mieście. Uzasadniała to tym, że 
każdemu pisane inne zajęcie i ży
cie, a ona nigdy nie pragnęła mie
szkać na wsi. Chciałem przekonać 
Monikę, ie nie będzie musiała pra
cować na roli. Kochałem ją i by
łem zaślepiony miłością, nie przy
szło mi do głowy, że miłość Mo
niki do mnie po prostu „prze
szła”.

Później dowiedziałem się, że Mo
nika ma chłopaka w Płocku, a 
dzisiaj jest już mężatką. Przez 
długi czas byłem nieszczęśliwy, 
dziewczyna, której oddałem serce, 
nie chce być moją żoną, mimo 
ie jestem przystojny i niebrzydki. 
Jednak ona chciała mleć wygodne 
życie i nie chciała być żoną „świ
niopasa”. Dotychczas nie ożeniłem 
się i nie chodzę z dziewczyną. Nie 
jestem jeszcze taki stary i być mo
ie  znajdę tę wybrankę, jednak 
zawsze będę pamiętał, że chłopak 
ze wsi przegrywa z chłopcem z 
miasta.

HENIEK
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rys. T. Osiński
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DWÓR W BŁONIU
Filip Sulimierski redaktor „Wę

drowca” i jeden z wydawców 
Słownika Geograficznego Króles
twa Polskiego, do którego zbierał 
także materiały i pisał hasła, 
wspomina o istnieniu te podłęczyc- 
kim Błoniu kościoła modrzewio
wego. Działo się to dokładnie 
przed stu laty* Dziś śladów po 
dawnej świątyni nie ma. Wznie
siono nową, murowaną budowlę, 
przenosząc do niej część wystroju 
z poprzedniego kościoła.

Sulimierski pisze również o tym, 
ie Błonie ma piątnastowieczną 
przeszłość. Erekcja parafii nastą
piła tutaj w 1480 roku. W osiem
nastym stuleciu stanowiła własność 
pobliskiego starostwa łęczyckiego, 
po rozbiorach należała do dobór 
rządowych, zaś od 1838 roku znaj
dowała się w rękach radcy tajnego 
Oczkina. Była to duża wieś, liczą
ca na początku ubiegłego wieku 
ponad 800 mieszkańców.

Błonie zawsze słynęło z dobrych 
gospodarzy. Tak zresztą jest po

dziś dzień. Źródło pochodzące z 
1880 roku informuje: „Gospodar
stwo wzorowe, włościanie od trzy
dziestu lat są oczynszowani, dziś 
uwłaszczeni. Płodozmian 13-polo- 
wy zaprowadzony przeszło dwa
dzieścia lat temu”. Obok wsi 
chłopskiej istniał również folwark 
Błonie, „rozległy w ogóle na miarę 
nowopolską morgów 887”.

Prawdopodobnie przy folwarku 
znajdował się dwór, chociaż o ta
kowym Słownik nie wspomina. 
Nie mamy też źródłowego przeka
zu, że obiekt aktualnie istniejący 
— rysunek obok — ma za sobą 
ponad stuletnią przeszłość. Pomi
jając jego wartości historyczne, 
dworek w Błoniu posiada wiele 
elementów architektonicznych cha
rakterystycznych dla polskiego bu
downictwa ziemiańskiego. Świadczy 
o tym chociażby mansardowy 
dach, układ wnętrza czy też ga
nek od strony frontowej.

(jbn)

Chcecie to wierzcie . . .

BARAN — <21.63.—20.04.)
Tydzień zacznie się od jakiejś

•ciekawej propozycji zawodowej. 
Trochę Cię ona zaskoczy, lecz bę
dzie wa.rta namysłu. Może właśnie 
teraz Twoje sprawy ruszą w kie
runku, na którym Ci zależy. Inne, 
drobne sprawy zaczną się trochę 
komplikować. Nde trać z tego po 
wodu nerwów, tylko spokój i roz
waga mogą Ci być pomocne przy 
rozwiązywaniu tych kłopotów. Pla
ny wyjazdowe, które zechcesz ro
bić, mogą nie być najlepsze, jeśli 
chodzi o termin. Koziorożec jest 
znakiem, na który możesz liczyć 

BYK — (21.64.—21.05.)
Odczujesz teraz szczególni* dob

ru* czyjeś uczucia przyjaźni 1 po
mocna dłoń. A sytuacja taka za
istnieje w początkach tygodnia i 
ktoś życzliwy będzie Ci bardzo po
trzebny, Później wszystko się wy
jaśni, Tylko niczego nie komplikuj. 
Prosta droga do ceLu okaże się naj

lepsza. W Twoich sprawach mogą 
zajść pewne zmiany, powinno Clę 
to usatysfakcjonować, bo będą one 
po Twojej myśli. Pamiętaj o Bliź
niętach.

BLIŹNIĘTA — (32.65.—21.66.)
Uda się wreszcie wyjaśnić jakieś 

nieporozumienie, które denerwuje 
Olę od pa>ru dni. To sprawi, że wie
le Innych otaczających Cię spraw 
wyda CS się łatwiejszych do załat
wienia. Spotkasz się s wyrazami 
sympatii ze strony o«Ób, po których 
się wcale tego nie spodziewasz. 
Trochę zmian w kręgu Twoich kon
taktów towarzyskich, nowa znajo
mość przekształci się w serdeczną 
przyjaźń. Panna tęskni.

RAK — (22.66.-22.67.)
Wipadniesz w wir zajęć, spraw i 

spotkań. Uporasz się z nimi dość 
szybko i to dobrze, bo spadnie na 
Ciebie jakiś ważny nowy obowią
zek, wymagający koncentracji u- 
wagl i bardzo rozsądnego działania. 
Potrzebne będzie szybkie podejmo
wanie decyzji. Interesujące spotka
nie w gronie osób dobrze Ci zna
nych. Twoje zdanie na dyskutowa
ny temat okaże się ważne. Z Ba
ranem lepiej nie zadzieraj!

LEW — (22.67.—23.08.)
•Sporo nowych spraw, jedna z 

nich szczególnie Cię zainteresuje. 
Twój udział w jej realizacji może 
mieć poważne znaczenie nie tylko 
na. dziś! Później jakieś spotkanie, 
które tylko w pierwszej chwili wy
da się interesując*. Warto będzie 
modlitwie szybko się z niego wyco
fać. Będzie czas do namysłu 1 spo
kojnego przemyślenia niejednej de
cyzji wcale nlebłaihej. Z Wasa 
żyj w przyjaźni.

DZIWNE
ALE PRAWDZIWE
&  Dyrekcja telefonów w Gre
cji zaapelowała <ło „uczuć pa
triotycznych” Greków, prosząc 
ich, aby streszczali się przy roz
mowach telefonicznych, gdyż są 
w posiadaniu „rekordu świata 
w gadulstwie telefonicznym'*.

•Jfc- Wszystkie książki wydruko
wane w ciągu roku na świecie 
— jak wynika z danych opubli
kowanych przez ONZ — kosztu
ją ok. 12 mld dolarów. Na alko
holi jednak ludzkość wydaje ro
cznie oik. 80 mld dolarów.

♦  Najwięcej bezzębnych ludzi 
jest w Szkocji. Według danych 
brytyjskiej służby zdrowia, 44 
proc. Szkotów w wieku ponad 
16 lat nie posiada uzębienia.

łfr W paryskim „Figaro” zamie
szczono ogłoszenie: „Chirurg 
przeprowadzający operacje upię
kszające uformuje piękny nos 
za 3-pokojowe mieszkanie^.

j/R „Manchester Guardian” za
mieścił następującą wiadomość: 
„W gmachu policji zainstalowa
no obracające się drzwi,. Przez
naczone są one tylko dla poli
cjantów w stopniu powyżej in
spektora. Dla niższych rangą *ą 
normalne drzwi”.

HE W radio brytyjskim specjali
sta od wychowywania dzieci oś
wiadczył: „W wyższych kołach 
naszego społeczeństwa uczy się 
dzieci zadzierać nosa. ale nie 
uczy się ich czyścić go”.

$E W prasie francuskiej zamie
szczono ogłoszenie: „Miejsce na 
cmentarzu tanio sprzedam. Zdro
wa okolica. Widok na morze. 
Pulchna ziemia”.

46 Francuzek utrzymuje, że 
są w proistej linii potomkami 
Joanny D‘Arc, a 461 osób we 
Francji uważa się za potomków 
Napoleona I i mają rzekomo na 
to dowody. Dane te ogłosił 
francuski Instytut Badań Ro
dziny.

PANNA — (23.68.-22.69.)
Dużo czasu zajmie Ci jakieś 

przedsięwzięcie, kitór* wymagać bę
dzie Wied* energii i cierpliwości. 
Nabiorą też znaczenia sprawy za
wodowe, a także społeczne. Lecz z 
realizacją Twoich planów treęfba 
będzie trochę poczekać. Inne zacz
ną być nagle bardzo pilne. O U* 
docenisz ich znaczenie i energicz
ni* się za nie weźmiesz, sytuacja 
będzie pomriśtoa, N.a Ryby możesz 
liczyć.

WAGA — (23.09__23.10.)
Będą dominować sprawy zawodo

we 1 społeczne. Mogą zapaść ważne 
decyzje dotyczące Twojej najbliższej 
przyszłości. Wszystko to sprawi, że 
będziesz się denerwować, przejmo
wać, zastanawiać. Zwłaszcza, że w 
bliskim Cl kiręgu różne będą zda
nia na temat tej sytuacji. Twoja 
decyzja nie będzie też łatwa. Pod 
kouiiec tygodnia napięcie zmaleje, 
będzie czas na sprawy osobiste, 
szansa na przypływ nowel gotówki 
Zmaikii przychylne Byk 1 Rąk.

SKORPION (23.16.-22.il.)
Niczego nie można załatwiać po

łowicznie. Sytuacja wymagać będzie 
od Ciebie zakasani* rękawów. Do
bre wyniki nie powinny dać długo 
na siebie czekać. Później nabiorą 
większej wagi sprawy osobiste, Ja
kaś zmiana sytuacji może Cię w 
pewnym stopniu zaskoczyć, trzeba 
będzie szybko się przestawić. Mo
żesz. liczyć na Barana.

STRZELEC — <23.11.—32,13.)
Pomyślna realizacja Twoich przed

sięwzięć będczle dla Ciebie praw
dziwą satysfakcją, bo własnej ini
cjatywie i wyczuciu sytuacji bę
dziesz zawdzięczać korzystny wynik.

SPÓDNICO -  SPODNIE
Spodni w nowej modzie 

bardzo dużo — od zupełnie 
wąskich dołem, szerokich 
górą, do prostych. Ciągle 
nosi się też popularne 
„marchewki”. Istotną no
wością, którą także dobrze 
znamy z ubiegłych lat, są 
spódnico-spodnie. Właści
wie to, że są to spodnie, 
widać dopiero w ruchu, bo 
wyglądają zupełnie jak 
szeroka, marszczona w pa
sie spódnica, tyle że zszy

ta pośrodku. Jest to strój
wygodny i łubiany przez 
wiele kobiet, ale nie każ
dej w nim dobrze — wa
runkiem oczywiście dobra 
figura i szczupła sylwetka. 
Ale jest tyle zgrabnych 
dziewcząt, że spódnico-spo- 
dnie na pewno będą tym  
wariantem tegorocznej mo
dy, który znajdzie sporo 
zwolenniczek.

(kp) i
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Tydzień powinien być niezły, kilka 
spraw rokuje na pomyślne zakoń
czenie, ale będziesz mieć również 
nadszarpnięte nerwy. W sobotę uda
ne spotkanie towarzyski a, idź, nie 
będziesz żałować. Znaki, które so
bie cenisz to Baran i Bliźnięta.

KOZIOROŻEC — (23.12.—20.61.)
Brawie wszystkie Twoje sprawy 

mają szanse powodzenia. Trzeba 
tylko pamiętać o właściwym takcie 
1 postępowaniu. Jakaś nieprzemy
ślana decyzja może zepsuć wszyst
ko. Od dawna umówione spotkanie 
może nagle dojść do skutku, tro
chę cl to będzie nie na rękę, W 
bliskim otoczeniu mogą wypłynąć 
jakieś plotki, którym nie dawaj po
słuchu .

WODNIK — <33.61.-20.02.)
NI* siedź z założonymi rękami, 

ale działa1 j. Już na początku tygod
nia nie obejdzie się bez nieporozu
mienia na tle dość Istotnych spraw 
Aby przekonać stronę przeciwną 
trzeba będzie użyć przemyślanych 
argumentów. Druga połowa tygod
nia może okazać się równie Intere
sująca. Niedocenianie, którejś z c- 
sób bliskich może sle łatwo zem
ścić.

RYBY — (21.02.—26.63.)
Ważne zajęcia, bieganina, napięte 

terminy. Trudno będzie znaleźć czas 
na wyjazd. Od połowy tygodm*a 
trochę się uspokoi, ale nie na dłu
go. Po jakimś czasie ponowny na
tłok zajęć sprawi, że nie będziesz 
wiedział, z* co najpierw się chwy- 
eić. Pocieszające będzie to, te uda 
Cl się osiągnąć zamierzone efekty. 
Ważne będzie Twoje własne zdanie 
Trak! przychylne — Strzelec 1 Ba
ran.

POZIOMO: l) dawna broń łowef 
w ręku sportowca. 4) wety. 7) „z ni«* 
bieskim oczkiem” (w przebrzmiał®! 
piosence). 8) poiajanka. 9) ślubny lu® 
wizytowy. 11) krój. 12) prawdziwej — 
krytyką nie straszna. 17) jasiek (aH 
nie Jasiek) 19) Jarmark. 21) wie, c0 
w zegarku tyka. 22) gilza wypełnio
na tytoniem, 23) broni owoców kol
cami.

PIONOWO: 1) na spodniej skórc* 
Chleba. 2) zwykle pod kranem. 3> 
ziarno gorszego gatunku. 4) elastycz
ny materiał o splocie oczkowyiR- 
5) najwyższą władza uczelniana. 6) 
niecodzienny wynik. 7) miasto 'H* 
Włoszech (skojarz z tytułem powie* 
śd Stendhala). 16) ludzie o zacho
wawczych poglądach (potocznie). l3) 
oblicze, 14) turystyczny lub bojowy* 
15) osłona kwiatu z okalających fP 
listków. 16) przestrach, przerażenie* 
18) autor „Jeziora Bodeńskiego v  
20) nie ma go kajak, (n) .

Rozwiązania prosimy nadsyłać P0  ̂
adresem redakcji w ciągu 10 dni °a 
daty numeru, na kartach poczto
wych z dopiskiem: Krzyżówka nr 4*-' 
Do rozlosowania nagrody książkowe*

STR. 12 • TYGODNIK PŁOCKI # NR 43


