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Tydzień, który minął od wprowadzenia stanu wojennego 
umożliwia choćby powierzchowną oceną sytuacji, w której 
znalazło się całe społeczeństwo. Można spojrzeć wstecz 
i pomyśleć o tym co się stało, a nawet zastanowić się nad 
tym co niesie przyszłość.

Jak społeczeństwo odnosi się do tych spraw? Co myślą 
zwykli ludzie, którzy pracowali i pracują nadal w swych 
zakładach pracy? Zwróciliśmy się do nich wprost z prośbą 
o wypowiedź. Oto niektóre z nich.

ALEKSANDER CIECWIERZ — emeryt:
Ogłoszenie stanu wojennego nie było dla mnie zaskoczeniem. 

Szybko przyszło mi do głowy, że teraz muszą nastąpić rzeczy
wiste zmiany Kiedyś były one prowadzone odgórnie, a tymcza
sem na samym dole leżały nabrzmiałe sprawy. Mam na myśli 
wszelkiego rodzaju kumoterskie powiązania i kliki, które po
tworzyły się w gminach. Różne powiązania w GS-ach pozwa
lały bogacić się kombinatorom. W sumie gospodarka pogarszała 
się, ludzie byli rozdrażnieni, stosunki międzyludzkie były bardzo 
złe Tworzyła się, można powiedzieć, burżuazja. Ot, na przykład 
sprawy związane z gospodarką łowiecką. Niby ludzie myślą: co 
tam łowiectwo, to nic takiego, a tymczasem nielegalne zyski 
niektórych „myśliwych” szły w miliony. Dlatego trzeba ich roz
liczać.

Póki nie było „Solidarności” należeli do partii i byli niety
kalni. Potem szybciutko zapisali się do tego „związku zawodo
wego” i znów byli nietykalni. Trzeba to było raz na zawsze
przeciąć.

KOBIETY ZE SPÓŁDZIELNI IM. BRONIEWSKIEGO
9  Nie ma butów. A  są nam potrzebne. Kupiłam kiedyś buty 

dla syna, które okazały się za duże. Poszłam do sklepu i chcia
łam wymienić. Nie mogłam, bo nie było właściwego numeru. 
Tak nie powinno być.

9  Najgorzej jest z brakiem telefonów. Nasza spółdzielnia skła
da się z trzech zakładów produkcyjnych i dwóch usługowych. 
Wszystko musimy załatwiać przez gońców. Przez to jest teraz 
nam bardzo ciężko.

9  W ogóle to na przykład z kolejkami wcale nie jest gorzej. 
Z zaopatrzeniem jakby się poprawiło.

9  Jest bezpieczniej. Przedtem bałam się wychodzić z drugiej 
zmiany.

9 Nie ma pijaków. Jakby ich wymiotło. Ulica wygląda całkiem 
inaczej.

#  Niebieskich ptaszków też jest mniej. Może ich teraz pogonią 
do uczciwej pracy

9 Ale mamy obawy co będzie ze świętami. Jak z wyjazda
mi? Trochę się zmieniło na lepsze, bo już starsi ludzie nie mu
szą się meldować. Może się coś poprawi...

LECHOSŁAW PAWLIKOWSKI — Fabryka Maszyn Żniwnych, 
robotnik:

Pierwsze odczucie było niezwykłe. Nie powiem, żebym się 
ucieszył. Uważam jednak, że zostało to wprowadzone w celu 
opanowania sytuacji. Właściwie nie obawiałem się ani o to, że 
mnie zwolnią, ani że kolegów będą zwalniali bo u nas był 
spokój. A poza tym nie widzę większych uciążliwości. Chodzi 
mi zwłaszcza o tych, którzy nie muszą nigdzie wyjeżdżać. Czy 
stan wojenny został wprowadzony słusznie? Chyba było źle, 
skoro został wprowadzony. Od tego są politycy, bo wiedzą co 
się dzieje w całym kraju. Do wojska zawsze miałem zaufanie. 
Służyłem trzy lata po wojnie w latach 1949—52. Gdyby każdy 
na swoim stanowisku zajmował się rzetelną pracą — nie byłoby 
w ogóle potrzeby wprowadzania stanu wojennego. Wojskowi 
może jednak coś załatwią. Trzeba się wziąć za sprawy gospo
darcze, zrobić porządek. A źle było. To, co powinni załatwiać 
prezesi i administracja, ostatnio musiały robić grupy operacyj
ne. • Trzeba z ulic pozbierać wyrzutków społeczeństwa, cały ten 
margines i do roboty. Byli przecież tacy co nie pracowali, a za 
parę złotych potrafili kogoś pobić, skrzywdzić.

JAN GAPINSKI — szlifierz:
— Na miasto prawie nie wychodzę. Żona pracuje. Zaopatrze

nie jest podobne jak kiedyś. Nie mam butów i nie mogę kupić. 
Uważam, że należy wprowadzić reglamentację. Wojsko ma siłę 
i władzę, więc kilka spraw powinno uregulować. Zlikwidować 
hiepotrzebne etaty. Ktoś siedzi, bierze pieniądze i jeszcze od
syła do innego. Dużo rzeczy w ten sposób można rozwiązać. 
Zwolriieni ludzie poszliby do produkcji i do rolnictwa. W ogóle 
uważam, że pracy jest w Polsce dużo tylko trzeba chcieć pra
cować. Przede wszystkim trzeba się wziąć do wprowadzania 
reformy. Wziąć ze starego systemu to co było dobre, co było 
złe — zmienić. Nie wprowadzać chaosu. Może uda się to zrobić 
wojsku.

RYSZARD NOWAK — Pracownik FMŻ:
— Według mnie to co się wydarzyło, myślę tu o wprowadzeniu 

stanu wojennego powinno stać się dużo, dużo wcześniej — przy
najmniej pół roku temu. Taką samą opinię wyrażają inni pra
cownicy fabryki w rozmowach, w tym również członkowie „So
lidarności”.

Pierwsze wiadomości radiowe w niedzielę to był szok dla 
mnie i mojej rodziny. Widziałem łzy w oczach. Teraz po ty
godniu jest zupełnie inaczej. Myślę, że każdy się jakoś z tego 
otrząsnął. Co dalej? Ja sobie zadaję również takie pytanie. Musi 
wreszcie skończyć się politykowanie, a trzeba wziąć się do kon
kretnej, solidnej roboty na każdym stanowisku pracy._ Najwyższy 
czas zrobić porządek również z tymi co nie pracują, a mają 
wszystko i w sposób właściwy oceniać i nagradzać tych, którzy 
uczciwie pracują. Nie może być tak, że stan wojenny minie 
1 od nowa rozpocznie się rozgardiasz, bowiem tego wielu ludzi 
się obawia. Uważam, że musi wrócić zaufanie Polaka do Polaka 
1 v/ tym widzę przyszłość naszego kraju.

fot. Tomasz J. Gałązka

Spokojnych Świąt Swoim Czytelnikom

Życzy Redakcja
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ODEZWA WOJEWODY P10CKE00
DO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA

Obywatelki! Obywatele! wojennego, zakłady pracy nasze- le dla swych ciemnych intere-
Decyzje władz państwowych go województwa, handel, zaopa- sów, czy panikarze nie znajdą 

o wprowadzeniu w PRL stanu trzenie i służba administracyj- posłuchu, czy wszyscy będą mo
wo jennego przyjęliście — w o- na stanęły przed koniecznością gli kupić to, co potrzebne do 
gromnej większości — z popar- zreorganizowania swych działań, życia.
ciem dla działań, podnoszących Każdy dzień przynosi poprawę. Wiele zależy od Was, Rolnicy 
stan dyscypliny we wszystkich Nie brakuje podstawowych ar- — miasta same się nie wyżywią 
dziedzinach życia społecznego i tykułów żywnościowych, ze Wiele zależy od Was Pracowni- 
gospodarczego. Nieodpowiedzial- wzmożonym wysiłkiem działa cy Handlu, Przemysłu Spożyw- 
ne grupy ludzi sporadycznie pró- służba zdrowia i służba komu- czego, Gospodarki Komunalnej, 
bowały siać zamęt i podsycać e- nalna. Administracji,
mocje, których źródło tkwi w Powraca spokój do zakładów Zwróćcie się ku wszystkim 
minionych latach i miesiącach, pracy, na ulice. Wojsko stało ludzkim sprawom, ku tym, któ- 
Przy moralnym poparciu tych, się dla nas nadzieją i głównym rzy najbardziej potrzebują po- 
którzy w pracy i spokoju widzą oparciem. Czujemy się bezpiecz- mocy. 
podstawowe źródło społecznych niejsi. Wesprzyjmy żołnierzy na- Udowodnijmy, że jest to 

| nadziei, powołane do tego siły i szą rzetelnością zawodową, do- NASZ CZAS, CZAS LUDZI
I organy sprawnie i zdecydówa- brą organizacja, dyscypliną. I SPRAWY, KTÓREJ NA IMIĘ
| nie, a jednocześnie z pełnym po- Ód nas wszystkich teraz żale- POLSKA! 
szanowaniem prawa, przywróci- ży, czy sprostamy oczekiwaniom Wojewoda Płocki
ły porządek. naszych rodzin. Od nas także (—) Antoni Bielak

W trudnych warunkach stanu zależy, czy spekulanci utracą po- Płock, dn. 17 grudnia 1981 roku.

Nasz komentarz

Już za kilka dni zapłonie
kolorowymi światełkami zielone 
drzewko, jak każdego roku sią- 
dzier „ do wigilii, przy stole 
nakrytym śnieżnobiałym obru
sem.

Będzie skromniej niż przed 
rokiem, mniej wystawnie, nie
kiedy nawet bez tradycyjnej ry
by, ale to przecież nic nie zna
czy.

Czekaliśmy na ten dzień przez 
cały rok, gotowaliśmy się na 
świąteczne spotkanie bez wzglę
du na kryzys, na trudności, ja
kie niósł nam każdy dzień.

Czekaliśmy z ufnością, że 
wspólnie spożyta wieczerza, od
nawiana od tysiąca lat tradycja 
znów nas zjednoczy wokół tego, 
co najważniejsze.

Zasiądą do świątecznej wie
czerzy ludzie samotni, opuszcze
ni przez bliskich, zapomniani 
przez własne dzieci, pokrzyw
dzeni przez los.

I  to właśnie dla nich będzie 
wigilia dniem niespełnionych 
nadziei, daremnego czekania. Po
myślmy, być może mieszkają 
niedaleko, po sąsiedzku, tu i za 
ścianą. Może są chorzy, może 
nas potrzebują.

Zapukajmy do tych drzwi, za
prośmy do wspólnego stołu, po
częstujemy wieczerzą, wspólnie 
zadućmy kolędę.

Jak co roku będziemy cieszyć 
się z upominków, które na pew
no znajdą się pod świerkowym 
drzewkiem, choć może nie tak 
bogatych jak dawniej i wysta
nych w długich kolejkach, ale 
może właśnie dlatego cenniej
szych.

Ja sama pamiętam takie wi
gilie, kiedy jedynym świątecz
nym prezentem było czerwone 
jabłko, czy pomarańcza, którą 
trzeba się było podzielić z bra
tem, a pod choinką czekał uszy
ty przez matkę ze starej sukien
ki fartuszek.

I choć poznawałam spłowiały 
materiał — byłam szczęśliwa. 
Wiedziałam, że Mikołaj nie za
pomniał.

Wiedziałam też, że są < takie 
domy, do których nie przycho
dzi wcale.

1 dziś są dzieci, o których nikt 
nie pamięta, które nawet w ten 
niezwykły wieczór nie będą mo
gły cieszyć się prezentem, nową 
lalką, samochodem, konikiem, 
może nawet cukierkiem. Zasta
nówmy się jak im pomóc, jak 
dać tę odrobinę radości.

Będziemy też po wigilijnej 
wieczerzy i przez całe święta 
rozmawiać. Również o ojczyźnie, 
targanej niepokojami, umęczo
nej, ale przecież naszej — włas
nej.

Zasiądą przy rodzinnym stola 
ojcowie, dziadkowie i wnuki. 
Ci, co przelewali za nią krew w 
ogniu walk i młodzi, którzy 
prowadzić chcą ją ku lepszemu.

Bo przecież wspólny dom ju i 
mamy. Trzeba go tylko upo
rządkować, naprawić i umocnić.

Choć ciężko i trudno, nie za- 
cietrzewiajmy się w sporach l 
narzekaniach. Nikt przecież tego 
za nas nie zrobi, bo musimy sa
mi mozolnie, krok po kroku.

Dlatego dzieląc się opłatkiem 
życzmy sobie wszystkiego lep
szego, sobie i ojczyźnie. (eg}



NASZ SPOKOJi u h  mm
Jakże inaczej jest dziś niż było jeszcze tak bardzo nie

dawno. Nie latami ani miesiącami, lecz dniami zaledwie 
liczy się czas w którym kraj nasz przeżył potężny wstrząs. 
W jego wyniku nastąpiły zmiany, które — nie waham 
się użyć tego słowa — brutalnie wtargnęły w życie na
rodu, w skali spraw wielkich, a sferze polityki, gospodar
ki, stosunków społecznych i w płaszczyźnie spraw mniej
szych, sięgających w głąb bytowania każdej rodziny, każ
dego pojedynczego obywatela.

Trzynastego grudnia wprowadzony został stan wojenny, 
a wraz z nim surowe prawa, którym podporządk&y$vb^ 
zostało wszystko i wszyscy. Ograniczone zostały lub wręĘŁ 
zawieszone liczne swobody obywaelskie, stąd — dolegllF 
wości codziennego życia. Ograniczono swobodę poruszania, 
się w miejscach publicznych w określonych godzinach, * 
swobodę przemieszczania się z miejscowości do miejsco- j  
wości, zamknięta została dla prywatnego użytku łączność 
telekomunikacyjna i możność zakukpu materiałów pęd
nych, a zatem korzystania z samochodów prywatnych.

Tak się stało i tak się musiało stać.
Tysięczne próby doprowadzenia do normalizacji stosun

ków w kraju spełzły na niczym. Wszystko wskazywało na 
to, że najbliższe dni, ba, najbliższe godziny doprowadzą 
do katastrofy.

Na pięć minut przed dwunastą władze wojskowe zdecy
dowały się położyć tamę anarchii i zbrodniczym zamachom 
na istniejący w Polsce porządek ustrojowy. Wojskowa Ra
da Ocalenia Narodowego z generałem Wojciechem Jaru
zelskim na czele wzięła na siebie ten obowiązek i naj
większą odpowiedzialność.

Musimy sobie zdać sprawę z tego, że decyzja o wprowa
dzeniu twardych praw wojennych nie była łatwa. Była 
to jednak konieczność i ostateczna możliwość zaprowa
dzenia porządku i zapewnienia spokoju umęczonym trwa
jącymi od półtora roku wstrząsami.

Ale też powinniśmy równocześnie zdać sobie sprawę z 
tego, że nie tylko na władzy, ale i na nas samych ciąży 
odpowiedzialność za to, by wszystkie dolegliwości i cięża
ry jakie spadły na nas w warunkach stanu wojennego 
nie były ofiarą, która poszła na marne.

Już pierwsze dni istnienia tych warunków wykazały, 
że olbrzymia większość społeczeństwa zrozumiała to i 
zdyscyplinowaniem pragnie dopomóc władzom, by powsta
ły możliwości jak najszybszego powrotu do normalnych 
warunków. Zrozumiała to także olbrzymia większość za
łóg pracowniczych, co przejawiało się w zwiększonej Pro
dukcji dóbr wszędzie, gdzie na to pozwoliły możliwości 
materiałowe i surowcowe.

Tylko w nielicznych zakładach ekstremalni f przywódcy 
, Solidarności” zdołali doprowadzić do napięć, niektórych 
niestety, tak jak w kopalni „Wujek” tragicznie zakończo
nych. Do napięcia doszło także w największym naszym 
zakładzie przemysłowym w Petrochemii. Szczęśliwie odbyto 
się tu bez ofiar, zawdzięczając to z jednej strony wstrze
mięźliwej postawie władz, a z drugiej rozsądkoioi załogt, 
która początkowo dała się zwieść grupce nieodpowiedzial-

" a n r S S Ł  całego nowego ' M b * ' .  pouui.
spokój. Chodzi teraz o to, aby ten spokój wykorzystać, 
jako Jczas normalnej pracy w zakładach przemysłowych 
i w produkcji rolnej. Chodzi o to, by z jednej strony za
pewnić rolnikom jak najpełniejsze zaopatrzenie ich W 
niezbędne środki, a z drugiej by rolnicy pamiętali o swo
im obowiązku wyżywienia narodu i realizowali go z caią 
obyuyatelską świadomością.

Wojsko daje z siebie wszystko: zaprowadza 
nętrzny, wespół z milicją dbając, by obywatel miał tak 
upragniony spokój, walczy ze spekulacją, intenoeniuje na 
rzecz sprawnego i sprawiedliwego i “f*.
i instytucji gospodarczych. Do tych olbrzymich zad
szła pomoc w usuwaniu skutków zimy• zostaw

Wiele jednak zależy od nas samych. Od naszych.postaw, 
od naszej dyscypliny, od naszej pracy od tego czyokres 
stanu wojennego potrafimy wykorzystać na rzecz pozytyw 
nych przemian i jak najszybszego powrotu do 
bytu.

OBRADY EGZEKUTYWY KW
PŁOCK (jbn). W piątek, 17 

grudnia 1981 r. obradowała w 
Płocku Egzekutywa Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej. Prze
wodniczył I sekretarz KW PZPR 
Alfred Wałek. W obradach u- 
czestniczył także wojewoda płoc
ki Antoni Bielak.

Egzekutywa dokonała oceny 
aktualnej sytuacji społeczno-po
litycznej i gospodarczej w woje
wództwie Przyjęty został plan 
pracy wojewódzkiej organizacji 
partyjnej na najbliższy okres 
oraz instrukcja o zasadach dzia
łania organizacji i instancji par
tyjnych w warunkach stanu wo
jennego.

W związku z doskonaleniem 
struktury organizacyjnej apara
tu partyjnego Egzekutywa KW 
zatwierdziła szereg propozycji 
kadrowych na stanowiskach kie
rowniczych instancji wojewódz
kiej.

Leon Politowics — Egzekutywa 
KW zatwierdziła decyzję Sekreta
riatu KW w sprawie • odejścia z 
funkcji I sekretarza KZ PZPR w 
Fabryce Maszyn 2niwnych w Płocku 
na inny odcinek pracy partyjnĄ.

Bogusław Kamiński -  decyzją 
Egzekutywy KW został zatwierdzonv 
na kierownika rejonu pracy partyj
ne! w Żychlinie.

Tadeusz Witczak — decyzja 
Egzekutywy KW został zatwierdzo
ny na kierownika rejonu pracy par
tyjnej w Kutnie.

Maksymilian Jeziórski — decyzją 
Egzekutywy KW został zatwierdzona 
na kierownika rejonu pracy partyj
nej w Sierpcu.

Kazimierz Stępniak — decyzją 
Egzekutywy KW został zatwierdzony

na kierownika rejonu pracy partyj
nej w Łęczycy.

Jan Owczuk — decyzją Egzekuty
wy KW został zatwierdzony na kie
rownika rejonu pracy partyjnej w
Gostyninie.

Henryk Kiusiewicz — decyzją
Egzekutywy KW został zatwierdzony 
na kierownika rejonu pracy partyj
nej w Wyszogrodzie.

Maciej Śledzianowski — decyzją 
Egzekutywy KW został zatwierdzony 
na kierownika rejonu pracy partyj
nej w Płocku.

Jan Perka — decyzją Egzekutywy 
KW został zatwierdzony na pełniące^ 
go obowiązki kierownika rejonu pra
cy partyjnej w Gąbinie

Jerzy Niekłań -  decyzją Egzeku
tywy KW został zatwierdzony na 
funkcję I sekretarza KZ PZPR w 
Przedsiębiorstwie Budownictwa Prze
mysłowego „Petrobudowa" w Płoc
ku.

Tadeusz Zalewski — decyzją 
Egzekutywy KW został zatwierdzony 
na funkcję I sekretarza KZ PZPR 
w Płockim Przedsiębiorstwie Kon
strukcji Stalowych i Urządzeń Prze
mysłowych „Mostostal” w Płocku.

Ryszard Machowiak — decyzją 
Egzekutywy KW został zatwierdzony 
na funkcję I sekretarza KZ PZPR w 
Kutnowskich Zakładach Farmace
utycznych „Polfa” w Kutnie.

Stanisław Kopeć — decyzją Egzeku
tywy KW został zatwierdzony na 
funkcję I sekretarza KZ PZPR w 
Przedsiębiorstwie Robót Montażo
wych i.Naftoremont” w Płocku.

Mieczysław Michalski — decyzją 
Egzekutywy KW został zatwierdzo
ny na funkcję I sekretarza KZ 
PZPR w PPGR Błonie, gm. Kroś
niewice.

Tadeusz Bielski — decyzją Egzeku
tywy KW został zatwierdzony na 
funkcję I sekretarza KZ PZPR w 
Fabryce Maszyn Żniwnych w Płoc
ku.

Eugeniusza Stańczyka — na wnio
sek Sekretariatu KW Egzekutywa 
KW odwołała z funkcji I sekreta
rza KG PZPR w Górze św. Małgo
rzaty.

POSIEDZENIE PLENARNE KW
Jak nas poinformował Wydział Organizacyjny KW w Płocku 

najbliższe posiedzenie plenarne odbędzie się w dniu 30 grudnia. 
Będzie ono poświęcone ocenie aktualnej sytuacji społeczno-po
litycznej w nassym województwie.

Jeden z patroli na ulicach Płocka
Fot. T. J. Gałązka

PAPIER
-  I M  SIRATEGiGZMY

PRZEWODNICZĄCY RADY PRACOWNICZEJ MZRiP

WALDEMAR BARCIKOWSKI:
W ostatnich dniach organa 

porządkowe wykryły w Czerwiń 
sku n Wisłą nielegalną drukar
nię. Znalezione w tej drukarni 
gotowe „dzieła” wskazują jed
noznacznie na to, jakim organi
zacjom i celom służyła. Zainsta
lowane tam doskonałe zagra
niczne urządzenia poligraficzne 
nie pozostawiają też cienia wąt
pliwości. kto pomagał w jej za
łożeniu, kto zainwestował w ten 
interes. Na jeden aspekt tej 
sprawy zwrócić należy szczegól
ną uwagę. Chodzi o papier, któ
rego brak na podręczniki, książ
ki. gazety. W Czerwińsku znale
ziono t o n ę  papieru znako
mitej jakości...

• • •

Papier stał się w ostatnich
miesiącach towarem strategicz
nym dla tych. którym zależało 
na sianiu zamętu i chaosu, na 
ciągłej intensyfikacji nachalnej, 
nie przebierającej w środkach 
antvt>aństwowej i antyradziec
kiej prooagandy. Każda metoda 
jego zdobycia była dla tych lu
dzi dobra. Płocki region NSZZ 
..Solidarność” nie był wyjątkiem 
Dęto w trąby, że w wojewódz
twie jest źle z zaopatrzeniem, 
żadano głów tych, którzy — wg 
„Solidarności”  — winni byli te
go stanu. Wcale to jednak nie 
przeszkodziło płockim liderom 
„związku zawodowego”  w zała
twianiu oewnei transakcji wy
miennej... Oto. nie rozpowszech

niając oczywiście tej informacji, 
złożono „kolegom-związkowcom" 
jednego z zakładów papierni
czych następującą ofertę: ..Daj
cie nam papier, a my wam da
my 1000 sztuk kurczaków”. O 
ferta oczywiście została przyjęta 
Płocczan można było znów in
tensywnie karmić ulotkami, pla
katami ł Inną papierową stra
wą...

• & •

Papier — to nie tylko propa
ganda, to również niezbędnv 
atrybut urzędowania. Tępiąc 
wyszydzając biurokrację po stro
nie władzy, nie zwracano uwagi 
na ten drobiazg we własne^ 
działalności. ...Ci, którzy zgod
nie z prawem likwidowali sie
dzibę Zarządu Regionalnego I za
bezpieczali znaleziony tam ma
jątek i dokumentacje, kręcił! 
głowami z niedowierzaniem* wy
wieziono z tej siedziby dwie oeł 
ne 4-torowe ciężarówki doku 
rrentów. publikacji, szpargałów 
różnej formy i przeznaczenia...

Trwa badanie tvch dokumen
tów. Można sobie wyobrazi'1 
<ak ciężka i to takie w sens!*5 
fizycznym jest ta praca. Znale
ziono już i zabezpieczono wiele 
bardzo ciekawych dokumentów 
o których treści będziemy infor
mować w miarę postępowania 
tych prac. Będzie o czym pisać 
mówić — a przede wszystkim 
myśleć... (j)

ZATRACONY REALIZM...
Do demokracji społeczeństwo nasze nie było przygotowane 

Dlaczego? Otóż zbyt dużo było różnych zdań na jeden temat. 
Z trudnością przychodziło wypracowywanie wspólnych wnios
ków. które satysfakcjonowałyby wszystkich. W głosowaniach 
przeciwnicy pewnych racji nie mogli się pogodzić z przegraną, 
nie potrafili podporządkować się większości i czuli się ookrzyw- 
dzeni. Uważam, że nie udało się określić pila działania wszyst
kich organizacji istniejących w zakładzie. Dało się zauważyć, 
iż za całe zło, za kryzys gospodarczy winiono jedynie partię 
i rząd Zła tego dopatrywano się również w naszych stosunkach 
handlowych. Wypaczenia w polityce partii były nie tylko przed
miotem konstruktywnej krytyki, ale w ostatnim czasie wręcz 
bezpośredniego ataku. Niektórzy zatracili realizm, że partia 
istniała, istnieje i istnieć będzie, dopóki będą jej członkowie 
oraz ideolodzy. Zginął szacunek dla odmiennych poglądów i gło
szonych zdań.

W takich warunkach trudno było pracować radzie. W jej łonie 
poszczególni członkowie mieli zbyt duże różnice zc’ań, które 
niewątpliwie wpływały na powolne tempo załatwiania spraw. 
Każdy pracownik czy też grupy pracowników widziały jedynie 
swoje interesy. Brakowało obiektywizmu i szacunku dla posiada
nych umiejętności i pracy.

Tak było na początku, natomiast ostatnio dało się zauważyć, 
iż ludzie zaczęli rozumieć demokrację i jej zasady, a także swo
ją rolę w radzie. Natomiast kubeł zimnej wody był notrzebny 
ale uważam, że już dzisiaj gdybyśmy wstrzymali ten strumień 
wody to moglibyśmy sprawnie działać jako rada Krótkotrwały 
stan wojenny pozwoli na przemyślenie i uporządkowanie wielu 
spraw. Rzeczą najistotniejszą jest niedopuszczenie do antago
nizmów w społeczeństwie a wręcz doprowadzenie do urzeczy
wistnienia idei Frontu Porozumienia Narodowego, który to może 
wyzwolić inicjatywy gospodarcze, a to niewątpliwie przyczyni 
się do szybszego wyjścia z kryzysu.

Zgoda buduje — niezgoda rujnuje. Zdenerwowanie, złość 
ł zawiść przeszkadzają normalnej pracy i tego winien być świa
dom każdy.

CHWILA REFLEKSU

PRZED ŚWITEM

To bsla bardzo ciężka noc — a najcięższe były godziny przed 
świtem. Wydarzenia w Petrochemii, które zapoczątkowała dzia
łalność części działaczy NSZZ Solidarność” , a zakończyła sta
nowcza interwencja sił porządkowych zostaną na długo w pa
mięci ich uczestników przede wszystkim ale i w naszej także. 
Dlaczego do nich doszło? Czy musiało do nich dojść?

Znam wielu ludzi — bezpośrednich uczestników tych wydarzeń, 
znam wielu soośród tych. którzy bvl! ich inicjatorami Nie mógł
bym z czystym sumieniem powiedzieć, że są to zatwardziali, za
piekli w nienawiści wrogowie socjalistycznego porządku, ekstre
miści spod znaku Kuroniów czy Moczulskich — choć z obecnością 
świadomych siewców anarchii liczyć sie trzeba A więc — kim 
sa ci, którzy zajęli warsztatowe hale, ei, którzy szantażowali 
władzę wyłączeniem obiektów produkcyjnych?

Moim zdaniem tylko Jedna -śzedni*” ocena może być prawdzi
wa. Są to w ogromnej wiekszo|ę§$Sptentveznle zagubieni, bronią
cy swej „twarzy" ludzie, przyzwalajenl do permanentnie dotych
czas praktykowanych strajków, wieców, konsultacji 1 żadań. Nie 
dotarło do nich, że stan woleony jest faktem, a nie chwytem 
taktycznym Nie dotarło do nich, że akończvł sie czas anarchii, że 
za działania przeciw porządkowi trzeba płacić eenę rzeczywista

Przebieg „pertraktacji” , jakie prowadzili z byłym już dyrekto
rem przedsiębiorstwa 1 pełnomocnikami wolskowyml wskazuje, 
że wyczuwali Intuicyjnie groźbę rzeczywistej odpowiedzialności.
ale nie wierzyli, że skończył sie już czas. w którym to oni sta
wiali warunki, że nrzvszła nora stawiania Warunków lm Grali 
bardzo wysoko — bo przecież jeden nieodpowiedzialny szaleniec 
mógł spowodować katastrofę nieobliczalna w skutkach — ale nie
zbyt zdawali sebie sprawę, lź będą przegrani w każdym przypad
ku.

Czy można Ich jednoznacznie potępić? Ryzykowali nie tylko to
bą — to prawda i to trzeba bezwzględnie brać nod uwagę Są 
wśród nich 1 tacv. których noten’ć trzeba bezwzględni* — a or
gana porządku sprawiedliwie ocenia Ich odpowiedzialność. A l« ety 
potępienie i kara powinny dotknąć wszystkich?

Ocenia ich, ich indywidualne postawy, zarówno ich przełożeni — 
wydalać lub nie wwdalac poręczenia 1©l«łnpśc! — 1ak 1 władze, 
prowadzące szczegółowe dochodzenie. Ale my, choćbyśmy nic
chcieli, takiej oceny również dokonać musimy. T nie zdaiae sobie 
z tego w pełni sprawy 1uź w  poważnej ezeSel oesny tej przecież
dokopaliśmy Crv — słusznej...

Rozmawiałem zarówno t  tymi, którzy byli w halach w czasie
strajku |ak i z tymi, którzy nie dali sie ponieść emocjom nie 
dali sobie zrobić „wody z mózgu” i dostrzegli ryzyko, jakie mo
gło powstać 1 powstało Wszyscy nie sa zbyt rozmowni T jedni 
i drudzy wciąż maja mnóstwo wątpliwości, pytań Można nowie- 
d.zieć, że przygnębienie Jest praktycznie powszechne. Rozstrzygnąć 
jednak muszą sami swoje rozterki, sami muszą określić swoje 
podstawy przed w czasie 1 po wydarzeniach.

Dziś już wierzą, że to eo się stało, 1 to co jeszcze nastąpi., nie 
działo się 1 nie będzie się dziać ,,na niby”, że to nie ćwiczenia, 
ale rzeczywisty stan wojny Czy gdyby uwierzyli wcześniej — sta
łoby się to eo się stało?...

A więc — potępić? Cl, eo powinni — karze nie ujdą Cl, eo po
błądzili też nie są od kary zwolnieni — od kary, laką sobie sami 
świadomie lub nieświadomie wymierzają za każdym razem gdy 
wracają myślami do tamtych nocnych godzin.

Zostawmy to im samym 1 czasowi — dobry to lekarz. I pamię
tajmy, te przecież każda noc kończy się świtem...

JERZY MALANOWSKI

BOGDAN SIWEK OŚWIADCZYŁ
kę próbowali doprowadzić w Polśc* 

Wiceprzewodniczący Zarządu Re* do zmian ustrojowych Uważam, że 
głonainego NSZZ „SplidarnoŚć” w Yyszysęy członkowie „Solidarności” 
Płocku — Bogdan Siwek opubliko- winni w tej chwili ratować kraj 
wał następujące oświńdczehie: ptzed rozlewem krwi, a więc za-

Oświadczam, że byłem, jestem 1 chować spokój i rozwagę. Sądzę te 
oozostanę zawsze działaczem związku jest Jeszcze nadzieja na przywróce- 
zawodowego pozbawionego wpływów nie w kraju zasad demokracji, ale 
politycznych Uważam, że związek nie może odbyć się to na drodze 
„Solidarność”, aby mógł nadal konfrontacji, którą wywołać może 
istnieć 1 abym ja mógł pozostać kie- nielegalna działalność w czasie sta- 
dyś jego aktywnym działaczem, mu- nu wojennego. Porozumienie narodo- 
si oczyścić swoje szeregi z tych lu- we wszystkich sił w Polsce Jest Jesz- 
dzl, którzy uprawiając swoją pollty- cze możliwe.

ZMIANY KADROWE
W ostatnim okresie podjęto w na

szym województwie szereg wniosków 
kadrowych wynikających przede 
wszystkim z nowej sytuacji. Jaką 
stworzyło wprowadzenie stanu wo- 
’ęnnego. Część osób sprawujących 
kierownicze stanowiska w admini 
straeji państwowej oraz Instytucjach 

aparacie gospodarczym nie spro 
stała wymogom chwili, toteż jedno
stki nadrzędne podjęły decyzje o 
odwołaniu ich z zajmowanych dotąd 
stanowisk Wśród spraw kadrowych 
znajdują się także wnioski wcześ
nie isze, nie związane z aktualna sy* 
”mc1a społeczno nolitvczna kraju.

H Decyzja ministra przemysłu 
-heroicznego i lekkiego z dniem 17 
grudnia br. odwołany został ze sta
nowiska dyrektora naez»ineao MZRIP 
w Płocku Władysław Wawak — w 
■'wiazku z utrata możliwości kiero
wania orzedsiehiorstwem w warun- 
voęh stanu wojennego.

(SJ Dyrektorem naczelnym MZRiP 
minister przemysłu chemicznego ł 
lekkiego mianował Kazimierza Klę
ka.

©  Decyzją ministra przemysłu che
micznego i lekkiego z dniem 17 gru
dnia br odwołany został ze stano
wiska dyrektora Ośrodka Badawczo- 
Rozwojowego Przemysłu Rafineryjne
go w Płocku Kazimierz Frączek — 
za niewy wiązywanie się z obowią
zków wynikających z Dekretu Rady 
Państwa z dnia 13 grudnia br. o 
wprowadzeniu stanu wojennego,

0  Minister powierzył obowiązki 
kierowania tą jednostka Wtod zimie 
rzowi Dereckiemił; który iednoeześ- 
nie pozostałe w MZRIP w Płocku na 
stanowisku dyrektora d.s. inwesty
cji i rozwoju. v

9  Dyrektor naczelny Mazęwiec- 
kłch Zakładów Rafineryjnych 'i Pe 
trochernicznych w Płocku odwołał 
ze stanowisk kierowniczych 9 pra
cowników Ośrodka Badawczo-Roz
wojowego Przemysłu Rafineryjnego 
— za niewłaściwe wykonywanie o- 
howlazkńw wynikających z wprowa
dzenia w PRt stanu wojennego

©  Wojewoda ołockl orzy uwzglę
dnieniu trybu wynikającego z De
kretu RP z dnia 13 grudnia br. od 
wołał ze stanowiska dyrektora Wo
jewódzkiego Szpitala Zespolonego 
Elżbietę Matlachowska Ciska za na 
ruszenie obowiązków służbowych 
wynika łące t  niestosowania posta 
nowień Dekretu oraz zastępcę dy
rektora Marka Switaisklego, z po
wodów Jak wyżej.

&  Na stanowisko dyrektora Wo
jewódzkiego Szpitala Zespolonego 
wojewoda płocki powołał t dniem

17 grudnia br. Ryszarda Pawińskie- 
go, na stanowisko zastępcy dyrekto
ra Andrzeja Malińskiego.

•  Wojewoda płocki uwzględnił 
wcześniejszą prośbę Zdzisława To
maszewskiego o odwołanie go ze sta
nowiska naczelnika miasta Żychli
na 1 powołał na to stanowisko Mi
rosława Chlebnego.

©  Wojewoda płocki powołał t 
dniem 17 grudnia br na stanowisko 
naczelnika miasta Kutna Cezarego 
u«msńskłego.

©  7.a nieprzestrzeganie postano
wień Dekretu RP o wprowadzeniu 
w PRT., stanu wolenn»go wolewoda 
płocki odwołał ze stanowisk:

— Tadeusza Tawerskłege, dotych
czasowego dyrektora Płockiego Ogro
du Zoologicznego;

— Feliksa Jankowskiego, dotych
czasowego prezesa Gminnej Spół
dzielni s rh ” w Gąbinie;

—- Jana Zalewskiego, dotychczaso
wego zastępcę prezesa Gminnej 
Spółdzielni SCh” w Gąbinie:

—- Jana Dyeowskleeo, dotychczaso
wego dyrektora Wojewódzkiego Riu- 
ra Geodezji i Terenów Rolnych,

©  Wojewoda płocki zwolnił ze sta
nowiska naczelnika gmłnv Czer
wińsk o Wisła Kazlm'ffrza Brendę, 
który utracił zdolność kierowania 
or-os w gminie

©  Wojewoda płocki odwołał — na 
własna prośbę -  Alicję Frątczak ze 
stanowiska naczelnika gminy Do
brzelin

©  Wojewoda płocki odwołał ze 
stanowiska naczelnika gtnlny Mo
chowo Henryka Starczewskiego z« 
względu na niewłaściwą pracę

©  Wojewoda płocki Dr/vchvilł się 
do prośby Jerzego Stępniaka 1 zwol
nił go ze stanowiska dyrektora Wy
działu Kultury Fłzycznel 1 Turysty
ki Urzędu Wojewódzkiego w Płoc
ku.

#  Wojewoda płocki powołał Jana 
Pecha na stanowisko dyrektora Wy
działu Kultury Fizycznej i Turysty
ki Urzędu Wojewódzkiego w Płocku.

0  Na stanowisko dyrektora naczel
nego Zakładów Metaturglcznvch 
Przemysłu Maszyn Rolniczych ..Agro- 
met” w Kutnie Sklęerkaeh powoła
ny został Jerzy Wvoych

©  Ze stanowiska dyrektora na
czelnego PBP „Petrobudowa” w 
Płocku odwołany został Bronisław 
Cieślak — za niewykonywanie obo
wiązków kierowniczych wynikają
cych z postanowień Dekretu RP o 
wprowadzeniu w PRL stanu wo-
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Trwa odśnieżanie ulic miasta Płocka
Fot. Tomasz J. Gałązka

MELDUNEK Z PŁOCKICH DRÓG

NAJWAŻNIEJSZE 
TRAKTY-PRZEJEZDNE

Ostatnie dni dały się mocno we znaki wszystkim użytkowni
kom dróg. Duże opady śniegu i zamiecie śnieżne spowodowały 
poważne utrudnienia w ruchu.

Z informacji jakie uzyskaliśmy w Wydziale Komunikacji Urzę
du Wojewódzkiego wynika, że najważniejsze trakty przebiega
jące przez teren województwa są przejezdne, mianowicie droga 
E-8 między Krośniewicami a Plecką Dąbrową, E-16 między Lu
bieniem Kujawskim a Łęczycą oraz drogi główne nr 107 i nr 
108 i T-81.

Również przejezdne są wszystkie drogi drugiej kolejności zi
mowego utrzymania z lokalnymi utrudnieniami. Utrzymuje się 
na nich warstwa lodu i śniegu grubości 20—30 cm. Gorzej na* 
tomiast przedstawia się sprawa z drogami drugiej kolejności 
odśnieżania. Po ostatnich opadach śniegu i silnych wiatrach 
nieprzejezdnych jest 119 odcinków dróg o łącznej długości 76o 
km. Sytuacja jednak ulega systematycznej poprawie.

Na drogach województwa pracowało ostatnio 138 robotników 
oraz sprzęt zmechanizowany w tym 21 piaskarek, 50 pługów lek
kich, P średnich i 6 ciężkich oraz 4 równiarki samojezdne.

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych transport 
funkcjonuje bez większych zakłóceń. Z powodu ogran.czeń pa
liwo.-yrh zawieszono część kursów autobusowych PKS, zwłaszcza 
na trasach dalekobieżnych. Odnotowano również zakłócenia w ru
chu kolejowym spowodowane obfitymi opadami śniegu.

W momencie gdy informacje przygotowywaliśmy do druku 
udało się dzięki ofiarnej pracy służb drogowych trudności te 
przezwyciężyć i komunikacja funkcjonuje juz normalnie, (w )

ZGODNIE Z PRAWEM 
STANU WOJENNEGO

Prokuratura Wojskowa wszczę
ła dochodzenie i zastosowała 
areszt tymczasowy w stosunku 
do Michała Rausza, jednego z li
derów NSZZ „Solidarność” w 
płockiej Petrochemii, któremu 
zarzuca się uczestnictwo w in
spirowaniu strajku w tym przed
siębiorstwie po ogłoszeniu stanu 
wojennego.

Prokuratura Rejonowa w 
Płocku wszczęła śledztwo w try 
bie doraźnym i tymczasowo are
sztowała Annę Węglińską, inży
niera chemika z Ośrodka Ba
dawczo-Rozwojowego 'Przemysłu 
Rafineryjnego w Płocku o to, że 
w dniu 14 grudnia br. zorgani
zowała strajk pracowników tego 
ośrodka.

Wszczęte zostało również śle
dztwo w trybie doraźnym prze
ciwko Zdzisławowi Orłowskie
mu, który w Łęczycy wykonał

i przenosił plakaty o treści an 
typaństwowej. Jest on nieletnio,' 
uczniem Zasadniczej SzkoK 
Zawodowej w Łęczycy, a dzia
łalność swą wykonywał z dru
gim nieletnim. Sprawę przekaza
no Prokuraturze Wojskowej.

Komenda Wojewódzka MO 
wszczęła postępowanie przygoto
wawcze przeciwko działaczce 
NSZZ „Solidarność” Jadwidz 
Dryńkowskiej w trybie doraź 
nym z mocy art. 237 KK o znie
ważenie organów milicji.

Wszczęte zostało również po
stępowanie przygotowawcza
orzeciwko. Remigiuszowi K Ty
siakowi, przewodniczącemu K7 
„Solidarność” o to. że w dni*1 
14 grudnia br. w bazie remonto
wej Żeglugi Warszawskiej w 
Płocku organizował strajk pro
testacyjny. (szczl

W Y K R Y C I E  
SPRAWCY MORDERSTWA
Duże poruszenie wywołała wśród społeczeństwa rejonu 

kutnowskiego wiadomość o bestialskim morderstwie popeł
nionym w miejscowości Szczyt gm. Opoiów na osobach 
bogatego sadownika Stanisława Korczaka i Teresy B. 
Morderstwo to zostało popełnione w dniu 4 grudnia br. 
Już w dniu 6 grudnia milicja miała dane co do osoby 
sprawcy, którym okazał się były pracownik Stanisława 
Korczaka — Stanisław Winiarski. Aresztowanie Winiarskie
go nastąpiło w dniu 17 grudnia, gdyż przez kilka dni ukry
wa! się on w jednym z miast naszego województwa. Wi
niarski był już dwukrotnie karany za gwałty i rabunki.

(szcz)

W SKUPIE 
-  LEPIEJ

Ostatnie dni przyniosły nieco 
lepsze efekty jeśli chodzi o sy
tuację w skupie. Rozmawiamy 
na ten temat z zastępcą dyrek
tora Wydziału Rolnictwa Gospo
darki Żywnościowej i Leśnictwa 
Romanem Rudką.

- Jeśli chodzi o mleko dyna
mika skupu wynosi 105 procent 
w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego. Sytua
cja jest korzystna, choć wystą
piły pewne kłopoty z odbiorem 
mleka spowodowane dużymi opa
dami śniegu. Niemniej są pełne 
szanse aby tę dobrą tendencję 
w skupie utrzymać.

W skupie żywca w poprzed
nim okresie notowaliśmy szereg 
zjawisk niekorzystnych jak nie
legalny ubój 1 sprzedaż na wol
nym rynku.

W stosunku do lat poprzednich 
około 25 procent żywca trafiało 
do nabywców poza uspołecznio
nym handlem.

Po wprowadzeniu stanu wo
jennego sytuacja ulega stopnio
wej poprawie. Wprawdzie w 
pierwszych dniach nie notowa
liśmy tendencji zwyżkowej, jed
nakże ostatnio jest lepiej. Przez 
pierwsze dni ubiegłego tygodnia 
skupiliśmy na przykład 450 
sztuk żywca, a już w piątek aż 
1155.

Pomogły w tym również dzia
łania podjęte przez Zakłady 
Mięsne, które zobowiązały rol
ników do zrealizowania wszyst
kich umów kontraktacyjnych w 
terminie do 24 grudnia.

Jeśli chodzi o skup zbóż sytu
acja jest niekorzystna, chociaż 
zgodnie z umowami mamy jesz
cze skupić 45.000 ton zboża ze 
zbioru 1981 roku.

Niestety na razie nie rysuje 
się jakaś wyraźna poprawa, po
nieważ na czarnym rynku cena 
zboża jest nadal wysoka i część 
jego trafia niestety jeszcze d< 
spekulantów. Ostatnie działania 
powinny jednak i tu przynieś* 
korzystne rezultaty. (eg)

W PŁOCKU S WOJEWÓDZTWIE

B I  S i l i ł
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

HANDLOWY
S Z C Z Y T
ZAKUPÓW

W sklepach mimo stanu wojenne
go zwiększony przedświąteczny ruch 

Jak przygotował się płocki han
del na ten trudny okres — z ta
kim pytaniem zwróciliśmy się do dy
rektora Wydziału Handlu Haliny 
Płochockiej.

• Mamy opanowaną sytuację Je
śli chodzi o mięso, powinno być 
pełne pokrycie na zaopatrzenie wy
nikające z przydziałów kartkowych, 
choć pewne kłopoty mamy z za
pewnieniem pełnego asortymentu 
wyrobów.

Więcej o 100 ton Jakie uzyskallś 
my poza rozdzielnikiem jest woło
winy, mniej, niestety, wieprzowiny 
Nie powinno zabraknąć natomiast 
kurczaków. Otrzymaliśmy także 50 
ton drobiu dodatkowo.

Ponieważ nie ma kłopotów z o- 
• ymaniera tłuszczów, poza olejem 
smalcem, wydaliśmy dyspozycje do 

zakładów mleczarskich, aby przesta 
wiono produkcję na śmietanę i sery, 
których klienci w tym okresie szcze 
'ólnie poszukują

Gwarantujemy także pełne pokry 
*ie przydziałów kartkowych na mą
kę ł cukier.

W sklepach już od kilku dni 
przedawane są karpie. Ich dostawy 

przewidziano na poziomie roku. u- 
biegłego.

Mamy też ryby wędzone, głównie 
ostroboka, a także marynowane Nie 
wiele natomiast będzie śledzi. Ilości 
jakie uzyskaliśmy skierowane zosta 
ły do produkcji i sprzedawane bę 
dą w zalewach lub majonezie Cen 
trala Rybna nie Jest w stanie na 
tomiast dostarczyć rybnych kon 
serw, bo magazyny są, niestety, pu 
ste.

Z artykułów spożywczych typowo 
świątecznych pojawiły się suszone 
owoce — śliwki i gruszki. Kodzyn 
ki mamy tylko w minimalnych Ileś 
ciach z ostatnich zapasów z trze 
ciegt kwartału. Brakuje też maku 

Kłopoty są z suszonymi grzyba 
ui. Podjęliśmy starania, aby uzy 

skać pewne ilości Jeszcze przed 
świętami ze Spółdzielni „Las” w Du
ninowie.

Sprzedajmy także herbatę luzem 
i również przyprawy: imbir, cy
namon, goździki.

Nie powinno zabraknąć pieczywa 
stórego sprzedaż będzie prowadzo 
na również w kioskach zaklado 
wych. a w razie potrzeby nawet i 
-(amochodów.

W sprzedaży powinna się tei zna
leźć spora ilość wypieków cukier 
niczych. Być może Jeszcze przed 
świętami lub około nowego roku 
znajdą się także w sprzedaży towa 
ry z NRD. Podjęto decyzję ó przed 
świątecznej sprzedaży alkoholu, choć 
oewne kłopoty mogą być z zaku
pem win t Importu i szampanów

HANDEL

Czwartek, 24.XII.81 r.
Sklepy czynne do godz. 15.00. 

Sklepy dyżurne: 4, 37, 47, 59, 81, 
93, 109, 117, 120, 132. SDH dział 
spożywczy czynny do godz. 16.00.

25 i 2G.XII.81 r. — sklepy 
zamknięte,

27. XII.81 r. — sklepy czynne 
jak w każdą niedzielę.

28. XII.81 r. — sklepy mięsne
zamknięte, pozostałe czynne jak 
w każdy dzień.

29 i 30.XII.81 r. — sieć han
dlowa pracuje normalnie.

31.XII.81 r. — do godz. 15 
czynne wszystkie sklepy, dyżur
ne do godz. 16.00.

1.1.82 r. — wszystkie sklepy
zamknięte.

2.1.82 r. — handel pracuje jak 
w wolną sobotę.

3.1.82 r. — sklepy czynne jak 
v  każdą niedzielę.

KOMUNIKACJA

Dnia 24.XII.1981 r. po godz. 
19.00 zostanie ograniczona czę
stotliwość kursowania autobu
sów.

Odjazdy wg podanych godzin.
Linia nr „2” Kostrogaj — Ra-

dziwie — Cicha — godz. 19.03, 
19.43, 21.04, 22.16.

Radziwie — Cicha — Kostro
gaj — godz. 19.45, 20.23, 21.40, 
22.52.

Linia nr „3” Kostrogaj — Bo- 
rowiezki — godz. 18.48, 19.30,
20.10, 20.50, 21.30, 22.10. 

Borowiczki — Kostrogaj —
godz. 19.28. 20.10, 20.56, 21.30,
22.10, 22.50.

Linia nr „19” Graniczna — 
Szpital Winiary — częstotliwość 
co 30 minut. Ostatni do szpitala 
godz. 22.12. Ostatni do Granicz
nej godz. 22.20.

Linia nr „20” Kostrogaj — dw. 
PKP-Płock -- częstotliwość co 
30 minut. Ostatni z Kostrogaju 
godz. 22.08. Ostatni z dw. PKP 
godz. 22.34.

Pozostałe linie zgednie s roz
kładem jazdy.

Dnia 25.XII.1981 r.
Linia nr „1” — kursuje wg 

rozkładu1 jazdy.
Linia nr „2” — wyjazd z Ko- 

strogaju godz. 8.00, 11.00, 15.00, 
20.00.

Wyjazd z Radziwia gedz. 8.30 
11.30, 15.3-0, 20.30.

Linia nr „3” — wyjazd z Ko- 
strogaju godz. 9.37, 16.34, 19.50.

Wvjazd z Borowiczek godz. 
10.12, 17.09, 20.25.

Linia nr „4” — wyjazd z pl. 
Obr. W-wy godz. 9.30, 15.40 

Wyjazd z Białkowa godz. 10.00, 
15.05.

Linia nr „5” — wyjazd z pl. 
Jurgensa godz. 8.00, 17.00, 18.30 

Wyjazd z Murzynowa godz. 
8.42, 17.42, 19.12.

Linia nr „3” — wyjazd ze
Stoczni godz. 5.15, 13.15, 21.20.

Wyjazd ze szpitala godz. 6.15, 
14.15, 22.15.

Linia nr „10” — wyjazd z
Południowej godz. 11.00, 17.55.

Wyjazd z Białej Starej godz. 
11.33, 18.30.

Linia nr „1S” — kursuje z
częstotliwością co 60 minut — 
wyjazd z Granicznej, pierwszy 
godz. 5.S0; wyjazd z Granicznej 
ostatni godz. 2̂ 2.20.

Wyjazd ze szpitala, pierwszy 
godz. 6.00; wyjazd ze szpitala 
ostatni godz. 22 55.

Uwaga! Od godz. 13.00 do 17.00 
w celu dogodnego dojazdu i od
jazdu do szpitala zostanie zwię
kszona częstotliwość kursowania 
linii nr „19” (co 15 minut).

Linia nr „20” — kursuje z
częstotliwością co 60 minut — 
wyjazd z Kostrogaju: pierwszy 
godz. 5.30; wyjazd z Kostrogaju: 
ostatni godz. 22.30.

Wyjazd z dw. PKP: pierwszy 
godz. 6.00; wyjazd z dw. PKP: 
ostatni godz. 22.55.

Uwaga! Na pozostałych liniach 
w tym dniu autobusy nic będą 
kursowały.

Dnia 26.XII.1931 r.
Linia nr „9” — zawieszona.
Linia nr „11” — zawieszona.
Linia nr „19” — od godz. 5.00

do godz. 14.00 częstotliwość co 
30 minut.

Od godz 14.00 — kursuje jak 
w dni świąteczne.

Linia nr „20” — od goaz. 5.00 
do godz. 14.00 częstotliwość co 
20 minut.

Od godz. 14.00 — kursuje jak 
w dni świąteczne.

Pozostałe Unie będą kursowały 
jak v," dni świąteczne.

Dnia 27.XII.1931 r.
Na wszystkich Liniach MPK w 

Płocku kursują autobusy jak w 
dni świąteczne.

SŁUŻBA ZDROWIA

W okresie świątecznym przy
chodnie, rejonowe nr 2 (Kolegial
na 47) i nr 4 (Miodowa 2) peł
nią całodobowe dyżury. Na dy
żurze obecny je3t jeden lekarz 
i jedna pielęgniarka.

W dniach roboczych wszystkie 
istniejące w Płocku przychodnie 
pracują bez zmian, a dwie spo
śród nich, wyżej wymienione, 
pełnią dyżury przez całą dobę.

Pogotowie ratunkowe pracuje 
bez zmian, przy pełnej obsadzie.

Od 14 grudnia aż do odwoła
nia szpitale w Płocku pełnią dy
żury ostre. Można się zgłaszać 
bezpośredni© do izby przyjęć. 
Lekarze dyżurni tych szpitali w 
nagłych przypadkach zobowiąza
ni są udzielać również porad dla 
najbliżej zamieszkałych pacjen
tów.

W każdej gminie przez całą do
bę czynny jest jeden ośrodek 
zdrowia. Naczelnicy gmin po

wiadomili ludność, który ośro
dek czynny jest na danym te
renie.

APTEKI

Dyżury . nocne i świąteczne 
pełnią: od 21.XII. do 23.XII. 
apteka przy ul. Kolegialnej 20, 
od 28.XII. do 4.1.1982 r. apteka 
przy ul. Kobylińskiego 6.

Uwaga! Komurrkat dla przy
jeżdżających do Płocka.

Od godz. 8.000 do 20.00 co
dziennie, w okresie świątecz
nym także, czynne jest biuro 
meldunkowe w Urzędzie jMiej- 
sk;m przy pl. Nowotki.

W dniu 24.XII.1981 r. godzina 
milicyjna obowiązywać będzie cd 
godz. 2.00 do 5.00 rano ze wzglę
du na odbywające się kościelne 
nabożeństwa pasterkowe.

W WOJEWÓDZTWIE

Zakłady przemysłowe Płocka i 
województwa płockiego pracują 
n uilnie. Stan wojenny bar
dziej widać w mieście, tu spo
tyka sie więcej patroli wojska 
i MO.

Jak nas poinformowano w 
Urzędzie Wojewódzkim wszyst
kie drogi pierwszej i drugiej ko
lejności odśnieżania są prze
jezdne. W miniony poniedziałek 
sprzęt skierowano już na drogi 
trzeciej kolejności, co umożliwi 
dystrybucję towarów ze wsi do 
miasta i odwrotnie. W rejonie 
Kutna i innych miast naszego 
regionu przy odśnieżaniu praco
wały załogi wielu zakładów pra
cy-

Handel funkcjonuje normalnie, 
utrzymywana jest ciągła sprze
daż mąki, pieczywa, cukru i in
nych art kr.łów. Daje się tylko 
odczuć brak jaj, śmietany i se
rów tłusty h. Ze względu is'd- 
nak na wystarczającą ilość ma
sła podjęto decyzję o zwiększe
niu dostaw śmietany na rynek.

Również służba zdrowia pra
cuje normalnie. Zaopatrzenie w 
leki nie uległo zmianie. Nieste
ty, sprzedaż niektórych z nich 
trzeba było ograniczyć do y 
nęgo opakowania. •.Występuj 
także kłopoty w. popatrzeniu 
placówek służby zdrowia w wę
giel. Na przykład w ostatnim 
kwartale dla sierpeskiego szpi
tala nie zrealizowano dostaw 60 
ton koksu. We wszystkich pla
cówkach miejskich i wiejskich 
wprowadzono całodobowe dyżu
ry, obok lekarzy i personelu no- 
mocnfczego pracują tutaj studen
ci medycyny.

Zgodnie z postanowieniem wo
jewody płockiego na dworcach 
znajdują się dokładne informacje 
dla podróżnych dotyczące miejsc 
zameldowania i godzin pracy u- 
rzędów. Czas pracy Biur Ewi
dencji Ludności został w yd łu 
żony. <KP. ZB.)

Wzgórze Tumskie
Fot. T. J. Gałązka

& AKTUALNOŚCI © STR. 3



Litery s pól ponumerowanych w dolnym rogu usze
regowane w kolejności od l  do 57 utworzą rozwią
zanie.

POZIOMO*
I. Stróż porządku publicznego, 8. lekkoduch, urwl- 
połeć, 11. uderzenie, 12. zmiana głosu u chłopców 
w okresie dojrzewania, 13. lekka przejrzysta tkani
na, 14. silna trucizna, 15. dawny pocisk artyleryjski, 
13. odbiornik UFO-ludka, 23. zielony na czapce wo
pisty. 25. doktryna filozoficzno-religijna, 28. święty 
byk egipski, 31. ruchomy mebel w gabinecie lekar
skim. 33. miara drukarska czcionki, 35. żebrzący Zyd, 
36. stan wiedzy w społeczeństwie, 37 minerał, fluo
rek sodu i glinu używany do wyrobu aluminium, 41. 
drewno z pniaków i korzeni, 45. imię wieszcza, 46. te
legram przekazany drogą radiową, 49. imię autora 
powieści „Pierwszy dzień wolności”, 10. żartobliwie 
o starszej kobiecie, 54. miasto w Hiszpanii, 58. alka
loid występujący w opium, 89. mała dźwignia ręcz
na, 60. rzadkość, osobliwość, 61. skandynawski grosz, 
62. oszust udający lekarza, 63. Agnieszka Holland.

PIONOWO*
1. aktor przedstawień mimicznych, 9. niemiecki re
formator religijny, 3. dodatnia lub ujemna charak
teru, 4. Indianin Ameryki Pin., 5. figura geometrycz
na, 8. okop, 7. malajska palma, 8. filmowy kocha
nek, 9. Troja, 10. ozdoba tałesu, 16. zalegają ar
chiwa, 17 w ręku ministra, 18. łączy statek z na
brzeżem, 20. wieczna zgorzel na wardze, 21. staro
żytne państwo w Azji Mniejszej, 22. szyk bojowy 
eskadry lotniczej, 23. w niej żarówka, 24. sądy boże, 
26. dochód, zysk, 27. sylaba, 29. petycja, 30. kram. 
32. zabytek Krakowa, 34. pojazd jednośladowy, 38 
efekt korozji, 39. imię kalifów, 40. Persja, 42 bożek 
miłości, 43 żniwo, 44. departament płn. Francji, 47 
dzieło Krasińskiego, 48. bohater powieści Swifta, 
50. grecki bóg żartów, 51 tło obrazu, 52. w dawnej 
Polsce wyrok wyższej instancji, 53. śródziemnomor 
ski motyw dekoracyjny, 54. M-l „malucha”, 55. gre 
cki bóg wiatru wschodniego, 56. Daniel Olbrychski 
57, Żona Machometa.

uL „OLIMP-80” Toruński Klub Szaradzistów

KOŚCIOŁ 
W \

GŁOGOWCU

U  HKiCOMTMIKUM
W O J E W Ó D Z T W IE

Jest na Mazowszu 
ciele świątyń nte- 
tdkrytych, mato 
:nanych przeć ię t-
iemu . turyście, le
cących z dala od u- 
częszczanych szla- 
iów krajoznaw
czych. Tymczasem 
składają się one na 
eształt i charakter 
oolsklej architek
tury kościelnej, na
dając je j ów nieu
chwytny, choć tak 
specyficzny i każde- 
nu z nas drogi k ll- 
nat rodzimej oko
licy. Wśród setek 
wiejskich kościół
ków, niekiedy bar
dzo ubogich, wzno
szonych niewpraw
ną ręką chłopskich 
cieśli, znajdują się 
orawdziwe perełki 
Choćby XVU-wlezz- 
ny kościółek w Gro
chówie czy nieco 
późniejszy, bo zbu
dowany już w XV II} 
stuleciu w Łękach 
Kościelnych, oby
dwa leżące w obrę
bie regionu kutnow
skiego

Do bogatej skarb
nicy architektury 
wiejskiej okolic, Ku
tna sięgnęliśmy raz 
jeszcze Świąteczne 
wydanie szkicownlka
^a j^ iękn^ jszych^udow li sakralnych m onljnej Unit, gdzie wątki gotycko- 
woiewództwa płockiego To kośció- -renesansowe uzupełniają się wza- 
Z k w  Głogowcu, położony na nie- jemnie. dając przedsmak wielkiego 
wielkim wzgórzu, zaledwie kilka ki- budownictwa obu tych epok tak 
lometróv) na północ od Kutna, tuż przecież odmiennych od siebie Ideą 

trasie do Łanięt. Kameralna, granicząca wprost z mi-
Budowla zachwyca przede iwszyst- niaturowością wielkość świątyni 

kim ~ urokliwa architekturą o har- pozwoliła skondensować wszystkie

elementy obowiązujących wów czat 
porządków stylowych: ostre luk i, 
sterczyny, przypory, gotycką cegłę, 
krzyżowe sklepienia.

Kościółek ten zbudowany został w 
początkach XV wieku z fundacji ro
dziny Głogowskich, dziedziców 
miejscowych dóbr W portalu zacho
wał się nawet kartusz z herbem Gło
gowskich — Grzymała Obiekt pod
dawany był z biegiem stuleci roz
maitym przeróbkom l restauracjom, 
któr> jednak szczęśliwym trafem nie 
doprowadziły do formy eklektycznej 
czy wręcz bezstylowej zabytku Pra
wdopodobnie dlatego, że nadzór nad 
pracami budowlanymi sprawo w dl 
architekci tej miary, co S Bowbel- 
ski, J. Wojciechowski czy K. Skó- 
rewicz

Zupełnie nowym, aczkolwiek cha
rakterystycznym elementem świątyni 
jesi czworoboczna Wieża, którą nad
budowano dopiero przed. 70 laty, na
wiązując wprost do je j pierwotnych 
założeń gotyckich Być może zasu
gerowano się leżącymi niedaleko, 
wspaniałymi przykładami gotyku 
mazowieckiego reprezentowanego
przez kościoły w Orłowie, Sobocie 
i Bielawach

Wyposażenie wewnętrzne glogowte- 
cki ego kościoła jest nieco uboższe 
od wspaniałej archi zktury bryły, 
chociaż nagrobek Jana Głogowskiego 
wyobrażający postać leżącego ryce
rza mógłby z powodzeniem przyoz
dabiać najbardziej znane świątynie 
polskie Jest to dzieło włoskiego 
artysty sygnującego się loannes Pia- 
encenn, powstałe na zlecenie Paiofa 
Głogowskiego, w 1363 roku Kościół 
obwiedziony został w połowie ubieg
łego wieku murem z klasycznymi 
pomnikami Wleszczycklch i W ojcie
cha Bo janowskiego.

Do Głogowca warto zajrzeć, na’',- et 
teraz, zimą. • (jonu

rys. T. Osiński
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Pleliise*t na trenera i swioim fflSlr.
LISTA KANDYDATÓW TRENERÓW

1. ANDTZEJ DOBROWOLSKI —  lekkoatletyka,
WTro W Ula” Płnrk

2. BOHDAN KARWOWSKI — wioślarstwo, PTW 
^Budowlani” ,

3. TADEUSZ LISICKI — tenis stołowy, LZS Giżyce,
4. RYSZARD OLCZUK — wioślarstwo, PTW „Budo

wlani*’,
5. WOJCIECH OSTRZYCKI — pływanie, MKS MDK 

Płock)
6. TADEUSZ PROSOWSKI —  piłka nożna, ZKS 

Wisła”
” 7. STANISŁAW SULlNSKI —  piłka ręczna, ZKS 
„Wisła”
”  8. JERZY TRUSClNSKI — koszykówka, SKS „Kas
prowicz” Kutno,

9. BOLESŁAW WYSZATYCKI —  jeździectwo, LKJ 
Łąck.

ZAWODNICY
1. MAREK BAŁDYGA — wioślarstwo, PTW „Budo

wlani” .
2. BEATA GĄSIOR — pływanie, MKS MDK Płock.
3. RYSZARD JEDLIŃSKI — piłka ręczna, ZKS „Wisła” .
4. MAREK KLIKCZYNSKI — Judo — MKS MDK 

Płock.
5. WIESŁAWA KORCZAK —  lekkoatletyka, ZKS „Wi

sła” .

6. KRZYSZTOF KOSZARSKI — piłka nożna, ZKS
Wisła” Płock.

7. ELŻBIETA LADKO — pływanie, MKS MDK Płock.
8. SŁAWOMIR LAU — pływanie, MKS MDK Płock.
9. EWA MATUSIAK — tenis stołowy — WLKS „Spól- 

dziclco^ Płock*
10. DARIUSZ OLEJNICZAK — wioślarstwo, PTW „Bu

dowlani” .
11. JAN POLAŃCZYK — piłka nożna, ZKS „Wisła” 

Płock
12. MAŁGORZATA RADKOWSKA — wioślarstwo, PTW 

„Budowlani” .
13. PAWEŁ SIKORSKI — jeździectwo, LKJ Łąck.
14. WALDEMAR SOBOLEWSKI — piłka ręczna, ZKS 

„Wisła” .
15. GRZEGORZ STELLAK — wioślarstwo, PTW „Bu

dowlani”.
16. TADEUSZ ŚWIĄTEK — piłka nożna, ZKS „Wisła” .
17. STANISŁAW WIERZBICKI — wioślarstwo, PTW 

„Budowlani” .
18. ADAM WIĘCKOWSKI — wioślarstwo — PTW „Bu

dowlani” .
19. MARZENA WOJDECKA — lekkoatletyka, WLKS 

„Spółdzielca” .
20. ZBIGNIEW ZABOROWSKI — piłka nożna, ZKS 

„Wisła” .

1. Głosujemy tylko na kandyda
tów z listy.

9. Wybieramy 8 zawodników i 3 
trenerów wpisując na kupon ple
biscytowy ich nazwisko w określo
nej przez kibica kolejności. Nłe 
głosujemy na osoby czy drużyny 
lecz indywidualnie na zawodników.

3. Za pierwsze miejsce na kuponie 
zawodnik otrzyma: 6 pkt„ za II — 
5 pkt., III — 4 pkt., IV — 3 pkt„ 
V — 2 pkt., VI — 1 pkt.

Trenerzy odpowiednio: 1 — 3 pkt., 
II — 2 pkt., III — I pkt. Wygra 
ten, kto zdobędzie najwyższą Ilość 
punktów.

4. Kibic może przesłać nieograni
czoną liczbę kuponów, ale każdy 
kupon to 1 glos. Punkty nie bę
dą mnożone przez liczbę głosów 
przysłanych zbiorowo przez klasy 
czy Instytucje wraz z kuponem, lecz 
będzie tyle głosów, ile kuponów.

5. Prawidłowo wypełniony kupon 
musi zawierać: 6 nazwisk zawodni
ków i 3 trenerów.

8. Mistrzem kibiców zostanie ten, 
kto wytypuje na swoim kuponie 
kolejność najbardziej zbliżoną do o- 
statecznej.

7. Termin nadsyłania lub składa
nia kuponów do redakcji mija 18 
stycznia 1982 Toku (decyduje data 
stempla pocztowego).

KUPON
PLEBISCYTOWY

na sportowca I trenera 
1981 roku

ZAWODNICY
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TRENERZY
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Nadawca (imię, nazwi
sko, dokładny adres):. . .

Adres: „Tygodnik Płoc
ki” , 09-402 Płock, ul Ja
kubowskiego 11. Termin 
nadsyłania kuponów upły
wa 18 stycznia 1082 roku 
(decyduje data s^^mpla 
pocztowego) Pr<*simy o 
dopisek na kopercie „Ple
biscyt” .

H U B O M
pismo Polskie] Zlednoczonej 
Partii Robotniczej Wydawca 
Warszawskie Wydawnictwo 
Prasowe Prasa Książką Ruch-’ 
Adres redakcll: 09 402 Płock 
ui Jakubowskiego 11 Telefo
ny: redaktor naczelny 270 60 

sekretarz redakcji 255-88 pokój dziennikarzy 283-37 oraz w Kutnie ul 
H Sienkiewicza 3 tel 37 29 Redaguje zespół w składzie Zbigniew Bura- 
ezyński, Włodzimierz tnuuyńskl Tomasz Gałazks tfotoreporter). Ewa Grin- 
berg (sekretarz redaked) Jolanta Nawrocka Jan B Nycek (redaktor na
czelny, Celina Palach Jadwiga Płudowska, Krystvna Pytlakowska (kier 
działu) Władysław Szczęśniak, Janusz Wasilewski (opracowanie techniez- 
no-graficznej). M. Wittels. Materiałów nie zamówionych redakcja nie

zwraca, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian tytułów.
Prenumeratę na kra1 orzyjmuja Oddziały RSW Prasa Książką Ruch" 

oraz urzędy pocztowe 1 doręczyciele w terminach:
— do 25 listopada na styczeń, i kwartał I oółroeze roku następnego i na
cały rok następny
— do dnia 10 miesiąca poprzedzalaeego okrea prenumeraty na pozostała
okresy roku bieżącego
Cena prenumeraty rocznej — 319 zł.
Jednostki gospodarki uspołecznionej Instytucje 1 organizacje społeczno- 
polityczne składała zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW .prasa- 
Książka Ruch"

Zakłady pracy, instytucje w miejscowościach w których nie ma Od
działów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę 
w urzędach pocztowych lub u doręczycieli.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki: za granicę przyjmuie RSW JPras* 
Csiążka Ruch" Centrala Kolportażu Prasy Wv^«w^ctw ul Towarów 
[8 60 950 Warszawa konto NBP XV O/Warsaawa Nr 1153201045-130 L W
erminach oodanycb dla prenumeraty krajowei Prenumerata ze decenien 
wysyłki za granicę jest droższa od prenumeraty krajowej o W P*oc ruj 
tleeenlodawców Indywidualnych 1 o 100 proc dla zlecających tnstytuci 
. zakładów oracy.

Igłoszenia przyjmuje punkt ogłoszeniowy w Płocku ul Jaku
.1 oraz Biuro Ogłoszeń Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego RS w
.Prasa Książką Ruch" Warszawa^ ul Poznańska 38

>ruk Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasą-Książka-Ruch1'*, Łódź, uŁ 
\rmii Czerwonej 98 Zam. 2849. K-10.
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