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Posiedzenie Plenum K W  PZPR
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OBLICZE MŁODZIEŻY

Zmiany struktury organizacyjnej

W ostatnim dniu listopada od
było się plenarne posiedzenie 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Płocku. Plenum to stawiało 
sobie dwa główne zadania; oce
nę sytuacji młodego pokolenia w 
województwie płockim w świetle 
raportu o stanie młodzieży i do
konanie zmian organizacyjnych 
w łonie komitetu. Przybyłych 

'członków KW, kierownika Wy
działu Społeczno Zawodowego.
KC Stanisława Gabrielskiego 
powitał I sekretarz KW.
Alfred Wałek. Przedstawił on 
również porządek plenum.

Podstawą do dyskusji o sy
tuacji młodzieży był referat se
kretarza KW Józefa Lewandow
skiego.

Ogromny kompleks zagadnień, 
jaki stanowi kwestia młodzieży 
nie jest możliwy do przedsta
wienia w artykule, toteż skupi* 
my się na najważniejszych jedy
nie zagadnieniach, które zostały 
naszkicowane w referacie. Przed
stawimy ponadto najbardziej na
szym zdaniem charakterystyczne 
głosy w dyskusji, jaka wywią
zała się po jego wygłoszeniu.

Na sali zebrało się 79 człon
ków KW. Byli również przed
stawiciele młodzieży z czterech 
organizacji młodzieżowych, re
prezentatywnych dla młodzieży 
województwa, a więc ZSMP,
SZSP, Harcerstwa, i ZMW,

Młodzież była usatysfakcjono
wana faktem, że jej żywotnych 
spraw nie załatwia się poza jej 
plecami, ale wraz z nimi. Jest 
to stwierdzenie potrzebne o tyle,

Z  te k i s a t y r y c z n e j  H e n r y k a  J o ń ć y

że w przeszłości bywało inaczej 
Właśnie dlatego, że zagadnie

nie ruchu młodzieżowego i sy
tuacja młodzieży w ogóle jest 
bardzo złożona, a jednocześnie 
ważna — sekretarz Lewandow
ski stwierdził, że z treściami te
go posiedzenia trzeba trafić za
równo do młodzieży, jak i ca
łego społeczeństwa. Z obecnego 
młodego pokolenia wyrośnie 
wszak w najbliższym czasie 
dra kierownicza. Nakłada to na 
wszystkich, którym zależy na 
ideowym obliczu młodzieży, 
zwłaszcza zaś na partii — okreś
lone i trudne obowiązki Wy
chowawcze błędy w minionym 
okresie dokonały spustoszeń w 
postawie moralnej młodego po
kolenia, należy zatem zrobić 
wszystko, by proces ideowego 
zagrożenia powstrzymać, by 
włączyć całą młodzież w proces 
podżwignięcia się z kryzysu, a 
w przyszłości w proces budowy 
socjalistycznej Polski Winno się 
to dokonać głównie poprzez od
budowanie zaufania społeczeń
stwa do partii, a także tych or
ganizacji młodzieżowych, które 
przewodnią role PZPR uznają, 
a jej ideały akceptują: Do tej 
pory usiłowano zakwestionować 
nawet intencje partii. Wpojenie 
zaufania do tych intencji jest 
więc zadaniem dla całej orga- 
nirac.li. w tym także organizacja 
r,nrtvjpęj naszego województwa

Wśród błędów przeszłości 
mówca wymienił ,.kryzys warto-
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PRZED ZIMĄ
fot. Tomasz J. Gałązka

Komitet Wojewódzki PZPR w 
Płocku, aktyw młodzieżowy oraz 
sekretarze instancji podstawo
wych zebrani na posiedzeniu 
plenarnym w dniu 30.11.1981 ro
ku wyrażają pełne poparcie dla 
treści uchwały VI Plenum KC
p z p r . /.

Opowiadamy się za konse
kwentnym wprowadzaniem w 
życie reformy gospodarczej, ja
ko niezbędnego i podstawowego 
warunku przezwyciężenia kry
zysu polityczno-gospodarczego. 
Uważamy, że reforma może być 
wprowadzona jedynie w warun
kach stabilizacji społeczno-po
litycznej.

Niezbędna jest silna i stanow
cza władza zdolna do działań 
dla opanowania rozprężenia spo
łecznego i gospodarczego. Żąda
my stosowania wszystkich, prze
widzianych prawem, śródków 
przeciwko tym, którzy celowo, 
z premedytacją, dążą do wyni
szczenia kraju po to, aby osią
gnąć swoje cele polityczne — 
wrogie naszemu ustrojowi.

Nie wolno nam być obojętnym 
lub tolerancyjnym dla takich, 
którzy porozumienie i socjalisty
czną odnowę zdecydowanie zwal
czają. Przed działaniem takich 
ludzi partia będzie bronić spo
łeczeństwo, socjalistyczną ojczy
znę.

Popierając ideę powstania fron
tu porozumienia narodowego, ja
ko ogniwa wzmacniającego wła
dzę i działania naszego rządu 
nie wolno dopuścić, aby we 
froncie znaleźli się ludzie, któ
rzy swym działaniem określili 
się jako wrogowie naszej socja
listycznej rzeczywistości.

Niedopuszczalne są próby ata
ków na działalność PZPR w 
zakładach pracy, czego jaskra
wym przykładem z naszego te
renu jest oświadczenie Zarządu 
Regionalnego NSZZ „Solidarność” 
ziemi kutnowskiej z 24 bm. Ta
kim próbom eliminowania nas 
z życia publicznego i gospodar
czego nie mającym nic wspól
nego z demokracją mówimy zde
cydowanie nie.

Uważamy, że obecna sytuacja, 
eskalacja bezzasadnych żądań 
zmierzających do destabilizacji 
struktury państwa, a w konse
kwencji do wyeliminowania par
tii z wpływu na bieg wydarzeń 
wymaga pełnego poparcia uchwa
ły VI Plenum, zwłaszcza w pun
kcie dotyczącym podjęcia przez 
Sejm PRL prac nad ustawą o 
ZZ i nadaniem rządowi szcze
gólnych uprawnień.

Komitet Wojewódzki wzywa 
wszystkie organizacje partyjne, 
wszystkich członków partii do 
aktywnej realizacji uchwały VI 
Plenum ł uchwał poprzednich 
posiedzeń plenarnych KC PZPR.

W toczącej się ostrej walce 
politycznej, walce o socjalizm w 
Polsce, nie może zabraknąć ni
kogo z nas, żadnego członka 
partii, żadnej POP.

Komitet Wojewódzki PZPR 
w Płocku

N a s z  k o m e n t a r z

0 bezpieczeństwie
im trudniej jest żyć, tym  

więcej woKot zdenerwowaniu i 
wzajemnej nienawiści. Coraz 
mrnej śocne wytiaczamy, jeste
śmy jaKOy wyzuci ze skrupu- 
tow, natarczywie atakujemy w 
Kolejkach, me siać nas na wiel
koduszność, nie umiemy być 
życzliwi, a każdy najmniejszy 
drobiazg wywołuje w nas od
ruchy, o które jeszcze rok te
mu sami siebie nie podejrze
waliśmy. Straciliśmy spokój, 
nie czujemy się pewni jutra i 
ta walka zamienia się w wal
kę o przetrwanie* Agresję wy
wołuje fakt, że dla kogoś przed 
nami starczyło jeszcze sera a 
dla nas nie. Zazdrościmy każ
demu i wszystkiego. To wina 
nie tylko czasów, w jakich 
przyszło nam żyć. Wina leży 
także w nos samych, jak gdy
by po drodze pogubiliśmy te 
wszystkie wartości, którymi 
tak się szczyciliśmy jeszcze cał
kiem niedawno. Dziś pani z 
wyższym wykształceniem, na
wet cenzusem naukowym po
trafi zrobić karczemną awan
turę staruszce, że podeszła do 
lady bez kolejki, kto inny ob
rzuca inwektywami kobietę w 
ciąży: „Że też akurat w tym  
ciężkim czasie rodzić jej się za
chciało, a jeszcze do tego jeść”. 
Kilka dni temu w Gąbinie / w 
sklepie z butami zadeptano w 
kolejce kobietę. Zmarła. To 
już nie zwykła walka o byt — 
to zezwierzęcenie i bestialstwo. 
Ciekawe jak czują się ci, któ
rzy wyszli z tego sklepu w no
wych butach...

Idzie grupa nastolatków, 
wracająca z wiejskiej zabawy. 
Dla rozrywki, aby udokumen
tować swoją siłę i wyładować 
energię zgina znaki drogowe, 
niszcząc je. Z przejeżdżających 
kierowców nikt się nie zatrzy
muje, nie protestuje. Wyprodu
kowanie jednego znaku kosz\ 
tuje 2 tysiące złotych. Z czy
jej kieszeni zostaną zapłacone, 
państwa, czy naszej wspólnej?

Zastanawiamy się, gdzie żyje
my. To już nie nasz bezpiecz
ny kraj, w którym można by
ło parkować przez wiele lat 
samochód pod chmurką bez 
obawy, że zginą koła, akumu
lator, że ktoś się włamie. Te
raz powstają społeczne grupy 
ochrony parkingów, bo nigdy 
rankiem nie ma pewności — 
czy czyjeś auto będzie jeszcze 
przed blokiem, czy będzie mia
ło koła, wycieraczki i inne czę
ści poszukiwane na rynku. 
Niedawno w audycji radiowej 
podafhatto przykład znamien
ny — otóż przyłapano pewne
go adiunkta wyższej uczelni 
na odkręceniu kół od malucha 
sąsiada. A więc kradną nie 
tylko' pospolite złodziejaszki z 
marginesu społecznego.

Spokój jest nam potrzebny jak 
chleb. Spokój i poczucie bez
pieczeństwa. Tymczasem nawet 
we własnych domach czujemy 
się coraz niepewniej — okrada
ne są piwnice, mnożą się wła
mania do mieszkań, a także 
do biur i urzędów. Liczba ich 
rośnie w zastraszającym tem
pie. Z 262 w ubiegłym roku do 
432 włamań do mieszkań w br. 
Do urzędów jeszcze więcej. 
Wzrosła liczba rozbojów a tak
że napadów z pobiciem. Padło 
ich ofiarami 101 obywateli w 
naszym województwie. Poivo- 
dem tego jest na pewno ogólne 
rozprzężenie także. Ale nie 
tylko. Zawsze w czasach nie
pewnych ujawniają się mąci- 
ciele, rosną statystyki loykro- 
czeń chuligańskich. Trzeba im 
położyć stanowczo kres. Temu 
służyć miała ogłoszona akcja 
JSpokój”, w której wzięło u- 
dział 452 milicjantów i orrnow- 
ców. Skontrolowano 545 obiek
tów, sprawdzono jak zabezpie
czone są przed kradzieżą z 
włamaniem. Przy okazji legity
mowania podejrzanych przy
chwycono fkiru poszukiwanych 
przestępców. •

Lecz żadna, nawet najlepiej 
zorganizowana akcja nie będzie 
skuteczna, jeżeli nie włączymy 
się do niej wszyscy, solidar
nie. Jeżeli nie będziemy zdecy
dowanie reagować na przejawy 
zła i piętnować postawy znie
czulicy. obojętności. Chodzi 
przecież o to, abyśmy czuli się 
bezpiecznie w sujoim ' własnym 
kraju.
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Z TROSKĄ I NADZIEJĄ
PŁOCK (jbn). Napięta sytuacja polityczna w kraju budzi 

ogromny niepokój społeczeństwa. Nie milkną głosy protestu 
przeciwko siłom popychającym naród w kierunku katastrofy. 
Organizacje partyjne, stronnictwa polityczne, organizacje spo
łeczne i wszyscy, którym leży na sercu spokój i społeczne 
dobro podejmują uchwały i rezolucje nawołujące do opamię
tania się, do konsolidacji sił wokół Frontu Porozumienia Na
rodowego. . ’ s

Podczas wspólnego posiedzenia Egzekutywy Komitetu Miej
skiego PZPR i prezydium Komitetu Miejsko-Gminnego ZSL 
w Łęczycy omówiono aktualną sytuacją w kraju i postano
wiono przedstawić własne opinie w formie listu otwartego do 
I sekretarza KC PZPR i prezesa NK ZSL.

„Jednomyślnie popieramy idee utworzenia Frontu Porozu
mienia Narodowego — czytamy w liście — i opowiadamy się 
za działaniem naszych partii w ramach tego Frontu.

Uważamy, że Front Porozumienia Narodowego stwarza wła
ściwą formą współżycia Polaków i rokuje nadzieje na wy
prowadzenie kraju z kryzysu.

Działania podjęte w ramach Frontu Porozumienia Narodo
wego stwarzają możliwość skupienia łudzi patriotycznie od
powiedzialnych i rozsądnych, którzy będą przeciwdziałać zgub
nym dla Polski praktykom. Opowiadamy się za takim działa
niem w ramach Frontu Porozumienia Narodowego, które za
pewni krajowi spokój, dobrą organizację, ogólne zdyscyplino
wanie i jednocześnie uniemożliwi sianie niepokoju w społe
czeństwie.

Naszym zdaniem Front Porozumienia Narodowego winien 
skupiać takich ludzi, którym dobro socjalistycznej Polski jest 
najważniejsze i ten fakt jest dla nich najlepszą miarą umiło
wania Ojczyzny (...)

Nie wolno być obojętnym lub tolerancyjnym dla takich, 
którzy porozumienie i socjalistyczną odnowę zdecydowanie 
zwalczają. Przed działaniem takich ludzi trzeba bronić naszą 
socjalistyczną Ojczyznę.

Rozumiejąc, że dziś potrzeba nam nie tylko słownych de
klaracji, lecz przede wszystkim czynnej postawy, stwierdzamy, 
że łęczycka społeczność przez ostatnich kilkanaście burzliwych 
miesięcy, mimo różnych konfliktów, zawszę znajdowała moż
liwość porozumienia i współdziałania wszystkich sił politycz
no-społecznych”.

Członkowie POP z Kujawskich Zakładów Przemysłu Owo
cowo-Warzywnego, Zakład w Piekarach przyjęli uchwałę, w 
której „w pełni akceptują ideę stworzenia Frontu Porozumie
nia Narodowego widząc w niej możliwość położenia kresu 
rozprężeniu i anarchii, możliwość skupienia wszystkich postę
powych sił, dla których spokój i bezpieczeństwo obywateli 
i stworzenie lepszych warunków życia jest sprawą nadrzędną. 
Nie może być w nim jednak miejsca dla wichrzycieli bez 
względu na to jaka organizację reprezentują. Domagamy się 
jednocześnie położenia kresu wyniszczającym naszą gospodarkę 
i nas samych akcjom strajkowym (...)

Członkowie Plenum KZ PZPR w kutnowskiej FMR „Agro- 
.met-Kraj” stwierdzają, że głównymi celami organizacji partyj
nej w obecnym okresie są:

•  Walka z przeciwnikami politycznymi i wrogami socja
lizmu w Polsce.

•  Wałka z anarchią, spekulacją, marnotrawstwem, ogólną 
niemożliwością i biernością w, administracji, a także we włas
nych szeregach.

•  Pozbycie się na wszystkich szczeblach władzy ludzi nie
udolnych, zbiurokratyzowanych, bezmyślnych i skompromito
wanych. (...)

W końcowym fragmencie uchwały czytamy: „Uznajemy za 
słuszną i popieramy w całej rozciągłości ideę porozumienia 
narodowego i ocenę sytuacji społeczno-politycznej zawartą w 
materiałach Biura Politycznego naszej partii. Chcielibyśmy 
żeby ten apel Biura Politycznego KC PZPR był ostatnim ape
lem, żeby już nigdy nie było żadnych, zakpętów. i wypaczeń. 
Wierzy'my, że będzie, ori' początkiem lepszego. Jutra dla całego 
Narodu i Ojczyzny.” t

KOMUNIKAT W SPRAWIE MIĘSA
PŁOCK (ibo). Niejasna sytuacja w zaopatrzeniu mieszkańców 

województwa, w mięso, ubiegłomiesięczne zaległości i niepewne 
prognozy na grudzień, zmuszają do ustalenia poziomu zaległości 
pokrycia kart zaopatrzenia. W tym celu Zespół do Spraw Sterowa
nia Rynkiem przy Urzędzie Wojewódzkim podjął decyzję o ko
nieczności rejestracji wszystkich kart zaopatrzenia, przede wszy
stkim niezrealizowanych kart z ubiegłych miesięcy. Karty należy 
zarejestrować do dnia 10 bieżącego miesiąca. W okresie tym nie 
będą realizowane kartki zaległe, a utrzymana będzie sprzedaż 
na kartki bieżące.

Jeśli przydział mięsa dla województwa będzie dostatecznie du
ży, wówczas po 10 bm. wznowi się sprzedaż na kartki zaległe. 
Cała operacja ma na celu zapewnienie zakupów na poziomie kart
kowym przede wszystkim w okresie przedświątecznym.

Sposób rejestracji kart (godziny i sklepy, które będą jej doko
nywać) jest podany w formie wywieszek we wszystkich sklepach 
mięsnych.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 
INFORMUJE

PŁOCK (jbn). Kierując się potrzebą umożliwienia pracow
nikom składania skarg i wniosków do organów Państwowej 
Inspekcji Pracy na podstawie § 31 Uchwały Rady Państwa 
nr 21/81 z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie trybu wykony
wania przez Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrol
nych oraz obowiązków zakładów Drący w tym zakresie (Dz. U. 
nr 12, poz. 60) — główny inspektor pracy podjął w tej mierze 
odpowiednie decyzje. Zgodnie z tą decyzją pracownicy wszyst
kich zakładów pracy mogą wnosić do organów Państwowej 
Inspekcji Pracy skargi i wnioski dotyczące wszelkich spraw 
wchodzących w zakres zadań P.I.P., który został określony 
art. 8 ustawy z dnia 6 marca 1981 roku o Państwowej Inspek
cji Pracy, (Dz. U. nr 6, poz. 23). W szczególności przedmiotem 
skargi może być nieprzestrzeganie przez zakłady pracy bądź 
icb przedstawicieli przepisów prawa pracy w tym przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących 
stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, 

. ochrony pracy kobiet oraz zatrudniania młodocianych i osób 
niepełnosprawnych.

Skargi i wnioski można składać osobiście lub kierować li
stownie. Pracownicy zakładów pracy zlokalizowanych na te
renie woj. płockiego, yz sprawach skarg i wniosków, przyj
mowani są przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji 
Pracy w siedzibie w Płocku ul. 3 Maja nr 16, pokój nr 310 
(teł. 299-60) w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do 18.00. 
Na w/w adres można również kierować skargi pocztą.

Ponadto skargi i wnioski oraz obywateli w tych sprawach 
! przyjmują:

•  Okręgowy Inspektor Pracy lub jego zastępcy w War
szawie, ul. Nowy Zjazd 1 — w każdy poniedziałek od godz. 15.00 
do 18.00.

® Pracownicy Zespołu Prawnego Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Warszawie, ul.\ Nowy Zjazd 1 codziennie w godz. 
9.00—16.00.

•  Główny inspektor pracy lub jego zastępcy w Warszawie, 
ul. Kopernika 3(5/40 w każdy poniedziałek w godz. 15.00 do 
18.00.

Skargi i wnioski kierowane listownie do organów Pań
stwowej Inspekcji Pracy powinny w swej treści zawierać 
informacje umożliwiające szybkie i właściwe ich załatwienie, 
a w szczególności: imię, nazwisko, miejsce oracy, adres za
mieszkania wnoszącego skargę, żądanie bądź wnioski z któ
rymi występuje (o co wnosi) oraz dokładny opis sprawy 
bedacej Drzedmiotem skargi czy wniosku. . Wnoszący skargę 
może zastrzec nieujawnianie swego imienia, nazwiska i adresu

Z PRAC TPPR
PŁOCK (jw). Prezydium Zarzą

du Wojewódzkiego TPPR, które
mu przewodniczył Antoni Bielak 
dokonało oceny przebiegu obcho
dów 64 rocznicy Rewolucji Paź
dziernikowej w naszym wojewódz
twie. Trzeba odnotować, że tego
roczne uroczystości w większości 
gmin w miastach i szkołach od
bywały się zgodnie z przyjętą tra
dycja. Prózydium tą drogą > wyraża 
słowa uznania organizatorom i 
uczestnikom za udział w tych im
prezach.

Prezydium jednogłośnie przyję
ło uchwałę w sprawie opowiedze
nia sie za utworzeniem Frontu 
Porozumienia Narodowego i u- 
działu w nim Towarzystwa Przy
jaźni Polsko-Radzieckiej.

WAŻNE
POROZUMIENIE

PŁOCK (jbn). W ubiegłym ty
godniu wojewoda płocki Antoni 
Bielak przyjął delegację PBP 
„Petrobudowa” w składzie: dyrek
tor naczelny Bronisław Cieślak i 
przewodniczący Rady Pracowni
czej Jan Zawadzki. Obecni byli 
również wicewojewoda płocki Ma
rian Radzimierski, przewodniczący 
Wojewódzkiej Komisji Planowa
nia Jerzy Obszyński i dyrektor 
Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudo
wy Miast i Osiedli Wiejskich Zbi
gniew? Michalski. Spotkanie odby
ło się z racji zawarcia w dniu 10 
listpoada br. bardzo ważnego po
rozumienia między wojewoda pło
ckim a PBP „Petrobudowa”.

Na jego mocv „Petrobudowa” 
zobowiązuje się zorganizować od
powiedni potencjał wykonawczy 
oraz podjąć od 1 stycznia 1982 ro
ku realizacje specjalistycznych ro
bót inżynieryjnych na terenie 
miasta Płocka i województwa pło
ckiego. W ten siposób miejscowe 
przedsiębiorstwa budowlane uwol
nią się od firm inżynieryjnych, 
których dyrekcje mieszczą sie po
za naszym województwem. Dzia
łalność wspomnianych przedsię
biorstw, niesolidna i nietermino
wa w Doważnei mierze przyczyni
ła sie do opóźnień w płockim bu
downictwie komunalnym i miesz
kaniowym.

Szczegółowiej o roli tego poro
zumienia napiszemy za tydzień.

O GOSPODARCE 
W GMINIE

BRUDZEŃ (s s ). 26 listopada br. 
odbyła się sesja Gminnej Rady ’ 
Narodowej w Brudzeniu poświę
cona ocenie stanu realizacji żą
dań gospodarczych gminy w br. 
Według oceny naczelnika gminy 
Ludwika Kaczorowskiego założe
nia planu skupu żywca nie zo
stały w pełni lyykonąne. Niezna
czny wzrost podaży uwidocznił się 
w listopadzie na co ma niewąt
pliwy wpływ sprzedaż wiązana. 
Czynnikiem hamującym rozwój 
produkcji rolnej jest brak nawo
zów, materiałów budowlanych a 
zwłaszcza węgla. W dyskusji wie
lu radnych zwracało uwagę na 
fakt, że za odstawiony żywiec nie 
można kupić poszukiwanych przez 
rolników towarów. W czasie sesji 
udekorowano Złotym Krzyżem 
Zasługi Zbigniewa Karowskiego. 
Odznakę „Zasłużony pracownik 
rolnictwa” otrzymali: Józef Kło- 
bukowsłri i Jerzy Piasecki. Po
nadto wręczono odznaczenia „Za
służony działacz Frontu Jedności 
Narodu” Weronice Baranowicz. 
Mieczysławie Tesce. Stanisławie 
Dziublińskiej, Stefanii Jarzyńskiej. 
Henryce Michalskiej i Stanisławie 
Tyburskiej. Odznakę „Za zasługi 
we współzawodnictwie przeciwpo
żarowym” przyznano Kazimierzo
wi Guiskiemu.

PAMIĘCI
ZAMORDOWANYCH

■BRUDZEŃ (ss). Z Inicjatywy Za
rządu Koła ZBoWiD w Brudzeniu 
na początku br. odbyło się odsłonię
cie w miejscowym lesie cokołu 
kamiennego z nazwiskami 6 miesz
kańców gminy zamordowanych przez 
żandarmerię 9.1.1945 r. W czasie u- 
roczystości, w której uczestniczyli 
członkowie miejscowego ZBpWiD-u 
proboszcz parafii Bądkowo Kościel
ne Ryszard Chludziński dokonał po
święcenia upamiętniającego miejsca 
każni. Duży wkład w sfinalizowanie 
powyższego przedsięwzięcia włożyła 
OSP w Siecieniu, która przekazała 
na ten ceł sumę 37 tysięcy zło
tych.

Na podstawie protokółu WZKiOR 
rozsyła na adres domowy rolnikom 
zaświadczenia o przyznaniu skiero
wania do określonego uzdrowiska. 
Skierowanie odbiera się osobiście w 
WZKiOR w Płocku, ul. Norbertań- 
ska 9, Wydział Kół Gospodyń Wiej
skich, I piętro, pokój nr 9, telefon 
249-06. W szczególnych okolicznoś
ciach WZKiOR przesyła listem pole
conym na adres domowy lub do
starcza osobiście.

Pobyt w sanatorium trwa 24 dni. 
Leczenie jest bezpłatne. Druk skie
rowania jest równocześnie bezpłat
nym biletem upoważniającym do od
bycia podróży na leczenie i z po
wrotem.

Informujemy ponadto, że w wyni
ku uzyskania wniosków przez obu 
współmałżonków, na ich prośbę sta
ramy się załatwić pobyt w jednej 
miejscowości w tym samym termi
nie.

Zachęcamy rolników i ich rodziny 
do skorzystania z możliwości lecze
nia sanatoryjnego

W OBIEKTYWIE
WYSTAWA 

W TEATRZE
PŁOCK (kcz). W sali Teatru Dra

matycznego w Piocku czynna jest 
wystawa malarstwa Leszita Stani
sławskiego prezentująca kilkanaście 
płócien olejnych oraz szkice paste
lowe będące refleksjami artysty ze 
spektaklu M. Bułhakowa „Mistrz i 
Małgorzata”. W swych pracach Sta
nisławski niemal całkowicie odcho
dzi od przedmiotu do abstrakcji. 
Dąży on cio osiągnięcia jedności ko
loru i formy; pochłania go też pro
blem światła, aie nie tego rzeczywi
stego, lecz własnego, Które jest 
właściwością wnętrza obrazu. Jest 
to malarstwo rzetelne, odznaczające 
się dobrym opanowaniem techniki.

Urzeka swym liryzmem szczególnie 
cykl małych obrazków, które moż
na by nazwać „pejzażami abstrakcyj
nymi”. Cechuje je łagodne rozłoże
nie plamek barwnych organizują
cych powierzchnię w sposób świa
domy i celowy oraz konsekwencja 
przeprowadzenia malarskiego zamia
ru, umiar i delikatność w traktoj 
waniu tworzywa. Mniejszą wrażli
wością kolorystyczną odznaczają się 
natomiast duże płótna pokryte kon
trastowymi, przenikającymi się pla
mami barwnymi, kładzionymi zama
szyście przy pomocy szpachli; są 
one chłodniejsze i mniej ciekawe. 
Niezbyt dokładnie określony został 
cykl szkiców figuratywnych, widać 
tu jakby wahania oraz sztywność 
kreski; prace te wprowadzają do 
całości pewien zgrzyt, rozbijając je
dnolitość ekspozycji.

ZIMA W FOTOGRAFII

SANATORIA 
DLA ROLNIKÓW

PŁOCK (ibo). Wojewódzki Zwią
zek Kółek i Organizacji Rolniczych, 
Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Rolników Indywidual
nych w Płocku informuje, że w ro
ku bieżącym otrzymaliśmy 353 skie
rowania na leczenie sanatoryjne dla 
rolników indywidualnych. Obejmują 
one wszystkie profile leczenia .sana
toryjnego: reumatologiczne, pneu-
mologicznę, gastrologiczne, laryngo
logiczne. ginekologiczne Jtp.

Warunkiem otrzymańia skierowa
nia na leczenie uzdrowiskowe jest 
zgłoszenie się do lekarza w* sw„óim 
ośrodku, w celu uzyskania wniosku 
kierującego na leczenie.

Przy Wojewódzkim Związku Kółek 
l Organizacji Rolniczych działa ko
misja d.s. lecznictwa uzdrowiskowe
go rolników, która decyduje o pro
filu leczenia.

PŁOCK (toga). W ramach aktyw
nej działalności Płockiego Towarzy
stwa Fotograficznego, na początku 
grudnia br. otwarta zostanie kolej
na wystawa prac Zbigniewa Krydy 
ukazująca na kilkudziesięciu zdję
ciach piękno krajobrazu zimowego. 
Pokaz zdjęć będzie miał miejsce w 
sali wystawowej. Klubu Międzynaro
dowej. Prasy i Książki w Płocku.

KONKURS 
RYSUNKOWY 
DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY
PŁOCK (jbn). Komitet Założyciel

ski Stowarzyszenia Dzieci Wojny o- 
głasza ogólnopolski konkurs pt. 
„Wojna na moim rysunku”.

Warunki konkursu: uczestnikami 
konkursu mogą być uczniowie szkół 
podstawowych i średnich. Technika 
prac dowolna. Format nie mniejszy 
niż 24 x 30 cm. Na odwrocie należy 
Dodać imię, nazwisko, dokładny a- 
dres, wiek. klasę i nazwę szkoły, do 
której autor uczęszcza oraz tytuł 
nadesłanej pracy.

Autorzy najlepszych prac otrzy
mają nagrody Ich rysunki będą 
stanowiły ilustrację do II części 
książki pt. „Byli wówczas dziećmi”, 
Wśród wielu nagród organizatorzy 
konkursu przewidzieli kilka miejsc 
na obozach harcerskich w atrakcyj
nych miejscowościach.

Rysunki należy nadsyłać do 31 
grudnia 1981 r. na adres Józef Sap- 
kowski, 22-600 Tomaszów Lubelski, 
ul. Króla Zygmunta 5/2.

SIERPIEŃ ’80
PŁOCK (zb). W Biurze Wystaw 

Artystycznych w Płocku 27 listo
pada otwarto wystawą fotografii 
pt. „Stocznia Gdańska — Sier
pień ’80”. Jej autorem jest Erazm 
Ciołek, fotoreporter, członek Sto
warzyszenia Dziennikarzy Pol
skich, który przede wszystkim 
zajmuje się fotografią reportażo
wą, artystyczną i dokumentacyjną. 
Ekspozycja zawiera zdjęcia z u- 
biegłorocznych wydarzeń w Stocz
ni im. Lenina. Zgromadzone do
kumenty są więc szczególnym za
pisem tamtych dni, ukazującym 
atmosferę strajku i chwil po pod
pisaniu porozumienia.

PODZIĘKOWANIE
Społecznemu Komitetowi Budowy 

Pomnika Nagrobnego Franciszka 
Dorobka, Zarządom Płockiego To
warzystwa Muzycznego, Towarzy
stwa Naukowego Płockiego, Towa
rzystwa Miłośników Teatru oraz 
wszystkim życzliwym osobom, insty
tucjom 1 szkołom za wsparcie fi
nansowe i pomoc udzieloną w posta
wieniu pomnika Męża, Jak również 
wszystkim uczestniczącym w Uro
czystości jego odsłonięcia składamy 
wyrazy głębokiej wdzięczności

Maria Dorobek z synem

I. W ubiegłym tygodniu w Katedrze w Płocku zamontowano 
słynne „Drzwi Płockie”, będące kopią oryginału wykonanego w  
latach 1152—l 154. w Mnrtdęhńwn'

II. Niedawno w Łęczycy odbyła się uroczystość nadania imie
nia Marii Konopnickiej Szkole Podstawoiaej nr 4. Kurator O• 
światy i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego Wieś1 av) Paszkie
wicz wręcza akt dyrektor szkoły Zofii Szymańs1 r'd

III. W Gozdowie trwa budowa Ośrodka Zdrowia. Budynek po- 
rpieści gabinety Lekarskie i mieszkania dla lekarzy. Przewidy
wany termin v- ■-''rżenia budowy 1982 rok.

IV. 23 listopada w sali Nowej Towarlystwa Naukowego Płoc
kiego odbyła się sesja zorganizowana z okazji setnej rocznicy 
śmierci Gustawa Zielińskiego — alównego darczyńcy biblioteki 
TNP.

V. W Biurze Wystaw Artystycznych w Płocku czynna jest wy
stawa fotograficzna dokumentu „Gdańsk — Sierpień'80”. Pod
czas otwarcia wystawy jej autor Erazm Ciołek otrzymał symbo
liczny kwiatek z rąk dyrektor BWA Bożeny ̂ Śliwińskie j.

Przygotował: toga 
Zdjęcie nr 2: Przemysław. Marynoioskl
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O IDEOWE 
OBLICZE MŁODZIEŻ

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

ści, niedostateczną wiedzę o naj
nowszej historii Polski, o istocie 
socjalizmu i kapitalizmu”. Dez
orientacji młodzieży służy zwła
szcza propaganda antysocjali
styczna. Młodzi ludzie -nie zaw
sze potrafią przeciwstawić argu
mentom przeciwnika swoje 
kontrargumenty. Jest to właśnie 
skutek braku pomocy ze strony 
partii, choć prawdą jest, że coś 
i w tej dziedzinie robiono. Błędy 
te owocują brakiem zaufania i 
wiary w powodzenie niektórych 
kiicajtyw.

W „sierpniu 1980 roku” udział 
młodych był duży. Oznaczało to 
nie tyle przeciwstawienie się so
cjalizmowi, co wzmożona chęć 
działania. Dopiero później przy
szła fascynacja „Solidarnością”, 
a jednocześnie spadek zaufania 
do partii.

Oto przedstawione w skrócie 
przyczyny zaistniałej sytuacji. 
Jej dzisiejsze problemy, to głów
nie: udział i działalność w opo
zycyjnych organizacjach, jak 
KPN, czy NZS, które w naszym 
województwie nie odgrywają 
jednak większej roli, rozdarcie 
ideologiczne wśród kadry nau
czycielskiej szkół średnich, kle- 
rykalizacja szkoły

Przejdźmy do problemów gnę
biących młodych ludżi. Sy
tuacja mieszkaniowa i material
na jest zła, awans młodego po
kolenia następuje zbyt powoli, 
wynagrodzenie za pracę nie jest 
wyraźnie uzależnione od kompe
tencji i wykształcenia, a bar
dziej od stażu.

Środki zaradcze proponowane 
dla poprawy sytuacji można po
dzielić na takie, które dotyczą 
całej Polski (lepsza organizacja 
pracy, poprawa stosunków mię
dzyludzkich) jak i te, które moż
na zmienić w samym wojewódz
twie. Należy zwrócić uwagę na 
koncepcję powstania Młodzieżo
wej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
poprawę sytuacji młodych ro
dzin i samotnych matek. Oczy
wiście do rozwiązania jest pro
blem pracy ideowej z młodzieżą, 
walka z przestępczością, wytwo
rzenie w naszej społeczności 
kultu dla pracy.

Przewodniczący ZW ZSMP, 
Andrzej Załęski zwrócił uwagę 
w swym głosie w dyskusji na 
potrzebę rzetelnego i dogłębne
go rozpatrzenia sytuacji mło
dzieży.

Tow. E. Stańczyk, I sekretarz KG 
z Góry Świętej Małgorzaty sku
pił się na problemie alkoholizmu 
i złym modelu kultury na wsi. 
Stwierdził, że organizacje mło
dzieżowe, a także partia nię ma
ją wypracowanych właściwych 
form wychowawczych.

O sprawach godności ludzkiej, 
braku odpowiedzialności i za
ufania do pokolenia dorosłych 
mówił harcmistrz, komendant 
Chorągwi Płockiej, Andrzej 
Markowski. Powiedział on mię
dzy innymi: „Taką mamy mło
dzież, jaka jest kadra”. Podkreś
lił, że o obowiązkach wprawdzie 
wszyscy wiedzą, jednak mało kto 
je wykonuje, a tymczasem "...od
powiedzialni za swe obowiązki 
muszą je po prostu wykonywać” 

Sprawy młodzieży dostrzegają 
nie tylko działacze, którzy z ra
cji swych obowiązków winni je 
znać, ale i pokolenie dorosłych. 
Symptomatyczny był pod tym 
względem głos tow. Filipkow
skiego, członka KW, rolnika ze 
wsi Zawidz. Mówił on o pro
blemach dnia codziennego, o 
ćhlebie, zaopatrzeniu w artykuły 
żywnościowe, zwracał uwagę na 
wielką liczbę młodych ludzi, pa
sożytującą na społeczeństwie. — 
Ilu ich jest? — pytał. Może ktoś 
mi udzieli na to pytanie odpo
wiedzi? Stwierdził, że jest oj
cem ośmiorga dzieci i starał się 
je wychować tak, jak potrafił 
najlepiej. Starał się im pomóc, 
gdy wykazywały chęć do pracy. 
Bo przecież praca jest w życiu 
człowieka najważniejsza. Właś
nie przez pracę zapewnimy 
chleb. „Dać jeść — a potem wy
magać” — stwierdził na koniec 
swego wystąpienia. Przedtem je
szcze zwrócił uwagę na koniecz
ność dostrzegania spraw pro
stych i drobnych. Z nich skła
da się wszak codzienne życie 
każdego z nas.

W projekcie uchwał znajduje 
się szereg spraw tvażkich i ogól
nych Jak chyba w każdym pro
jekcie, są one niekiedy zbyt ogól
nikowe. Zostały podzielone na 4

grupy: zadania instancji i orga
nizacji partyjnych, zadania w 
dziedzinie ideowo-wychowawczej, 
w dziedzinie polityki społecznej 
i socjalnej, a także w zakresie 
kultury, sportu i turystyki.' Nic 
też dziwnego, że kolejny głos w 
dyskusji (Sokołowski — .ZMW) 
uważali wszyscy za próbę uści
ślenia niektórych sformułowań. 
Okazało się jednak, że me o to 
chodziło. Padło stwierdzenie: w 
imieniu zarządu proponujemy 
mienić sformułowanie „socjali
styczne związki młodzieży” na 
„związki młodzieży”.

Mówca zakwestionował rów
nież celowość powołania ko
misji do spraw pracy oartyjnej 
z młodzieżą przy ZM, co wid
nieje w projekcie uchwały. Jako 
warunek wstępny współpracy 
z pozostałymi trzema organiza
cjami uznał zwrot majątku daw
nego ZMW (przed powołaniem 
federacji). Jego głos spotkał się 
z ripostą, której autorem był 
Ryszard Dynowski (ZM ZSMP):
•,Dlaczego kolegę z ZMW w so
cjalistycznym państwie razi sło
wo socjalizm” — spytał wprost 
i dodajmy, że nie uzyskał odpo
wiedzi. >

Głosów w dyskusji było wiele 
i wyczerpały wszystkie proble
my postawione w referacie. 
Przedstawiciel SZSP ustosunko
wał się do niektórych punktów 
projektu uchwały. Mówił o sto
sunku tej organizacji do strajku 
w warszawskiej filii połit%chni- 
ki, przewidywał rychłe jego za
kończenie. Zbigniew Białecki z 
KM PZPR Kutno odczytał o- 
świadczenie swej organizacji 
partyjnej w związku z antypar- 
tyjnym oświadczeniem „Solidar
ności” regionu kutnowskiego, H. 
Owczarczyk z Łęczycy zapro
ponował przyjęcie oświadczenia 
plenum KW w sprawie VI Ple
num KC, Oba oświadczenia ze
brani przyjęli jednogłośnie. Tow. 
Grzegorczyk, członek KC stwier
dził. że „Solidarność” walczy o 
władzę. Stań naszego państwa, 
powiedział, przypomina podupad
łe gospodarstwo chłopskie, Rol
nicy nie kwapią się z przejmo
waniem takiego gospodarstwa, 
podczas gdy tu chętnych jest 
dość, O czymś to świadczy. Sa- 
mokrytycznie odniósł się również 
do uchwały znanej pod nazwą 
1:5. „Byłem rzecznikiem sprze
daży wiązanej. Okazuje się, te 
to też był niewypał. Trzeba by
ło jednak wybrać mniejsze zło”.

Oprócz sytuacji młodzieży, na 
plenum omawiany był wniosek 
w sprawie zmiany struktury 
Komitetu Wojewódzkiego i ob
sady kierowników wydziałów 
KW PZPR w Płocku. Zmian we
dług projektu dokonano w czę
ści zamkniętej obrad Tow. A. 
Wałek podał wymki wyborów i 
strukturę obecną KW.

Sekretariat KW tworzy obec
nie pięciu sekretarzy. Prócz 
pierwszego sekretarza w skład 
KW wchodzą: sekretarz do spraw 
polityczno-organizacyjnych, do 
spraw propagandy i agitacji, do 
spraw społeczno-ekonomicznych i 
do spraw spoleczno-rolnych. Zmia 
ny, które zaproponowano i które 
zostały przyjęte w tajnym gło
sowaniu, to: sekretarzem do
spraw polityczno-organizacyjnych 
został Andrzej Załęski, a sekre
tarzem do spraw społeczno-rol- 
nych —■ Adam Bartosiak. Na
tomiast kierownikiem Wydziału 
Propagandy i Agitacji został 
zatwierdzony Jerzy Malanowski.

Zgodnie z projektem uchwały 
w sprawie młodzieży wybrane 
zostały dwa zespoły: do spraw 
pracy partyjnej wśród młodzie
ży (28 osób) i do spraw pracy 
partyjnej w środowisku nauki, 
oświaty i kultury (17 osób).

Zarówno młodzież, jak i cała 
organizacja partyjna wiąże wiel
kie nadzieje z pracą tych zespo
łów. Oby stały się początkiem 
przezwyciężania wielkich i rpa- 
łych problemów całej młodzieży 
naszego województwa. Podobne 
szanse istnieją przy realizacji ca
łej uchwały plenum, która zo
stała po wprowadzeniu koniecz
nych poprawek przyjęta jedno
głośnie.

BOGDAN IWAŃSKI

(POLITYKA)
Podczas okupacji hitlerow

skiej w Polsce, nam, dzie
ciom na terenach włączo

nych 'do Rzeszy, mieszkających 
przy tym na wsi, nie wodno by
ło odpowiadać na pytania nie
znajomych, nie tylko o to, co 
robi ojciec, czy matka, ale tak
że — co jedliśmy na obiad, lub 
śniadanie. Miało to uzasadnie
nie w tym, że mięso trzeba by
ło oddawać na kontygęnt, mleko 
także. Więc uczono dzieci kłam
stwa, niszcząc ich charakter, w 
imię wyższego celu, jakim był 
byt rodziny, jej bezpieczeństwo. 
Za pokątne zabicie świni groził 
obóz koncentracyjny, w skraj
nych przypadkach — śmierć. 
Swe wiadomości o Niemcach 
czerpaliśmy z \  półsłówek, gdyż 
rodzice, w swoim i naszym in
teresie, nie mówili na te tema
ty przy dzieciach.

Czasy się zmieniły. Rozpolity
kowane społeczeństwo wyraża 
swe poglądy wszem i wobec, nie 
bacząc na nic. Dziecko, które 
nie jest zdolne do wyprowadze
nia prawidłowych wniosków 
przybiera postawę zbliżoną do 
bardziej wojowniczego członka 
rodziny. Głośniej krzyczy —  a 
więc pewno ma rację. Rację tą 
prezentuje później dziecko na 
podwórku, ulicy, w szkole.

Szkoła do niedawna była pod 
wieloma względami upośledzo
na. Słabe uzbrojenie techniczne, 
bardzo kiepskie warunki nau
czania zwłaszcza na wsi, niskie 
pensje nauczycieli i obłożenie 
ich pracami społecznymi — 
wszystko to są fakty znane. 
Walka o naprawę rzeczypospołi- 
tej szkolnej toczyła się wszelako 
od dawna, ZNP, choć nieśmiało, 
usiłował walczyć o prawa nau
czycieli. Ci z kolei —- nie wcią
gali do swoich sporów dziatwy 
szkolnej. Cóż można powiedzieć 
o tym teraz?

Uczniowie klas trzecich i’ 
czwartych szkoły podstawowej 
przypinają sobie znaczki z rysu
neczkiem potworka i napisem 
„ pełza j ąc y kontr rewo luc jo nis ta ’ ’. 
Ton i ów ma znaczek „Solidar
ności”. O rewolucji dzieci uczą się 
bodajże w klasie siódmej. Za te 
swoje „wiadomości” dostają naj
częściej dwóje, bo przecież zja
wisko rewolucji nie jest łatwe 
do przyswojenia, jeszcze gorzej 
z kontrrewolucją, a na pytanie 
„co to jest .Solidarność” nawet 
jej działacze nie bardzo umieją 
odpowiedzieć. O to właśnie to
czy się spór i to bynajmniej 
nie akademicki. O kształt tej 
organizacji walczą wszyscy r.%- 
zem i każdy z osobna, a im dłu
żej walczą, tym kształt ten sta
je się mniej wyrazisty.

W Dublinie mianowano kura
tora. Nikt mu nie zarzuca bra
ku kompetencji, czy nieczystych 
rąk. Mimo to niektóre szkoły, 
czyli nauczyciele strajkują i we
dług wszelkiego prawdopodo
bieństwa akcja ta się rozszerzy. 
Ministerstwo mogłoby natych
miast odwołać kuratora i przer
wać groźną akcję, ale nie łudź
my się: po pierwsze — znalazł
by się inny pretekst, a po dru
gie — ministerstwo dałoby tym 
samym dowód swej bojaźliwości 
i bezsiły. Jeśli organ powołany 
w jakiejś dziedzinie do rządze
nia, okazałby się bezsilny, tym

samym straciłby w ogóle rację 
istnienia, a przecież nie o to 
chodzi.

Wciąganie dzieci do walki o 
własne interesy dorosłych jest 
czynem niemoralnym.^ Z moral
nością różnie bywa, można tu 
dyskutować długo i nie dojść do 
konstruktywnych rozwiązań, za
tem użyjemy drugiego argumen
tu, którym są wymierne szkody 
wynikające dla dziecka, jego ro
dziców, a także i dla społeczeń
stwa jakie niesie za sobą taka 
akcja. Im będzie szersza — tym 
straty większe. Jeśli Jasio Ko
walski nie będzie znal tabliczki 
mnożenia, to nie powód do wiel
kiego zmartwienia. Gdy jednak 
kilka tysięcy Jasiów będzie 
miało luki w swej wiedzy, gdy 
niektórym przyjdzie powtarzać 
klasę z powodu akcji protesta
cyjnych i strajków, to już po

ważny temat do przemyśleń.
Te kilka tysięcy łatwo może 

zmienić się w kilkadziesiąt. 
Straty spowodowane brakiem 
wiedzy, opóźnianiem w podjęciu 
pracy zawodowej M marną ja
kością tej pracy są bardzo tru
dne do wyliczenia. Jeszcze trud
niej wyliczyć spustoszenia pow
stałe w psychice dzieci i mło
dzieży.

Szkoła powinna uczyć i wy
chowywać. Cele te stawiano 
szkole od początku jej is V ienia, 
kładąc akcent na funkcję pierw
szą lub drugą. Mieliśmy model 
wychowania przez pracę, przez 
autorytet, systemem nagród i 
kar. Pierwszą niejako wiedzą 
na temat wychowania, była dys
cyplina szkolna, wpojenie prze
konania, że nie wszystko wol
no. Z doświadczeń ostatnich kil
kunastu miesięcy Wynika, że je
dnak prawie wszystko już wol
no. Ku lepszemu jutru wiedzie 
nas kwestionowanie wszystkich 
zasad, autorytetów, a nawet 
kryteriów ocen. Strajkomania 
jest celem samym w sobie i 
wiedzie w jasną przyszłość (to 
nawet widać gołym okiem, jak 
po każdym strajku jest nam le
piej. Teraz będziemy pić tę na
szą anarchiczną demokrację peł
nym kuflem.

Zaraz po wojnie marzeniem 
każdego brzdąca było znalezie
nie jakiejś broni. Sam miałem 
kilka hełmów i bagnet z napi
sem „Gott mit ums”. Niektórzy 
znajdowali miny i granaty, któ
re doprowadzały ich do śmierci 
lub kalectwa. Obecnie dziatwa

cieszy się strajkiem niby pisto
letem. Do umysłowego poziomu 
dziecka dążą zaś dorośli, trzy
mając odbezpieczony pistolet 
strajkowy na wierzchu i dając 
się nam pobawić dzieciom. Sce
ptyczni mędrkowie zastanawia
ją się, czy to już koniec począt
ku, czy może początek końca. 
Dochodzą' do wniosku, że wszy
stko jakoś się. ułoży i jakoś bę
dzie.

W Płocku na razie nie straj-’ 
kują dzieci ze szkół podstawo
wych. Przebąkuje się o akcji 
strajkowej w szkołach średnich, 
ale nie łudźmy się: jeśli „pe
dagodzy” z podstawówek ogło
szą gotowość strajkową — co 
najmniej połowa dzieci nie 
przyjdzie na drugi dzień do 
szkoły. Raz puszczona w ruch 
strajkowa machina będzie bar
dzo trudna do zatrzymania. 
Śmiem twierdzić, ie  nawet Koś
ciół nie bardzo wie dziś, co z 
tym fantem zrobić. Jego udział 
w demokratyzacji społeczeństwa 
jest bezsporny choć dwuznacz
ny: nie ma bardziej zhierarchi
zowanej instytucji w kraju. O 
nominacji na proboszcza nie de
cyduje wszak zgromadzenie 
wiernych ale biskup i żaden 
plebiscyt nie wchodzi tu w ra
chubę. Dlatego zapewne Kościół 
nie ma wypracowanej taktyki w 
grze wojennej, której na imię 
demokracja totalna. Być może 
z tego powodu z ambon nie pa
dają słowa potępienia wobec 
tych akcji strajkowych, w któ
rych gra idzie o przysłowiową 
pietruszkę, a straty —■ w mi
liardy.

Jak większość społeczeństwa 
żyję w rodzinie i moje dzieci 
chodzą do szkoły. Marzy mi się 
taka szkoła, w której nauczy
ciele nie byliby dziećmi wyma
chującymi pistoletem strajko
wym, a nade wszystko — nie 
wciągali dzieci w swoje intere
sy. Na razie w Płocku nie za
nosi się na strajk, ale co przy
niesie jutro?

Ustawa o przedsiębiorstwie i 
ustawa o związkach zawodo
wych paty była kartą przetargo
wą „Solidarności”, póki nie uś
wiadomiono sobie prostego fak
tu, że nie każdy strajk będzie 
nosił znamiona legalności, a co 
więcej, nie każdy będzie zwy
cięski. Teraz, gdy dotarło to do 
świadomości niższych szczebli 
związkowej hierarchii — zwią
zek stracił zainteresowanie usta
wą. Jednakże czas wreszcie jas
no powiedzieć, komu, w intere
sie całego społeczeństwa nie 
wolno strajkować. Być jpoże 
jest do pomyślenia taki model 
oświaty, gdzie ustawowym środ
kiem protestu i nacisku na wła
dzę będzie coś innego, niż 
strajk. Jak sądzę, nawet naj
bardziej rozbuchani miłośnicy 
strajków woleliby widzieć swe 
dzieci w szkolnej ławie a nie na 
ulicy. Co innego bowiem, gdy 
wałczy się „o swoje” własnymi 
rękoma, a inna sprawa, gdy na
gle człowiek czuje, że popełnia 
przestępstwo wobec własnych 
dzieci godząc się na ich nieo
becność w szkole, w której aku
rat przyszło komuś do głowy 
postrajkować sobie radośnie, a 
głupio.
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Od niedawnego czasu na ulicach 

Płocka a także innych ośrodków 
pojawiło się nowe zjawisko. Za
jeżdża samochód dostawczy np. 
typu „Nysa”. Wysiada z niego kil
ku osobników płci męskiej. Wiek 
— powiedzmy — taki więcej nie
doświadczony. Wygląd bardzo 
schludny — ubrania robocze czy
ściutkie, granatowe spodnie i blu
zy, na których nie widać zanie
czyszczenia ich jakąś brudną ro
botą. Charakteryzację na robotni
ków podkreślać mają hełmy och
ronne, podobnie jak ubrania, bez 
żadnych śladów skażenia, nawet 
deszczem, tym bardziej pyłem fa
brycznym, a już nie daj Boże u- 
derzeniem czegoś ciężkiego.

Pora dnia? Taka w której wszy
scy ludzie w wieku produkcyj
nym znajdują się przy swoim sta
nowisku pracy. /

Zajeżdżają, wysiadają, w rękach 
niosą wiaderko z farbą i potężny 
pędzel.

Są to akcesoria... twórczości „ar
tystycznej, malarskiej i publicy
stycznej” zarazem. Rozpoczynają 
tę twórczość niezwłocznie po opu
szczeniu samochodu, na płotach, 
parkanach i niestety murach do
mów, które się przecież odnawia.

Efektem twórczości jest dzieło. 
Na przykład takie,

„jeśli nie chcesz naszej zguby 
wystąp z rządu głąbie luby” 
Obśerwują te twórcze poczyna

nia liczni przechodnie. Reagują 
śmiechem, bo cóż innego rpoże 
spotkać takie dzieła. Ale nie tyl
ko śmiechem. Wielu dodaje głoś
ne komentarze:

— Wzięli byście się za robotę!
— Do pracy byście się lepiej za

brali!

mmmmm

NIE TĘDY 
D R O G A

— Takie smyki, zamiast praco
wać — to głupoty się ich trzyma
ją!

Ogólnie jednak towarzyszy tym  
artystycznym poczynaniom śmie
szność.

Bo cóż to jest w gruncie rzeczy. 
Po prostu śmieszne. Raczej nie
szkodliwe, bo bezsensowne. Chyba 
tylko to, że zanieczyszcza mia
sto i zmysza do przywracania mu 
estetyki.

Można by to potraktować, jako 
dziecinadę, taki sobie wybryk nie- 
dowarzonych młodzieńców.

Jest jednak jeden aspekt już 
znacznie poważniejszy, który bu
dzi oburzenie.

Malarze pozwalają sobie obok 
nieudolnych malatur umieszczać 
znak Polski Walczącej — kotwi
cę splecioną z literą P.

W czasach kiedy Polska walczy

ła ze śmiertelnym wrogiem, w 
czasach o których młodzieńcy nie 
wiedzą nic, bo po prostu w tych 
czasach jeszcze nie istnieli, a z 
lekcji historii niewiele wynieśli, 
wymalowanie znaku Polski Wal
czącej groziło śmiercią lub każnią.

Jakie prawo mają parkanowi 
malarze hańbić ten znak pod któ
rym ludzie krwawili, za który gi
nęli — młodzi ł starzy, profesoro
wie I harcerze,' ludzie z prawa 
i z lewa? Jaki tytuł mają do tego 
by ten znak przywłaszczać dla we
wnętrznych rozgrywek?

Jedynym tytułem jest, chyba 
świadomość, że nic im za to nie 
grozi. Chyba tylko kara admini
stracyjna za zanieczyszczanie 
miejsc publicznych.

Podobno działanie takie ma być 
formą, czy elementem walki o 
nieskrępowany ł niekontrolowany 
dostęp „Solidarności” do środków 
masowego przekazu. Walki, czy 
protestu? '

Jesteśmy w pełni za dostępem 
Związku do środków masowego 
przekazu ale w zakresie ustało -̂ 
nym wspólnie z władzą i ku za
dowoleniu obu zainteresowanych 
stron.

Forma, która pojawiła się na 
parkanach jest po prostu infan
tylna. Niecelowa i niepoważna, 
nie licująca z rzeczywistymi dą
żeniami mas członkowskich Związ
ku i nie adekwatna do jego wy
sokiej rangi autentycznego ruchu 
związkowego.

Sądzimy, ie tak myśli olbrzymia 
większość pragnących spokoju o- 
bywateli.

Szcz.

Zakończył się pierwszy etap 
działalności Wojskowych Tere
nowych Grup Operacyjnych. 
Trwał on od połowy październi
ka do połowy listopada. Działal
nością grup operacyjnych objęte 
zostało 49 jednostek administra
cyjnych, to znaczy wszystkie 
poza miastem Płockiem. W tym 
okresie "grupy podjęły pomad 
1600 spraw, obejmujących in
terwencje i zgłoszone, wnioski, 
spośród których około 1300 zo
stało do końca załatwione, pozo
stałe znajdują się w toku. Spra
wy podjęte przez grupy doty
czyły w 300 przypadkach m ar
notrawstwa i niegospodarności, 
w ponad stu nadużyć i spekula
cji oraz w około 150 niedopeł
niania obowiązków, naruszania 
dyscypliny i nadużywania wła
dzy.

Na skutek interwencji grup w x 
pięciu przypadkach nie obyło 
się bez pomocy specjalistycz
nych jednostek wojskowych, a 
była to między innymi pomoc 
w uruchomieniu elektrowni po
towej w PGR Krajkowo, remont 
agregatu prądotwórczego w 
RSP Drobin, a także naprawa 
budynku gospodarczego pand 
Szymczak, wdowy z siedmior
giem dzieci zamieszkałej w 
miejscowości Koszelew.

W czasie pobytu w terenie 
członkowie grup operacyjnych 
wzięli udział w ponad 200 nara
dach i zebraniach m in. z na
czelnikami gmin, sołtysami i 
młodzieżą.

W toku pracy w terenie woj
skowi dokonali szeregu odkryć.

I tak np. na trasie długości U 
kilometrów z Dobrzelina do Kier
nozi jest kolejka wąskotoro
wa nieczynna od siedmiu iat. Jej 
urządzenia: wagony, parowozy i ma
szyny spalinowe, które wraz z to
rowiskiem przedstawiają wartość 
około 60 milionów złotych nie 
wzbildźały dotychczas niczyjego za
interesowania. A przecież te urzą
dzenia, jeśli nie mogą być wykorzy
stywane należy odpowiednio zabez
pieczyć, a może nawet przenieść 
gdzie indziej.

W SKR Rościszewo wykryto sześ- 
cioczęściowy elewator zbożowy, 
kompletnie nowy wraz z urządze
niami niewykorzystywany od 1978 
roku. Również od tego roku nie
czynny jest młyn W miejscowości 
Lwówek gm. Sanniki, a w SKR 
Brudzeń od roku niewykorzystywa
ne są urządzenia stacji diagnostycz
nej.

Natrafili wojskowi również na 
takie paradoksy gospodarcze jak 
np. to, że narzędzia rolnicze do 
Łęczycy przywozi się z Ząbek 
pod Warszawą, podczas gdy 
znacznie bliżej jest „Agroma” w 
Kutnie i Łęczycy. Wyroby „Pol
leny” z Łodzi wiezie się naj
pierw d<TPłocka, potem z Płoc
ka do Łęczycy, a potem z Łę
czycy do Kutna. Wszystko to 
kosztuje kilometry drogi i litry 
benzyny. Również takie jak np. 
to że cukier z Borowiczek wę
druje gdzieś daleko w Polskę i 
dopiera stamtąd przywożony jest 
do GS m in. w tychże Borowicz- 
kach. Podobno istnieją takie 
przepisy.

Także materiały budowlane 
przeznaczone do Zawidza spro
wadza się z Ostrołęki i Olszty
na, podczas gdy takie, same mo
żna by przywieźć ze znacznie 
bliższego Lidzbarka Welskiego.

We wszystkich takich i t>tn 
podobnych przypadkach, a jest 
ich jak wynika z tego co poda
liśmy na wstępie bardzo wiele,

' wojskowe grupy operacyjne us
talały osoby względnie instytu
cje i urzędy odpowiedzialne za 
powstanie tych nieprawidłowoś
ci. Powodowały też wyciągnię
cie odpowiednich wniosków i 
konsekwencji służbowych dys
cyplinarnych. W szczególnie ra 
żących przypadkach sprawy w 
stosunku do winnych skierowa
ne zostały na drogę postępowa
nia karnego.

Jak wynika z. tego częściowe
go podliczenia wyników miesię
cznej pracy Terenowych Grup 
Operacyjnych dokonały one du
żej roboty, pomagając w dzia
łalności administracji terenowej 
i organizacji gospodarczych. 
Pierwszy etan działalności w 
terenie został zakończony. W 
niedalekiej przyszłości grupy o- 
peracyjne pojawią się tam zno
wu. Obecnie rozpoczęły już 
działalność grupy, których tere
nem zainteresowania będą za
gadnienia występujące w mia
stach — Kutnie i Płocku.
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Z  OKRUCHÓW SZCZĘŚCIA

J aki chciałyby mieć dom — 
nie, jeszcze nie myślały. 
Chyba że te z trzeciej klasy 

— one na razie nie. Zresztą słowo 
dom, to temat delikatny i oso
bisty, nie żeby się z tego_ pub
licznie spowiadać, bo  ̂ może in
ne wyśmieją, rozgadają.

Ale na przykład firanki to już 
by potrafiły uszyć, takie jak to 
teraz modne, z falbankami. Ka
sia chciałaby mieć _ taki obrus 
wyszyty krzyżykami, na ładnym 
płótnie, tylko że płótna teraz 
nie ma, ale kiedyś na pewno to 
marzenie zrealizuje. Wszystkie 
lubią zwierzęta, pies Łatka pa
ni kierowniczki rozpieszczany 
jest nagminnie. To ich maskot
ka — przytulić się do ciepłegc 
futerka jak nikt nie widzi, po
głaskać — to przecież normalny 
ludzki odruch.

Psa chciałaby mieć prawie 
każda — psy lepsze jak ludzi? 
— mówią. Nie odpłacą złym za 
dobre — nie oszukają. A jesz
cze jakby tak na przykład kolo
rowa papuga, egzotyczny ptak 
taki trochę jak z bajki, z inne
go, nie szarego jak ten i nie
przychylnego świata.

Prawie każda teczka akt oso
bowych, każdy niewprawną rę
ką pisany życiorys kryje dra
mat — często tych nieszczęść 
jest tyle, że z powodzeniem 
można by obdzielić nimi kilka 
osób. Większość ma prawdziwe 
domy, ale przeważnie _ tylko z 
nazwy, nie ma tam miejsca na 
*entymentv i matczyne piesz
czoty, jest tylko kąt do spania, 
ft bywa że zastają zamknięte 
drzwi.

Tak zwanych naturalnych sie
rot coraz mniej, tych społecz
nych ciągle wiele. Dobrze jak 
jest jakaś ciotka czy babka 
gdzie można pojechać na sobo
tę i niedziele, co robią te. które 
nie mają nikogo — pozostaje 
czytanie książki. wyjście do 
miasta i liczenie godzin do po
wrotu koleżanek, do czasu kiedy 
internat znów rozbrzmiewać bę
dzie gwarem.

Zwykle dobierają się grupka
mi, po kilka osób, nie chcą by 
je rozdzielać. Zęby zdobyć wza.7 
jemne zaufanie trzeba czasu, że
by mówić o sobie, dzielić się 
swoimi zmartwieniami — zaufa
nia, Czasami nawet te proste 
marzenia wydają się im zupełnie 
niedostępne, wstydzą się wylew
ności. nie lubią by zbytiyo in
gerować w to co własne, nie
które milczą, nie mogą znaleźć 
swojego miejsca, unikają kon
taktów z rówieśnikami. Bariera 
nieśmiałości jest niekiedy po 
prostu nie do przebycia. I tym 
najtrudniej.

Rodzice Danki zmarli. Czwór
kę rodzeństwa podzielono mie
dzy krewnych, nie widują się, 
brat w internacie, siostra w dru
gim końcu Polski, ciotka niby 
zła nie jest ale przecież ma 
swoje dzieci i ona zawsze będzie 
ta obca Może nawet wolałaby 
żyć na państwowym wikcie, jak 
te które nie mają nikogo. Było
by wtedy kieszonkowe — 50 zł, 
dobre i to. Jak się zaoszczędzi

życie, ale gdzie 'zamieszka? Pa
ni kierowniczka obiecała coś za
łatwić — na razie jeszcze jest 
internat — do wakacji.

Specjalny ośrodek szkolnc- 
-wychowawczy przy ul. Lasoc
kiego w Płocku jest im nie tyl
ko szkołą, ale i domem. Dla 
wielu dziewcząt to jedyna szan
sa usamodzielnienia się, zdoby
cia zawodu. To również spraw-

nie różnią się niczym od swoich rówieśniczek, może tylko, 
bagażem doświadczeń, których nie poskąpiło im życie.

Fot. T. Gałązka

choć jakiś drobiazg, bez prosze
nia można kupić.

Gabrysia ma psa, ma dom 
choć nie własny ale kochany, 
do szkoły dojeżdża, a  po powro
cie matka czeka z obiadem. In
ne zazdroszczą Gabrysi, ma na
wet książeczkę mieszkaniową i 
nadzieję, że jakoś się usamo
dzielni, a opiekunowie dopomo
gą.

Irena jest sama, nie lubi mó
wić o tym obcym, ale najgor
sza ta niepewność, skończy szko
łą i co dalej, gdzie pójdzie. 
Haftuje najładniej ze wszyst
kich i mogła by tym zarobić na

dzian jak sobie poradzą później 
w dorosłym już życiu. Kończą 
tu szkołę zawodową, zdobywa
ją kwalifikacje dziewiarki i 
krawcowej, zawody to może nie 
tak atrakcyjne jak inne, ale 
przecież potrzebne.

Niektóre wymagają specjalnej 
opieki, trzeba nadrobić zanied
bania wychowawcze, wyposażyć 
w to, czego nie mógł dać włas
ny, rodzinny dom.

Nie wszystkie musiały trafić 
do tej właśnie szkoły, stało się 
tak, bo gdzieś po drodze zanied
bano nad nimi opiekę, pierwsze 
niepowodzenia szkolne, kłopoty

rodzinne, często nawet tragedie 
tak, a nie inaczej odbiły się na 
ich zdrowiu i psychice. Tera2 
trzeba poświęcić mi więcej cza
su, pomóc przezwyciężyć kom
pleksy, przywrócić wiarę w lu
dzi.

Trzy lata nauki i pobytu 4 w 
szkole to okres krótki, zwłasz
cza że przychodzą tu w różnym 
wieku i w różnym stopniu przy
stosowane do życia. Niektóre o- 
barczone chorobą czy kalectwem 
Nie zawsze starcza czasu by 
nadrobić te wszystkie zaległości. 
Nie wszystkie są w stanie ra
dzić sobie same, są czasami słab
sze i fizycznie 1 psychicznie, 
nie potrafią wytrzymać tempa 
pracy na akord, a miejsc w za
kładach spółdzielczości inwalidz
kiej niewiele. Nie chce przyj
mować wykwalifikowanych tu 
dziewiarek płocki „Cotex”, po
dobne kłopoty są w innych mia
stach, na wsi jeszcze gorzej.

Jedynie zakład w Mławie 
zgłosił ofertę. A przecież nie 
chcą być na garnuszku u rodzi
ny, często nawet nie mogą, bo 
do tego garnka czeka w pierw
szej kolejności młodsze rodzeń
stwo. Niektóre trafiają do pry
watnych punktów usługowych 
a bywa i tak, że niańczą dzieci 
czy nawijają kable w fabryce. 
Na maszynę dziewiarską, ten 
szczyt marzeń, ich po prostu nie 
stać, zresztą teraz i tak wszyst
ko dla rolników, a na pomoc 
z domu często nie ma co liczyć.

W internacie mieszka ich 125. 
Jest zwyczajnie, jak w innych 
tego typu placówkach. Zajęcia 
po obicdzie, wyjściówki do mia
sta, czasem wspólne kino. W ze
szłym roku były kółka zaintere
sowań. Teraz trochę się zmieni
ło. Nauczyciele zajęci, każdy ma 
swoje kłopoty. Przetrwały tylko 
konkursy piosenki, lubią śpie
wać — niektóre mają nawet 
magnetofony, znają wszystkie 
najnowsze przeboje, jest oczy
wiście rywalizacja między gru
pami.

Czasem są wieczorki — przy
chodzą chłopcy Z1 innych szkół. 
Chciałyby się nauczyć dobrze 
tańczyć, ale tych okazji niewie
le — gdyby był kurs na pewno 
by chodziły.

Mają swoje tajemnice i naj
bardziej nie lubią donosicieli i 
lizusów, taka nie ma życia mię
dzy rówieśnicami. No i albo 
zrozumie, że nie warto, albo jest 
sama. '

W piątek przed wolną sobotą 
tuszują rzęsy, ubierają co lep
szy ciuch i jadą do domów — 
oczywiście te, które mają dokąd 
jechać. Na dworzec autobuso
wy idą najczęściej małymi grup
kami, najbardziej boją się kpin 
i docinków, nie chcą by mó
wiono o nich te z Lasockiego. 
Wolą anonimowość. Swoim 
chłopcom też na ogół nie opo
wiadają do jakiej chodzą szko
ły, bo przecież nie różnią się ni
czym od swoich rówieśników, 
może tylko bagażem doświad
czeń, których nie poskąpiło im 
życie.

NA M AŁEJ WOKANDZIE
Ostatnio kolegia do spraw wykro

czeń wydały i zarządziły opubliko
wanie następujących orzeczeń.

W PŁOCKU
Roman Dutkiewicz s Ryszarda w 

nocy na ulicy Sienkiewicza, będąc 
w stanie nietrzeźwym wtargnal na 
jezdnię, czym zakłócił ruch koło
wy, zmuszając karetkę Pogotowia 
Ratunkowego do hamowania. Ukara
ny został grzywną w wysokości 4500 
zł z zamianą na 90 dni aresztu za
stępczego. , , _

Witold Franciszek Smulski s. Fran
ciszka mieszkaniec Brodnicy, w Pło
cku przy ul. Kossobudzkiego będąc 
pod wpływem alkoholu zakłócił spo
kój i ciszę nocną, wywołując awan
turę w jednym z mieszkań. Wymie
rzono mu grzywnę 4009 zł z zamia
ną na 80 dni aresztu zastępczego.

Jerzy Pasowicz s. Bolesława na uli
cy Jachowicza będąc pod wpływem 
alkoholu zakłócił spokol i porządek 
publiczny, awanturując się 1 uby
wając ordynarnych wyrażeń. Ukara
ny został grzywną 5000 zł z zamia
ną na 80 dni aresztu zastępczego,

nie orzekło natomiast aresztu za
sadniczego, jak wnioskował oskarży
ciel, z uwagi na to, że za podobny 
czyn stanął przed kolegium po raz 
pierwszy oraz na to. że obwiniony 
ma w chwili obecnej warunkowo 
wstrzymany na okres 6 miesięcy po
byt w zakładzie karnym

Leonard Czajkowski s. Stanisława 
na ulicy Bukowej, bęciąc pod wpły
wem alkoholu zakłócił spokoj i po
rządek publiczny, wywołując awan
turę z mieszkańcami bloku. Ukara
ny został grzywną 5000 zł z zamia
ną na 50 dni aresztu zastępczego.

Bogdan Buzanowski s. Adama bę
dąc pod wpływem alkoholu zakłócił 
spokój 1 porządek publiczny na pla
cu Narutowicza. Ukarany grzywną 
5000 zł z zamianą na 50 dni aresz
tu zastępczego.

Mieczysław Strzałkowski s. Wacła
wa w batze „Zaścianek” będąc pod 
wpływem alkoholu zakłócał spokoj 
i porządek publiczny. Ukarano go 
grzywną w wysokości 5009 zł z za
mianą na 50 dni aresztu zastępczego.

Zbigniew Wiśniewski s. Henryka 
na ulicy Bartnłczej będąc w stanie 
nietrzeźwym kierował samochodem

marki Warszawa ofcz uderzył w za
parkowany samochód marki Dacia. 
Ukarny został grzywną w wysokości 
5000 zł z zamianą na 30 dni aresztu 
zastępczego.

W wyniku awantury, jaka miała
miejsce przy ulicy Jachowicza przed 
kawiarnią „Agnieszka” trzej 'uczest
nicy stanęli przed kolegium, za za
kłócenie spokoju i porządku publicz
nego oraz awantury pod wpływem 
alkoholu. Są to: Dariusz Karasiński 
s. Mirosława, Krzysztof Olszewski s. 
Leona I Andrzej Załęski s. Wiesła
wa. Każdy z nich ukarany został
grzywną w wysokości 5000 zł z za
mianą w razie nleuiszczeni* ńa 80 
dni aresztu zastępczego.

W DASZYNIE
Krystyna Skóra c. Michała jako 

kierowniczka sklepu nr 10 ukryła 
przed nabywcami towar przeznaczo
ny do sprzedaży na sumę 82 tysią
ce złotych oraz w tym samym miej
scu 1 czasie odmówiła sprzedaży
klientom posiadanych w sklepie ar
tykułów. Ukarana została grzywną 
5000 złotych

Większość przytoczonych wyżej wy
kroczeń o charakterze chuligańskim 
rozpatrywana była w trybie przyspie
szonym w oparciu o zarządzenie Wo
jewody Płockiego * dnia 11 sierpnia 
1981 roku. (sz)

Jak sobie poradzą w przy
szłości? Czy będą wiedziały jak 
prowadzić własne domy, czy tra 
fią na odpowiednich partnerów, 
kierowniczka ośrodka często o 
tym myśli, nawet na lekcji ma
tematyki nie bez powodu zada
je do rozwiązania zadania pod 
tytułem: jak umeblujesz M-2 
mając pewną kwotę pieniędzy, 
jak wydasz kredyt dla młodych 
małżeństw, ile przeznaczysz na 
żywność żeby starczyło na cały 
miesiąc.

Teraz Andrzejki — oczywiście 
będzie wieczornica i wróżby, 
może nawet tańce — już przy
gotowują program. Później świę
ta i rozjadą się do domów. Na 
wigilii zostaną tylko te, które 
los dotknął najbardziej — po
zbawił rodzinnego ciepła. Spę
dzą ten wieczór wspólnie pczy 
kolędach, choince, jak co roku 
będą paczki ze słodyczami. Ich 
dom to internat — na razie.

EWA GRINBERG

PLON
LEKKOMYŚLNOŚCI
W  chwili, gdy to piszę, 

mamy już połowę listo
pada. Z pogodą — mar

nie, z benzyną jeszcze mar
niej. Jedno i drugie sprawi
ło, że ruch tzw. pojazdów 
mechanicznych na szosach 
głównych i drugorzędnych na
szego województwa zmalał. 
Słowem, jest juz dobrze po 
sezonie turystyczno-motoryza- 
cyjnym. Dla przeciętnego 0- 
bywatela powinno to ozna
czać zmniejszenie się niebez
pieczeństwa, czyhającego na 
drogach — dla pieszych i pro
wadzących pojazdy.

Jest to jednak odczucie 
złudne. Przeczy mu codzienna 
rzeczywistość, prezentowana w 
audycjach telewizyjnych i 
skrupulatnych zapiskach mili
cjantów z ruchu drogowego 
Zajrzeliśmy do tych zapis
ków, dotyczących okresu od 
początku roku do końca pa
ździernika.

Najtragiczniejszy był mie
siąc czerwiec, kiedy na dro
gach płockich wydarzyło się 
80 wypadków drogowych. Ta
kich, w których szkodę po-

Na drogach pozamiejskich, 
największe zagrożenia i wy
padki występowały na tra 
sach: Płock—Wyszogród—
Goławin, Dobrzyków—Sanniki 
—Giżyce, a takie na drogach o 
znaczeniu międzynarodowym: 
E8, E16 i T81.

Wśród przyczyn wypadków 
kolejne miejsca zajmowały: 
błę&y osób pieszych — 28 
proc., nieprawidłowe wyprze
dzanie i wymijanie — 27 
proc., rozwijanie nadmiernej 
szybkości i niedostosowanie 
jej do aktualnej sytuacji w 
ruchu — 18 prcc., a resztę 
różne inne powody.

Niepokojącym zjawiskiem 
jest fakt, że około 15 proc. 
wszystkich zdarzeń drogo
wych nastąpiło pod wpływem 
nadużycia alkoholu. Stwier
dzono je zarówno wśród kie
rowców, jak osób pieszych, 
które były winne spowodo
wania wypadku.

A oto niektóre przykłady 
z ostatnich dni, tragicznie 
zakończonych wydarzeń dro
gowych:

Dziesiątego października, na

w m m

Oto efekty brawurowego wyprzedzania
Fot. Archiwum służby drogowej MO

nieśli ludzie. Bo kolizji drogo- trasie międzynarodowej E8 w 
wych były setki. Poniosło w miejscowości Kaszewy, kie- 
czerwcu śmierć 12 osób, a 91 rowcą samochodu osobowego 
doznało obrażeń ciała. Często w czasie wyprzedzania cięża- 
bardzo poważnych, choć nie rówki zderzył się czołowo 7 
śmiertelnych. Zbliżony do te- nadjeżdżającym z przeciwka 
go był lipiec — 67 wypadków, samochodem osobowym. W 
10 zabitych, 76 rannych. wyniku zderzenia kierowca

Sądzić by można, że przy- poniósł śmierć na miejscu, 
czyną tego był wzmożony w cztery osoby doznały obrażeń 
środku lata ruch samochodo- ciała, a oba pojazdy osobowe 
wy. Oczywiście — też, ale zostały doszczętnie rozbite, 
tylko też, nie wyłącznie, bo Piątego listopada kierowca 
i miesiące następne, choć po motocykla, jadący z pasażer- 
sezonie, obfitowały w tragiez- ką na tylnym siodełku, zde- 
ne wydarzenia aiogowe, nie- rzył się na przejściu przez 
wiele mniej częste. I tak np. jezdnię z pieszym przechod- 
we wrześniu i październiku niem. W wyniku — kolizji 
56 i 55 wypadków, a w n3ch wszystkie trzy osoby doznały 
9 i 7 zabitych, 56 i 69 ran- poważnych uszkodzeń ciała, 
nych. Ósmego listopada, w me-

Co to oznacza? Przede dzielę, kierowca samochodu 
wszystkim to, że jesienią są osobowego, w Sannikach, roz- 
gorsze warunki jazdy, a, o- winął nadmierną szybkość. W 
strożność kierowców nie wżro- wyniku tego wpadł w poślizg 
sła. Także to, że w myśl i uderzył w przydrożne drze- 
pozornej logiki — skoro ruch wo. Był pod wpływem alko- 
mniejszy, to mniejsze także holu. Sam przyznał, że wracał 
możliwości wypadku. Ruch z wesela, na którym wypił 
mniejszy — więc można so- 300 gramów wódki. Rezultatem 
bie pozwolić. tej lekkomyślności były cięż-

A to wcale nieprawda. Je- kie obrażenia trzech osób, 
zdnie wilgotne, śliskie. Ogu- które jechały samochodem, 
mienie (gdzie zdobyć opony!) Nie będziemy tych przykła- 
przeważnie nie najlepsze, mo- dów mnożyć, bo same przyto- 
krę liście (bardzo groźne — czone wyżej liczby świadczą, 
równie jak oblodzenie), pasma że jest ich wiele. Te, które 
gliny, wynoszone na asfalt podaliśmy, są bardziej cha- 
przez pojazdy w okolicach rakterystyczne, można by rzec 
punktów skupu, nagle poją- — typowe, 
wiające się mgły, silne wiatry, Zbliża się zima Być może, 
spychające pojazd z szosy gdy gdy te słowa dotrą do Gzytel- 
się skończy ściana lasu... Któż ników — już będzie. Śnieg, 
wie. co jeszcze może spotkać oblodzone jezdnie, zasypane 
brawurowego kierowcę... lub przymrużone szyby, słaba

Są na obszarze wojewódz- przyczepność kół do jezdni, 
twa tereny szczególnie zagro- ciemności — to wszystko prze- 
żone, na których tradycyjnie ciwnicy, którzy sprzysięgli się 
niemal, bywają wypadki naj- nrzeciwko kierowcom. W rb- 
częściej. Oto one: liczu takich wrogów wszelka

Ulice miasta Płocka, na brawura, wszelka lekkomyśl- 
których w ciągu 10 miesięcy ność, każda „seta” wypita na 
1981 roku nastąpiło 544 zda- rozgrzewkę, tp groźba przegra- 
rzeń', a 90 pociągnęło za sobą nej.
ofiary w ludziach — w tym 8 Stawką zaś jest zdrowie i 
zabitych i 100 rannych. życie.

Dalej ulice Kutna i Łęczy- Własne i innych. 
cy. v W. SZCZĘŚNIAK
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Przyrodzie z pomocą

NADROBIĆ
ZANIEDBANIA ży, zwany potocznie ..towar za to- 

vwar” ma być bodźcem do podnie-

nia podaży mięsa na rynku.

yło tak: Po wielu obietni- innego wyjścia. Zresztą nikt za zatrucie środowiska, lecz od e-
t >
|  \  chrony Środowiska w Pło- wagi. domo, że nie ma mowy o budowa-

- i- J  cku — Oddział Terenowy Tak. to były soki z liści bura- aiu przyszłości, ieśli podcina się 
w Kutnie otrzymał wreszcie wy- czanych. które zwieziono do siło- gałąź, na której się siedzi. Takie 
remontowane pomieszczenia poni- s^w na kiszonkę. Aby uniknąć ka- opinie słychać bardzo często, lecz 
żej parteru w tutejszym Urzędzie tastrofy trzeba soki te gromadzące jak dotąd nie trafiają one tam. 
Miasta. Wprawdzie warunki, zda- się w zbiorniku natychmiast wy- gdzie należy. Niszczenie środowiska 
niem pracowników, polepszyły się wozić, trzeba stale kontrolować, na krótki dystans zaspokaja aktu- 
znacznie, ale ple do takiego stop- tylko, że kierownik ma dopilnować alne potrzeby, jest w jakiś dziwny 
ńia. aby napawać wielkim opty- również pracę na 500 hektarach sposób umotywowane kryzysem, a- 
mizmem. Optymizmem który jest bierni, musi zadbać o sprzęt i ho- le godzi w interes przyszłych po- 
niezbędny w tej. można powie- dowie bydła. koleń.
dzieć. Syzyfowej pracy Brak miej- Tak więc problem ochrony śro- W efekcie lekceważenia tych za- 
sca na pracownie z prawdziwego dowiska inaczej przedstawia się ze gadnień taki Zakład Mięsny w 
zdarzenia, na ustawienie aparatu- strony zakładu, a inaczej z punk- Kutnie do ścieków spuszcza tłustą
Ty. tu widzenia tych. którzy czuwają maź, najróżniejsze odpadki, które

Pan Sławomir Gogół wyciąga z aby nie zostało zniszczone życie w innym miejscu na kuli ziemskiej 
teczki plik papierów i bombarduje biologiczne. Dla pierwszej mniej i- byłyby zagospodarowane i wyko- 
liczbami. Pod bezpośrednią kontro- stotne są uczone stwierdzenia fa- rzystane przynosząc kolosalne zys- 
la znajduje się sześć mechaniczno- 'howców. bardziej zaś wyniki go- ki. Sposobów jest wiele, a jednak 
biologicznych oczyszczalni ścieków, spodarcze. _ nikt nie kwapi się. bv je urzeczy-
piećdziesiąt siedem zakładów pra- Przed silosami sa kratki śęieko- wistnić. Widocznie możemy chyba 
cy, dziesięć Gminnych Spółdzielni we, do nich to spłynęły soki z jeszcze pozwolić sobie na marno- 
i sześć wysypisk śmieci Niemal po kiszonki i dalej rowem do rzeczki, trawstwo, choć zdaje się przyda- 
każdei kontroli trzeba' by kiero- Dostępu do kratek miał strzec kra- łoby się więcej wyobraźni, 
wać wniosek do prokuratury o wężnik. ale soków zebrało się tak Zakład Mleczarski w Piątku spu- 
ukaranie za zaniedbania! dużo, że przelewały sie wierzchem, szcza serwatkę do rzeki, bo nie

Sytuacja w zakresie ochrony śro- Nikt tego nie zauważył, a jeśli na- ma możliwości jej zagospodarowa- 
dowiska jest fatalna — mówi dy- wet. to nie przyszło mu do głowy, że- nia. Rolnicy nie chcą odbierać,, cho- 
rektor placówki. Cóż z tego, że by coś przedsięwziąć Teraz dooie- ciąż brak pasz spędza im sen z 
są chęci, te wiele sie o tym pi- ro kierownikowi świta pomysł, że oczu. Tak tłumaczy się Czesław 
sze skoro rzeczywistość ciągle kratki można było szczelnie zakryć. Lichota, kierownik produkcji młe- 
przeczy zamierzeniom W gminie że można . było. nie dopuścić do czarni w Piątku. Został wezwany 
Strzelce podjęto inicjatywę wybu- spłynięcia soków. Jest to pociecha do Ośrodka Badań i  Ochrony Sro- 
dowania oczyszczalni ścieków Do- na przyszłość. Tylko co robić z dowiska, by otrzymać tysiączłotowy 
gadały się ze sobą IHAiR. SKR i tymi sokami? Wywozi sję je na mandat za zanieczyszczenie rzeki. 
GS. powzięły decyzję i .. Na począt- pola — wylewa, zakwaszając w ten — Proszę nam doradzić — mó
ku bvł zapał, zgromadzono matę- sposób gleby. I tak źle i tak nie Stanisław Królikowski,kierów
riały. opracowano dokumentację, a- dobrze. Można jednak znaleźć roz- nik działu technicznego w OSM 
le wszystko to zniweczył jeden wiązanie tego problemu Są oprą- w Kutnie, również specjalista do 
fakt. Nie otrzymano zgody z mini- cowania niemal doskonałych oczysz- spraw ochrony środowiska — co 
sterstwa AGTiOS. Podobnie rzecz czalni. ale iak dotąd nie trafiły mamy robić? Zakład Mleczarski 
wygląda w Piątku gdzie prawdzi- do nas. W innych krajach sztaby w Piątku dysponuje dwoma zbiór- 
wą zmorą jest Zakład Mleczarski ludzi zajmują się ochroną środowi-. .gikami po-dziesięć tysięcy litrów
systematycznie zatruwający rzekę ska.. bo .tam orawo test nieubła- każdy opaz lednyin dwpdzięsl-ófy-
Moszczenicę. Przykładów można gane. Po prostu zakłady źasrażą- s;ęCzhym. ’ Ale przychodzi taki
przytaczać wiece! nie zmienia to ją«e. naturze są zamykane. albo . 4Z;eńt w którym zostąja one. nąpeł- 
jednak sytuacji. zmusza się ie do Poniesienia na- nione po brzegi. Wtedy musimy

Sarkastyczne uśmiechy pracowni- kładów na budowę /oczyszczalni. je opróżniać, albo zatrzymać pro* 
ków ochrony środowiska wtórują Cóż. w naszych warunkach iest to Aukcję. Należy wybierać i każdy 
informacjom szefa Brakuje butę- tylko pokorne życzenie. Sąd u- s}ę zgodzi, że dziś ważniejsze jest 
lek do pobierania orób, bo nasz karze sprawce gżzywra i na tym masł0.
przemysł zaprzestał ich produkcji się kończy, a ludziom, którzy nie a  zatem . dochodzimy do wniosku. 
Sa urządzenia 5o analiz, lecz sto- maja wpływu na te sprawy pozo- j e pogłębiająca się choroba środo- 
ja pod ścianami, gdyż żadnym spo- staje tvlko szeptać słowa modlit- -wiska wywodzi się w decydującej 
sobem nie można dostać nainor- wy: ..Od nieczystego^ powietrza, . pierze Z choroby całego systemu 
ma!nieiszvcb sznurów elektrycz- Płodu, zarazy uchroń nas Panie”, gospodarczego. Byli prominenci lek- 
nych. T jak tu z optymizmem Pa- Tak po prawdzie również prawo . podpisywali pozwoleniatrzeć w przyszłość. jest bezsilne wobec takich przypad- K8 r w  poopisywau v w

-  Sytuacja iest katastrofalna, ków. na uruchamianie fabryk bez oczy-
Nie ma dnia, aby ktoś nie za- Na pożegnanie kierownik zakła- szczalni, choć w artykule 12 Kon- 
alarmował o zatruciu środowiska, du rzuca przez ramie. stytucji Polskiej Rzeczpospolitej
o skażeniu rzeki Pytacie o ref- _  Trzeba było najpierw poroz- Ludowej czytamy: „Polska Rzeczpo- 
Ieksie. Można by uniknąć strat nie mawiać ze nina a nie zaraz le— _ , , _
do odrobienia, ale potrzebne są na- deć do prokuratury. Ja tu jestem spohta Ludowa zapewnia ockrop3 
kłady, pomoc i likwidacja biuro- gospodarzem... i racjonalne kształtowanie srodowi-
kratycznego podejścia do tych ska naturalnego, stanowiącego do-
spraw. Wiele miciatyw zatrzymuie jfr , .. . „ „  . . .  .sie w martwym punkcie, zamyka W hro ogólnonarodowe”. Konstytucja
sie w biurku jakiegoś urzędu Mi- ^  2atem ma siĘ zaczać nakłada także obowiązek ochrony

odnowa w przyrodzie? Odpowiedź środowiska, naturalnego

początkiem listopada wpro
wadzono w całym kraju, na wiązań. 
>kres dwumiesięczny, riowy 

system skupu żywca. Za uzyskane

że . wielu będzie szukać innych roz- wionę produkty. Gdybyśmy jeszcze
dysponowali towarami, które naj- 

Mimo, że u1 rolników indywidua!- bardziej interesują rolników... Jak 
ze"” sprzedaży łuczników T bydła n.vch w gminie jest 400 ciągników dotąd niewiele mamy do zaofero- 
rzeźnego pieniądze rolnicy będą »onvt ńa nie. a także na inne Wania, nie otrzymaliśmy bowiem 
mogli nabyć atrakcyjne towary, ta- maszyny rolnicze, jest ogromny, żadnych dodatkowych towarów.

Aktualnie prawie 150 rolników złoicie jak maszyny rolnicze, koloro 
we telewizory, sprzęt gospodarstwa A co sądzą o nowym systemie
domowego, rowery i samochody żyło w gminie podania o przydział _ d rolni„v z gm;nv Łęczyca 
Fiat 126p. Wszystko to w stosun- ciągników, a przecież nie wszyscy, ’
ku 1:5, czyli że za uzyskane ze 
sprzedaży żywca 30 tys. zł, rolnik którzy potrzebują nowej, sprawnej Na dłuższą metę taka wiązana 

sprzedaż jest nie do utrzymania —
będzie mógł nabyć towary wartości maszyny się do nas zwrócili. Wśród Jan _ Szczególnie jeśli
6 tvs. złotych. Zdaniem pomysło- tych 400 ciągników, jest wiele sta- , , . ,
dawców ten nowy system sprzeda- rych, wyeksploatowanych maszyn, C ° f 1 ? ^ospo als_wa spec-ia ls yaz

które tylko dzięki wielkiej sta nę, hodujące trzodę chlewną. Wła-
.---  —  —- ---- ----  — ------ . . . .  . . . . . . .  ścićiele takich gospodarstw, to lu-
sienia malejącego coraz bardziej ranności i dbałości właścicieli jesz- ^  zamożni prawie kaidego
skupu, a tym samym do zwiększę- Cze pracują. Gdyby za uzyskane . . .  . . . . , _- ■ . . . . . .  . jest ciągnik i inne niezbędne maże sprzedaży żywca pieniądze moz- , . ., . , , , szyny, a także nowoczesny sprzętna było od razu nabyć nowe, skup . . , _ . _gospodarstwa domowego. Zastana*Już pierwsze sondaże przeprowa 
dzone w dwóch gminach — Kut- z pewnością ruszyłby z miejsca 
nie i Łęczycy — wykazały, że no- 
wy system sprzedaży budzi szereg 
wątpliwości.

wiam się, czy umożliwienie im 
Od kilku miesięcy skup żyw- zakupu dodatkowych poszukiwa-

ca jest bardzo słaby — mówi prezes nych, atrakcyjnych towarów nie
mówi Ta- Gminnej Spółdzielni w Kutnie, spowoduje odprzedaży ich i to Pd

deusz Jaszczak rolnik z sołectwa Henryk Czajka. Gminna Spółdziel- cenach wcale nie państwowych. A
Krzesin — samo pociągnięcie jest nia obejmuje trzy gminy: Kutno, przecież nie o to chodzi. Na wsi
dobre, tylko zbyt wysoki jest sto- Krzyżanów i Łanięta i w żadnej jest wielu naprawdę potrzebujących

— Moim zdaniem

CEROWANIE
WIELKIEJ

DZIURY S H i i
/ot.; T. J. Gałązku
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nvch posunięć, iest prawda
Zresztą najlepip^ poznamy ją w 
terenie.

jest prosta. Nie tylko od karania

Kilku rolników ze wsi Malina 
pcdieło interwencję bo w tutej
szej rzeczce Miłonee zamiast wody 
płynęła biała, miejscami ciemno
brunatna ciecz, a na iej po
wierzchni zdechłe ryby. Ostry za
pach nie dawał spokoiu mieszkań
com. Nie dawał, dlatepn przypom
nieli sobie o Ośrodku Badań i O- 
chronv Środowiska Ekipą natych
miast udała sie na miejsce. Pobra
ne próby i ustalono sprawcę, jest 
nim Zakład PGR w Głogowej^

A więc jeszcze raz jedziemy o- 
beirzeć rzekę. Upłynęło trochę cza
su od dnia w którym skutecznie 
ja zatruto i dziś trudno dostrzec 
skutki, ale wiedv dno rzeki było 
zupełnie czarne. natomiast ryby 
płvwałv w rowach meboracvinvch. 
bo tam mogły znaleźć schronienie 
przed trucizną. Sprawa trafiła do 
prokuratora.

Jesteśmy w budynku administra
cji zakładu. Kierownik Marek Pa
kulski nie wita nas zbyt serdecz
nie. Najchętniej chciałby Pkryć 
fakty. Nie ma się czemu dziwić, 
przed nim siedzi prokurator z Łę
czycy. Halina Rytcznk. obok apli- 
kantka Ewa Foczmańska. W takim 
towarzystwie niełatwo czuć s*ę 
dobrze. Na stoliku leżą protokoły, 
zaśvmdezaiace o winie, o karygod
nym zaniedbaniu. W trakcie anali
zy ustalono, że do rzeki trafiła 
mieszanina ścieków. a przede 
wszystkim gnojowica z kiszonki o 
dużym stężeniu kwasowym. Próbę 
pobrano orzv wylocie ściekowym.

Kierownika trudno podejrzewać 
o niechęć do przyrody. Tłumaczy 
się nawałem pracy Sam nie może 
wszystkiego dopilnować nie może 
być na polu i jednocześnie w za
kładzie. Zagadnieniami ochrony 
środowiska zajmuje sie pracownik, 
który legitymuje sie wykształce
niem energetycznym. Przyjął te o- 
bowiązki, bo-na dobrą sprawę nie

W brew pozorom, nie będzie to fe
lieton. Niejako wbrew tytułowi — 
nie będzie tu pikanterii. Informa
cje będą sprawdzone a niektóre 

z nich widoczne gołym okiem. Problemy 
będą pozbawione aspektu filozoficznego, 
choć można by się tu doszukiwać filozofii, 
gdyby ktoś się uparł; nie będzie jednak 
spraw ogólnoludzkich, czy ogólnonarodo
wych. chociaż z drugiej strony, gdyby 
ktoś sie uparł — mógłby drogą porów
nań wyciągnąć wnioski dotyczące całego 
kraju.

Chyba miesiąc temu dowiedzieliśmy się 
wprost z Urzędu Wojewódzkiego, że Dy
rekcja Lasów Państwowych w Łodzi, 
która zajmuje sie lasami również nasze
go województwa, postanowiła ulżyć cięż
kim warunkom, w jakich żyją mieszkań
cy naszych miast jesienia i w jakich 
przyjdzie im żyć zapewne wiosną, nie 
mówiąc już o zimie. Znając i zdając so
bie sprawę z trudności opałowych, za
proponowała sprzedaż 4 tysięcy metrów 
sześciennych drzewa. Byłem na posiedze
niu Sztabu Rolnego i miałem uciechę. 
Już widziałem, jak naród rzuca się na 
to drzewo, w każdym podwórku słychać 
łomot siekiery i chrzęst niły. od pryska
jących polan dźwięczą tłuczone szyby, 
a kolesie, zamiast połówki — rozgrzewa
ją sie rąbaniem tego drzewa. Nic z te
go. Dostałem gęsiej skórki, bo Chodziło 
tu o papierówkę, czyli drzewo przezna
cz^ na wyrób papieru! File znam się 
na papiernictwie, ale z 4 tysięcy metrów 
sześciennych można by wyprodukować 
chyba z tysiąc ton papieru, którego nam 
brak. Kto tu zawinił?

Pytanie to dedykuje odpowiednim wła
dzom, zapewne odpowiedź będzie zwalona 
na błędu minionej ekipy i nie mam tu 
złudzeń, choć skandal nie przestaje być 
skandalem. Jednakże należy wziąć pod 
uwagę to, że planowano .no przykład wy
rób n ton papieru, do czego potrzeba by
ło x  ton drzewa. Drzewa na tarcice na
leżało wyrąbać y ton. na kopalniaki —

SAMO ŻYCIE

sunek 1:5. Żeby kupić duży ciągnik z tych gmin nie widać wyraźnej maszyn rolników. Co mają robić 
należy sprzedać państwu żywca za poprawy w dostawach żywca. ci kt6rzy majB gospodarstwa śred- 
milion złotych. Produkcja liczy się . ; f  .
od lipca i chyba niewielu znajdzie Z danych przedstawionych przez dniej wielkości i odpowiednio mz-
sie takich, którzy za pół roku od- H. Czajkę wynika, że we wrześniu szą produkcję?
stawią żywiec za milion złotych, skupiono w trzech gminach 93 sztu- „  , , . . , .W gospodarstwie mam różne ma- . . .  , ... . Podobnie komentują nowy sy-
szyny, mam też ciągnik, natomiast kl tr*°dy chłewne-1, w Pazdziermku stem sprzedazy inni roinicy. 
potrzebny mi iest rozrzutnik, bo — 149 sztuk, nieco więcej choć i
do tej pory obornik widłami roz- tak jest to ilość wprost znikoma. — Niemal w każdym domu jest 
kosztuje 80ktysr°Zzrł!Utaby go°kupSć Nie lepiei przeWegał skup w pier- dziś telewizor, może nie akurat 
musiałbym odstawić żywca za 400 wszej połowie listopada, kiedy to kolorowy, ale jest — mówi J. Mar- 
tys. zł. To jest  ̂ nierealne, łatwiej w ciągu dwóch tygodni odstawiono ciniak. Są też lodówki, odkurza- 
byłoby mi nabyć rozrzutnik, gdyby do punktów skupu zaledwie 26 cze, pralki. Przecież te rzeczy rol- 
w sprzedaży towar za towar przy- , . . .  • „„wi; • , . .jęto stosunek jak 1 do 3. tuczników. nicy nabyli juz dawniej, i me na

. . . . .  rok czy dwa. Nie ma chyba do-
Podziela zdanie rolnika kierów- 0d strony organizacyjne] ]este- mu> w którym nie byioby sprzetu 

nik gminnej służby rolnej Jan feny przygotowani mówi prezes Kospodarstwa domowefio. Mylle, ż . 
Wróblewski. Rolnik, aby kutnc ma- H. Czajka. Sklepy sa powiadomię- bardjiej „ ,m w
teriały budowlane — hutnicze za ne o nowym systemie sprzedazy,
70 tys. zł.^musi odstawić żywca za mamy też wzory zaświadczeń upra- 

(ZB) 350 tys. zł. To bardzo dużo i myślę, wołających do zakupów za odsta- £  mam SQbie ręce urabiaći żeby
jeszcze jeden telewizor czy magne
tofon kupić. Po co mi to? Co inne
go gdybym mogła kupić dobrą za
mrażarkę czy sadzarkę do ziem
niaków, a także meble, bo nie stać 
mnie na „Swarzędz” za stokilka- 
dziesiąt tysięcy.

ny i narzędzia rolnicze, nawozy, a 
przede wszystkim węgiel. Czy po

Skandale
z. Wszystko to należy dodać i samo wyj
dzie. Tylko, że do tego potrzeba było a 
samochodów ciężarowych i ciągników, 
które powinny zużyć b ten paliwa, c 
tysięcy opon itd. W tartaku należało po
stawić d ludzi, którzy pracowaliby przez 
2—3 zmiany, potrzebna była elektryczność 
itd. Kłopoty z elektrycznością, ludźmi, 
sprzętem, transportem w ogóle, a pali•< 
wem w szczególności — wszystko to spo
wodowało, że drzewo gnije na placach 
tartacznych, gnije, nie wy wiezione, w le- 
sie. Nawet rolnicy nie kwapią się z za
kupem grubych gałęzi za śmieszne pie
niądze i wolą czekać na węgiel. Drzewo 
zapewne zgnije i w tej sytuacji . może 
dobrze się stało, że oioa papierówka choć 
odrobinę złagodzi braki opału. Co nie o- 
znacza. że skandal przestał być skanda
lem.

Śląsk woła o ziemniaki. Wojewodowie 
szukają pomocy w całym kraju, a jeśli 
nawet gdzieś na północy, czy w rejonie 
Suwałk są jeszcze jakieś rezerwy w pań
stwowych instytucjach, to niemożliwość 
zorganizowania transportu i wielkie ko
szty przewozu na takie odległości nieo- 
*"-l przekreślają całą sprawę. Tymcza
sem wczesną jesienią nie mogły dojść do 
porozumienia dwie instytucje odpowie
dzialne za sprawę kartofli, to jest Gmin
ne Spółdzielnie t Spółdzielnia Ogrodnicza,

w niektórych geesach nie przyjmowano 
od rolników ziemniaków, szły one potem 
do gorzelni, były parowane, czy też wło
żone w kopce, Wszystko to razem jest 
skandalem: nawet w naszym wojewódz
twie zwracano uwagę, że między rolni
kiem, a konsumentem kartofli jest aż 
dwóch uspołecznionych pośtedników, co 
ma fatalny wpływ na zaopatrzenie. Za
miast zlikwidować jednego, należałoby 
może dodać trzeciego, żeby już nikt nie 
zorientował się, kto go nabija w butel
kę.

Ten dotychczasowy wywód zakrawa na 
pomówienie, jednak śpieszę poinformo
wać. że na ten temat mówiło się kiedyś 
na wspomnianym już Sztabie Rolnym, a 
całkiem niedawno pe.uńen rolnik indywi
dualny (nazwisko znane redakcji), twier
dził stanoioczo, że GS Gostynin nonsza
lancko traktowała rolników i nie kupo
wała od nich ziemniaków vj odpowiednich 
terminach. Było to powiedziane publicz
nie.

Zanosi sie więc na to, że wszyscy bę
dziemy pili piwo nawarzone przez geesy 
i nie tylko. Społeczeństiao wyciąga z tych 
faktów konsekwencje w postaci obelg 
p -J adresem winnych tego stanu rzeczy. 
Wydaje się wszelako, że nie tylko obelgi 
są tu potrzebne.

Zapewne są w kraju sprawy poważ
niejsze, trwa walka polityczna i próby 
zawieszenia broni. Ale dla, naszego wo
jewództwa sprawy tę i im podobne też 
są ważne i może od nich należałoby za
cząć, by wejść w rolę Chrystusa Naro
dów?

Na zakończenie chciałbym przypomnieć 
Jaśnie Wielmożnemu Państwu z Admini
stracji i Niebyujale Ukochanym Gospo
darzom domów mieszkalnych, że idzie zi
ma i trzeba pouszczelniać, pozamykać, 
naprawić, oszklić. Ongiś przypominał o 
tym sam premier. Teraz demokracja po
szła tak daleko, że ja czuję się upoważ
niony. Sit transit...

OB. SERWATOR

— Państwo się dziwi, że prze
trzymujemy żywiec, że sprzedaje
my „na lewo” — mówią rolnicy, 
A przecież i maszyny łatwiej ku
pić „na lewo” niż normalnie. Zresz
tą wystarczy porównać ceny: za 
rozrzutnik obornika, który kosztuje 
80 tys. zł płaci się „na lewo” 160 
tys. zł, czyli nie ieder. do pięciu, 
a jeden do dwóch. Odpowiednio 
za kopaczkę, która kosztuje 30 tys. 
zł, żądają 80 tys., za akumulator 
do ciągnika 8 tys. zł, więc kupu
jemy, bo jakie jest inne wyjście. 
Połowa ciągników w gminie nie 
pochodzi z przydziału, a z ...le
wych” zakupów. Czy można na* 
za to winić? Przecież czymś trze
ba w polu robić...

Zdaniem naczelnika gminy Łęczy
ca, Wacławd Kolasińskiego — rol
nicy nie przetrzymywaliby żywca, 
gdyby mogli za uzyskane ze sprze
daży pieniądze od razu kupić nie
zbędne w gospodarstwie maszyny. 
Bez wyczekiwania, bez wątpliwości. 
Po prostu, ód ręki: towar za to
war. To byłby rzeczywisty bodziec 
do podniesienia podupadłego skupu, 
do zwiększenia dostaw mięsa na 
rynek.

Tylko, gdzie są te maszyny?

C. PALUCHOWA
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SPORTOWCA I TRENERA ROKU 1981

USTA KANDYDATÓW
ZAWODNICY

1. MAREK BAŁDYGA — wioślarz, PTW „Budowiani” mistrz 
Polski w dwójce podwójnej oraz mistrz Polski w jedynce w
kadry° narodowej131' Zwycięzca wielu tegorocznych regat. Członek

2. BEATA GĄSIOR — pływaczka, MKS MDK Płock. Na mistrzo-
naV3l00 iP2nokl sportowych wywalczyła dwa srebrne medale2  stylem klasycznym. a na VIII OSM brązowy me-
iiminlń!, Ŝ C }  , Czwarta na mistrzostwach Polskijuniorów młodszych. Członkini kadry "juniorów,
w3 4;a,RY,S2^  JEDLIŃSKI -  piłkarz ręczny ZKS „Wisła’* Płock. Wraz z kołegami z reprezentacji Polski wywalczył na mistrzo-
ze^połu ŚWiłsłya firUpy B awans do Krupy A. Filar drugoligowego

4. MAREK KLIKCZYŃSK1 — judoka z MKS MDK Płock. Wice-
w ip « f4 w i U K0nrr 7 1.<lzi0nek grupy »nadziei olimpijskich”... WIESŁAWA KORCZAK _  lekkoatletka ZKS Wisła Płock 

-zwarta na OSM w Lublinie na dystansie 1500 m, siódma na 
J ° 1Ŝ  1uniorów młodszych. Rekordzistka województwa płockiego, drugi wynik w kraju w swoiel kategorii 

wieku, jest w szerokiej kadrze PZLA w biegach średnich168 
8. KRZYSZTOF KOSZARSK1 -  piłkarz ZKS Wisła Płock. Bram-

LZrift  A°Viel  nlf/lenaStk>i WisJyd Pewny punkt zespołu. ■ / v n f , S TAh LADKO -  pływaczki MKS MDK Płock. Zdobyw- 
Lj.yn.1 dwóch biazowych medali na mistrzostwach Polski luniorów 
młodszych na 100 i 200 rn stylem motylkowym. Czwarta na 400 m
^ n a S r S p S S ? ' ”  VIn OSM-

8. SŁAWOMIR LAB -  oływak MKS MDK Płock. z>oty medal 
na mistrzostwach Polski iuniorów młodszych na 200 m st mo
tylkowym i srebrny na dystansie 100 m. Finalista VIII "OSM 
członek kadry „nadziei olimpijskich”.

9. EWA MATUSIAK — tenisistka stołowa WLKS „Spółdzielca” 
p tock. Obecnie czołowa zawodniczka drugoiigowa zespołu, jedna z wyróżniających się w kraju juniorek.

10. DARIUSZ OLEJNICZAK -  wioślarz. PTW „Budowlani” Zło- 
*y, S»ed AliSta v111 9 SM> czwarty w regatach „nadziei olimpij- 
juniorów°SmV na mistrzostwacłl świata juniorów. Członek kadry

11. JAN POLAŃCZYK -  piłkarz ZKS Wisła Płock. Kapitan 
Wisfy1,S° WeS° zespoiu- Najskuteczniejszy strzelec w drużynie

■»2’ MAŁGORZATA RADKOWSKA — wioślarka PTW „Budowla
ni , Złota inedalistka VIII OSM, ósma w mistrzostwach świata 
juniorek. Wchodzi w skład kadry młodzieżowej.

13. PAWEŁ SIKORSKI — jeździec LKJ Łąck. Srebrny medalista 
i pierwszy wicemistrz Polski juniorów w ujeżdżaniu, piąty w jeź
dzieckich tnistrzostwach Polski juniorów w , WRKW, zwycięzca 
wielu zawodów Członek kadry narodowej luniorów 

t4. WALDEMAR SOBOLEWSKI Lł-,.,. piłkarz ręczny. ZKS Wisła 
Płock. Brązowy medalista VIII OSM.' Gra w drugoligowym zespo- 
te Wisły, Reprezentant Polski luniorów młodszych, w kadrze „nadziei olimpijskich”.

15. GRZEGORZ STELLAK ~  olimpijczyk. W br. wicemistrz Pol
ski w czwórce ze sternikiem i brązowy medalista w ósemce. 
Na mistrzostwach świata ósmy w czwórce ze sternikiem. Finalista 
wielu regat międzynarodowych. Członek kadry narodowej.

IG, TADEUSZ ŚWIĄTEK -  piłkarz. ZKS Wisła Płock. Jeden 
7. czołowych zawodników drugoligowej drużyny piłkarskiej Re
prezentant Polsk- w drużynie do lat 21.

17 STANISŁAW WIERZBICKI -  wioślarz. PTW „Budowlani” 
Płock, w mistrzostwach świata w czwórkach podwójnych zajął 
IX miejsce. Mistrz Polski w dwójce podwójnej Członek kadry 
narodowej finalista wielu tegorocznych regat.

18. ADAM WIĘCKOWSKI -  wioślarz PTW „Budowlani” Płock. 
Mistrz Polski w czwórce ze sternikiem w kategorii 19—21 lat 
• brązowy medalista tych mistrzostw w czołówce bez sternika. 
” mistrzostwach Polski seniorów trzeci w ósemce i czwarty w 
czwórce ze sternikiem, Członek kadry narodowej,

19. MARZENA WOJDECKA -  lekkoatletka. WLKS „Spółdzielca” 
Płock, brązową medalistka mistrzostw Polski luniorek w biegu 
na 400 m. rekordzistka województwa na 200 i 400 m, złota me
dalistka na tvch dystansach na IX Ogólnopolskich Igrzyskach 
LZS młodzieży ze szkół rolniczych i CZRS.

20. ZBIGNIEW ZABOROWSKI _  piłkarz. ZKS Wisła Płock. Je
den z czołowych graczy drugoligowych zespołu, filar jego obrony.

TRENERZY
1. ANDRZEJ DOBROWOLSKI — lekkoatletyka. ZKS Wisła 

Płock. Trenuje grupę dziewcząt specjalizujących się w biegach 
średnich, Jego wychowanką jest Wiesława Korczak, również kan
dydująca w naszym plebiscycie.

2. BOHDAN KARWOWSKI — wioślarstwo. PTW „Budowlani” 
Płock Wychowawca wielu świetnych wioślarzy. Jego podopieczni 
zdobyli w tym roku złoty i srebrny medal na VIII OSM, złoty 
medal na mistrzostwach Polski w kategorii 19—21 lat. Jedenastu 
jego zawodników reprezentowało w różnych imprezach barwy 
narodowe.

3. TADEUSZ LISIECKI — tenis stołowy. LZS Giżyce. Jego ze
spół awansował w br, do drugiej ligi, co dla tej młodej drużyny 
dziewcząt jest bardzo dużym sukcesem.

4. RYSZARD OLCZUK — wioślarstwo, PTW „Budowlani” Płock 
Opiekun wielu wybitnych zawodników, m. in. Adama Więckow
skiego, którzy w br, wywalczyli srebrny i brązowy medal oraz 
czwarte miejsce na mistrzostwach Polski seniorów, złoty, srebrny 
i brązowy medal na mistrzostwach Polski w kategorii 19—21 lat.

5. WOJCIECH OSTRZYCKI -  pływanie MKS MDK Płock. Wy
chowawca młodych płockich pływaków, m. in. B. Gąsior, E. Ladko, 
S Lau Zdobył w rywalizacji trenerów, których podopieczni wy
stępowali na VIII OSM oierwsze miejsce.

6. TADEUSZ PROSOWSKI -  piłka nożna. ZKS Wisła Płock.
Pierwszy trener drugoligowego zespołu, któremu Wisła zawdzięcza 
wejście i utrzymanie sie w drugiej lidze.

7. STANISŁAW SULIŃSKI -  piłka ręczna. ZKS Wisła Płock.
W ostatnim roku kierowany przez niego zespół młodzieży wy
walczył brązowy medal na VIII OSM.

8. JERZY TRUSCIŃSKI _  koszykówka. SKS „Kasprowicz” Kut
no. W tym roku prowadzony przez niego zespół młodych koszy
karzy wywalczył wicemistrzostwo Polski SZS junioiów.

9. BOLESŁAW WYSZATYCKI -  jeździectwo. LKJ Łąck. Szko
leni przez niego jeźdźcy odnieśli wiele cennych sukcesów, m. in. 
P. Sikorski. Dariusz Michalski i Arkadiusz Osica

REGULAMIN GŁOSOWANIA
1. Głosujemy tylko na kandyda

tów z listy.
2. Wybieramy 6 zawodników i 3 

trenerów wpisując na kupon plebi
scytowy ich nazwiska w określonej 
przez kibica kolejności Nie głosu
jemy na osoby czy drużyny lecz in
dywidualnie na zawodników.

3. Za pierwsze miejsce na kuponie 
zawodnik otrzyma 8 pkt., za II — 
5 pkt., III -  4 pkt , IV — 3 pkt., V 
— 2 pkt., VI — 1 pkt.

Trenerzy odpowiednio: 1 — 3 pkt., 
U — 2 pkt., III — 1 pkt. Wygra 
ten kto zdobędzie najwyższą Uość 
punktów.

4. Kibic może przesłać nieograni
czoną liczbę kuponów, ale każdy ku

pon to 1 głos. Punkty nie będą 
mnożone przez liczbę głosów przy
słanych zbiorowo przez klasy czy in
stytucje wraz z kuponem, lecz będzie 
tyle głosów, ile kuponów nadesła
nych.

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

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

7. Termin nadsyłania lub składania 
kuponów do redakcji mija 18 stycz
nia 1982 roku (decyduje data stempla 
pocztowego).

T o już po raz dziesiąty, 
dorocznym zwyczajem, o- 
giaszamy plebiscyt na 

najpopularniejszego sportowca i 
trenera roku 1981. Nasi czytel
nicy zdecydują, które dyscypli
ny sportu i którzy zawodnicy 
sprawili im w tym roku naj
większą satysfakcję. Wpraw- 

. dzie, jak zawsze w roku poolim- 
pijskim, wspaniałych rezultatów 
nie było wiele, tym trudniejszy 
wybór będą rnieli nasi czytelni
cy, a i konkurencja będzie bar
dziej wyrównana. Porównywa
nie wyników osiągniętych przez 
pływaków i piłkarzy nie daje 
wymiernych efektów, dlatego 
nie można mówić o najlepszych 
a o najpopularniejszych zawod
nikach,' ich szkoleniowcach czy 
dyscyplinach, sportu. Dziś przed
stawimy państwu kandydatów, 
kto wygra dowiemy się 30 stycz
nia 1882 roku podczas tradycyj
nego balu mistrzów sportu.

W minionych latach głosował’ 
nasi czytelnicy różnie. Najczę
ściej wygrywali wioślarze i cię
żarowcy. Te dwie dyscypliny 
dominowały vy płockim sporcić 
W plebiscycie za rok 1978 trium 
fował Henryk Szlachta i trener 
wioślarzy Eugeniusz Błaszczyk, 
trzykrotny zwycięzca plebiscytu, 
ale już w roku następnym przy
szły  ̂ sukcesy szczypiornistów, 
tenisistek i plebiscyt wygrali 
Ryszard Jedliński i ” Stanisław 
Wochowski. Natomiast w roku 
olimpijskim uznanie naszych 
czytelników zdobyli Grzegorz 
Stellak i Bohdan Karwowski.

W tym roku, podobnie jak w 
latach minionych przy układa
niu listy kandydatów do ple
biscytowych laurów brane były 
przede wszystkim pod uwagę 
wyniki sportowe zawodnika i je
gô  postawa, by rzeczywiście 
mógł on służyć za wzór innym 
sportowcom.

W przypadku trenerów naj
ważniejsze były ich osiągnięcia 
szkoleniowe i wychowawcze. Od 
sukcesów podopiecznych zależy 
pozycja trenera, na wynik skła
da się przecież ich wspólna pra
ca. Liczyły się rezultaty znaczą
ce na ogólnopolskich czy nawet 
międzynarodowych imprezach, 
reprezentowanie województwa 
płockiego w kadrze narodowej 
w dowolnej grupie wiekowej. 
Plebiscyt, wzorem lat ubiegłych 
prowadzimy w kategorii senio
rów i juniorów, nie przeprowa
dzając podziału na wiek zawćti- 
ników Stąd obok wielokrotnych 
reprezentantów kraju, 'sportow 
ców ze znacznym stażem i do
świadczeniem sportowa mło
dzież, która odnosi dopiero pier
wsze sukcesy. Ale przypomina
my, nasz plebiscyt. jest imprezą 
rokroczną, oceniamy więc prze
de wszystkim wyniki minionego 
roku, a nie całą karierę sporto
wą, stąd młodzi mogą stawać w 
szranki z utytułowanymi kole
gami. Wielu uczestników nasze
go plebiscytu kibice znają już z 
lat poprzednich. To ci, których 
kariery sportowe rozwijają się 
i do swojej kolekcji osiągnięć 
dokładają wciąż nowe. Życzymy 
wszystkim sportowcom, by rów
nież w przyszłości i dla nich 
znalazło się miejsce wśród naj
lepszych.

Ostatecznie komisja w skła
dzie: Henryk Atliński — Zarząd 
Wojewódzki LZS. Maria Brun -  
Wydział Kultury Fizycznej i Tu 
rystyki Urzędu Miasta, Andrzej 
Dobrowolski — Wojewódzka Fe
deracja Sportu, Antoni Korytek 
— Zarząd Wojewódzki SZJ>, Jan 
Bolesław Nycek — „Tygodnik 
Płocki”, Zbigniew Wiśniewski — 
Wydział Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki Urzędu Wo
jewódzkiego ustaliła listę 20 kan
dydujących zawodników i 9 tre
nerów ' (publikujemy ją obok) 
Trenerzy reprezentują osiem dy
scyplin sportowych, zawodnicy 
osiem różnych konkurencji, pro
porcjonalnie do zdobywanych 
w tych dyscyplinach laurów. I 
tak tradycyjnie już najwięcei, 

aż sześciu, jest wioślarzy, ale 
też oni _ przysporzyli wojewódz
twu najwięcej medali na ogól
nopolskich imprezach. Braliśmy 
również pod uwagę popularność 
dyscyplin sportowych i fakt, że

zgodnie z regulaminem kandy
dują tylko sportowcy indywi
dualnie, a nie całe drużyny •— 
stąd obecność na liście aż czte
rech piłkarzy z drugiego zespo
łu Wisły. Najbardziej dynamicz
nie w tej chwili rozwijającą się 
dyscyplinę sportu — pływanie 
reprezentuje trójka młodych 
pływaków. Mniej niż w latach 
ubiegłych na liście jest tenisi
stek, szczypiornistów, zabrakło 
ciężarowca — to niestety po
twierdzenie regresu, jaki ma 
miejsce w tej tak niegdyś w 
Płocku popularnej dyscyplinie 
sportu.

Niestety, zawodnicy, jak i tre
nerzy spoza Płocka są w zdecy
dowanej mniejszości. Nie jest 
to wynik specjalnych preferen
cji, a odbicie faktu, że sporto
wa czołówka województwa, li
cząca się na arenie krajowej 
skupiona jest głównie w Płoc
ku, choć oczywiście plebiscyt 
adresujemy do wszystkich miesz
kańców województwa.

Głosujemy w tym roku na 
sześciu zawodników i trzech 
trenerów. Jeden kupon to jeden 
głos, prosimy więc nie przysy
łać zbiorowo wypełnionych ku
ponów, bo nie przemnażamy ich 
przez liczbę wypełniających. Po
cząwszy od bieżącego numeru 
w każdym kolejnym ukazywać 
się będzie kupon, dokładniej 
przedstawimy zawodników w 
świątecznym wydaniu „Tygod
nika Płockiego”, natomiast Syl
wetki trenerów zaprezentujemy 
w noworocznym. Nasz plebiscyt 
zakończymy jak co roku trady
cyjnym balem, podczas którego 
podane zostaną wyniki plebiscy
tu* Odbędzie się on w Domu 
Technika, 30 stycznia, toteż po 
raz- ostatni kupon zamieścimy 
w tygodniku z dnia 13 stycznia 
82 roku. Natomiast termin nad
syłania kuponów minie 18 stycz
nia (decyduje data stempla po
cztowego). Musimy dać poczcie 
czas na doręczenie przesyłek i 
nam ' na policzenie wyników.

Nie zapominamy również o 
Mistrzu Kibiców. Zostanie nim 
ten, kto^ najtrafniej wytypuje 
kolejność, najbardziej zgodną z 
ostatecznymi wynikami. W prze
szłości bywali Mistrzami Kibi
ców zarówno działacze sportowi 
jak i tacy kibice, którzy bacz
nie  ̂ obserwują i wytypowali 
swoich ulubieńców zgodnie z 
powszechnymi odczuciami. By
wało również, że było kilka ku
ponów jednakowo trafnych, a 
wtedy dokonywaliśmy losowa
nia. Prosimy wszystkich o za
mieszczanie dokładnych adre
sów na kuponach. Mistrza Kibi
ców chcemy zaprosić na bal, a

ponieważ będzie to w ostatniej 
chwili zrobimy to telegraficznie. 
Mistrzowi Kibiców podobnie jak 
laureatom tegorocznego plebis
cytu zostaną wręczone pamiąt
kowe puchary.

Zanim jednak rozpoczniemy 
bal Mistrzów Sportu, który tra 
dycyjnie należy do udanych im
prez k a r n a wa ło w y c h, zaprasza
my wszystkich kibiców do u- 
działu w naszym plebiscycie 

Izie to wyraz nie tylko wiar 
nych sportowych zainteresowań 
ale i satysfakcja dla sportow
ców, potwierdzenie ich popular
ności. Przed wypełnieniem ku-

czytania regulaminu głosowania.
Zaprasza:::.1;
ny.

i cze.
(? )

KUPON
PLEBISCYTOWY

na sportowca i trenera 
1981 roku

ZAWODNICY

1. . . .......................

2...................

3 ..................................

4 ..................................

5. . . , . . . . .

6. . . .  .

TRENERZY

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

Z NOTATNIKA 
SPRAWOZDAWCY

SZACHY
Mistrzostwa seniorów 

Woj. płockiego

ł. Cezary Wieczorkowski 9 pkt z l i
2. Zdzisław Jastrzębski S pkt
3. Zbigniew Liszka 6,5 pkt.
4. Bogdan Gąsiorowski 5,5 pkt,
5. Bogdan. Sumiński 5,5 pkt.
6. Andrzej Pucko 5 pkt. Kutno

W grze błyskawicznej

1. Zbigniew Liszka 10,5 pkt. z 11
2. Cezary Wieczorkowski 8 pkt.
3. Zdzisław Jastrzębski 8 pkt.
4. Bogdan Gąsiorowski 6 pkt.
5. Zbigniew' Barciński 6 pkt. junior

NIESPODZIEWANY SUKCES 
„WISŁY” W BRATYSŁAWIE

Goszcząc w Bratysławie płocka 
„Wisłą” rozegrała na stadionach 
naszych południowych przyjaciół 
dwa spotkania.

W pierwszym meczu nasi piłka
rze rnieli za przeciwnika II ligowy 
zespół „Senica”. Do Spotkania tego 
przystąpili bezpośrednio po długiej 
i uciążliwej podróży, przegrywając 
w efekcie 0 : 2, choć w polu mieli 
optyczną przewagę. Natomiast w 
drugim spotkaniu z 1 ligowym „In- 
terem” Bratysława, wystąpili już 
wypoczęci i zagrali lcapitainy 
wprost mecz wygrywając 3:2 (1:1). 
Gospodarze, którzy do tego spot
kania przystąpili w najsilniejszym 
zestawieniu (tylko bez reprezen
tantów na eliminacyjny mecz do 
mistrzostw świata z ZSRR Jurhie- 
miha i  Bernosza) chcieli za wszel
ką cenę wygrać ten mecz, ale na
trafili na bardzo dobrze dyspono
wany zespół „Wisły”, dla której 
bramki zdobyli Rutkowski- — 2 i 
Pietrzak — 1. Czekamy na podob
ną postawę wiślaków w rundzie 
wiosennej. (ibo)
^  - ■ /  ■-■

Adres: „Tygodnik Płoc
ki”, 09—402 Płock, ul. Ja- 
kubows kiego 11. T er min
nadsyłania kuponów upły
wa 18 stycznia 1982 roku 
(decyduje data stempla 
pocztowego). Prosimy o 
dopisek na kopercie „Ple
biscyt”.

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

Klasa A wojewódzka seniorek
4. X1I., godz. 17 — Mazur Gosty

nin — Górnik Łęczyca — sala SP 
nr 1 Gostynin,

AZS Płock — LZS CZSR Kutno 
— halą Politechniki ul. Gw. Lu
dowej.

Klasa A wojewódzka juniorów
5. XII., godz. 11 — Mazur Gosty

nin — Wisła II Płock — sala SP 
nr 1 Gostynin,,

Wisła I Płock — Stal Kutno — 
sala SP nr 1 Płock,

MKS Żychlin — Górnik Łęczyca 
—•- sala ZSZ Żychlin,

KOMETKA
5.XIL, godz. 10 — hala Politech

niki ul. Gw. Ludowej „Mistrzostwa 
województwa”.

PIŁKA RĘCZNA —
„PUCHAR POLSKI*

4. XIL, godz. 17 — Wisła Płock — 
Olimpia Elbląg,

5. XII., godz. 11 — Spójnia
Gdańsk — Olimpia Elbląg, v

6. XII., godz. 11 — Wisła I%>ck — 
Spójnia Gdańsk.

Do następnej rundy Pucharu 
awansują dwa zespoły. Z rozgry
wek wycofał się zgłoszony Wcześ
niej zespól „Wybrzeża” Gdańsk./ —---------  s-s* ,, y urzeza \jmansK*

WIOŚLARZE 
ZAKOŃCZYLI SEZON

Płockie Towarzystwo Wioślar
skie „Budowlani” działa już 99 
lat. Niedawno w siedzibie To
warzystwa w obecności władz
administracyjno-politycznych i
sportowych odbyła się uroczy
stość podsumowania minionego 
sezonu i pożegnania zawodni
ków odchodzących na studia i 
kończących karierę.

W minionym sezonie znaleźli 
się więc w reprezentacji kraju 
23 zawodniczki i zawodnicy, to 
jest najwięcej ze wszystkich 
klubów wioślarskich w Polsce i 
tak: w mistrzostwach świata w 
Monachium startowali Grzegorz 
Stellak i Stanisław Wierzbicki. 
W mistrzostwach świata junio
rów startowali (czwórka ze ster
nikiem): Wojciech Jankowski, 
Jerzy Stańczak, Dariusz Olejni
czak, w składzie czwórki ze 
sterniczką — Małgorzata Rad- 
kowska i Elżbieta Jankowska. W 
Pucharze Przyjaźni kategorii ju-
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niorek — również te zawodnicz
ki. W podobnej imprezie w ka
tegorii juniorów, dwójka bez 
sternika — Jerzy Stańczak, Da
riusz Olejniczak, zajęła czwartą 
lokatę. Najlepiej powiodło się 
naszej osadzie w składzie: Adam 
Więckowski, Kazimierz Kraj- 
czyński, Wojciech Jankowski, 
Mieczysław Sułek, którzy w mię
dzynarodowych regatach w Vil~ 
lach zdobyli I miejsce. W tej 
samej imprezie Dariusz Koper i 
Jarosław Nowak w składzie re
prezentacyjnej ósemki zajęli I 
miejsce w kategorii do 22 lat i 
pierwsze w kategorii „elita”.

Ponadto zawodnicy PTW „Bu
dowlani” zajmowali czołowe lo
katy w regatach w Nowogro
dzie (ZSRR), Duisburgu (RFN), 
w Moskwie. Berlinie i Kijowie. 
Na krajmwch torach wioślarze 
nasi zdobyli w różnych katego
riach wiekowych 5 złotych 3 
srebrne i 3 brązowe medale.

Wszystkie te sukcesy (były
jeszcze i inne) mogą napawać 
dumą tym bardziej, że i w mi
strzostwach Polski zdobywaliśmy 
miejsca punktowane. Dobrze 
świadczy to nie tylko o zawod
nikach, ale i o pracy szkole
niowców. Towarzystwo „Budow
lani” zostało uznane przez Pol
skie Towarzystwo Wioślarskie za 
najlepiej pracujący klub w Pol
sce, gdyż żaden z klubów nie 
zdobył drużynowo tylu miejsc w 
pierwszej trójce we wszystkich 
kategoriach wiekowych.

Zawodników przygotowywali 
trenerzy: Bohdan Karwowski, 
Ryszard Olczuk, Eugeniusz Bła- 
szczak, a także Jerzy Podsędek 
i Maria Welenc (grupy kobiece).

Zawodnikom i trenerom życzy
my ̂  wielu jeszcze sukcesów w 
jubileuszowym, setnym roku ich 
działalności sportowej.

(ibo)
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„TYGODNIK PŁOCKI” 
TWOIM PISMSM

Za kilka miesięcy pismo nasze ukończy dziesięć lat, x czego 
ostatnie cztery jako tygodnik o zasięgu wojewódzkim. Przez ten 
czas staraliśmy się być zawsze z naszymi Czytelnikami śpieszyć 
z rzetelną informacją, dobrą radą, podejmować sprawy istotne dla 
chwili bieżącej pobudzić do refleksji, oświetlać życie z różnych 
stron, zabawiać i uczyć.

Redakcja swoją pracę traktowała, traktuje i traktować będzie 
jako rodzaj społecznej służby pełnionej dla dobra ogółu z posza
nowaniem zawsze cennych wartości moralnych: osobistej odwagi, 
rozsądku i odpowiedzialności. Chcielibyśmy aby redagowane przez 
nas pismo trafiało do każdej płockiej rodziny, aby „Tygodnik” 
stał się Waszą gazetą.

Z tego właśnie powodu postanowiliśmy odwołać się do opinii, 
rad i spostrzeżeń naszych Czytelników. Ankieta, do której wypeł
nienia serdecznie zachęcamy, ma służyć doskonaleniu profilu pi
sma rozwijaniu form popularnych i sprawdzonych podejmowaniu 
inicjatyw ważnych i potrzebnych zaniechaniu problematyki mar
ginalnej i mało interesującej szeroki ogół odbiorców pisma.

Wyniki ankiety będziemy sukcesywnie wprowadzali w życie, 
wykorzystując wszystkie uwagi naszych Czytelników.

ANKIETA CZYTELNICZA

OGŁOSZENIA DROBNE
20 TYS. NAGRODY. Pies terier, Nie wykluczone, że błąka się po o- KUPIĘ bony. Kutno skr. pocztowa 
sierść kędzierzawa., czarna, ku tyło- kolicznych wioskach, przy trasach 29. 890193
wl przechodząca w odcień szary wylotowych z Kutna, na trasie Kutr --------------------------------------------------
Wzrost około 40 cm, pysk szeroki no — Łódź Właściciele psa miesz- KUPIĘ cement, cegłę, suporeks, wa- 
krótki Nos czarny duży. Ogon oko- kający w Łodzi proszą o zatrzyma- pno i watę mineralną, tel. 266-80. 
ło 15 cm Bywa uważany za pudla nie psa i odprowadzenie do Leczni- 890151
lub mieszańca Pies pokojowy bez cy dla Zwierząt w Kutnie, ul J ó z e - --------------------------------------------------
tzw, wartości użytkowej, dziesięcio- fów 20, celem wstępnego rozpozna- DOBRE spawarki wykonuje Neska 
letni Wabi się Ben Przywieziony nia psa Zgłaszać się do dr Ńapiór- Kazimierz 09-530 Gąbin, ul. Rogatki 
do Kutna 2010. br . widziany na os kowskiego tub dr Trybuły Właści- Gostynińskie 2, tel. 138
Łąkoszyńska w Kutnie koło kościoła ciel psa będzie w Lecznicy w każdy -----------------------------------------------—
i stacji benzynowej Pies może na- piątek między godziną 17—19. ZGUBIONO Legitymację pracowniczą
dal przebywać na ulicach Kutna ' 895814 Nr A-23586 MZRiP.
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895033
»rn*Hsa*!w*K'* c-vss»-

WPHW w Płocku i n f o r m u j e  miesz
kańców m. Płocka i okolic, że z dniem 2.11. 1981 r. 
przy ulicy Tysiąclecia 10 został uruchomiony

ZAKŁAD USŁUG OFTALMICZNYCH

— wyrób i naprawa okularów.
ZAPRASZAMY

P-244

ZGUBIONO pieczątkę o treści: KGR 
a* — 1 Miasto Kierownik Budowy Jan

Ruskowalski.
895032

KUPIĘ działkę budowlaną w Płocku 
Wiadomość: Płock, ul. Kochano
wskiego 26/57.

895031

1. Łzy czytasz „Tygodnik Płocki”? (wybraną od- {  ■ ■:
Wiedź Dodkreśl) £ = PUNKT OPIEKI SPOŁECZNEJ PCK =powiedź podkreśl)
a) systematycznie
b) przypadkowo
c) nie czytasz w ogóle \  s
2. Jakie publikacje w „Tygodniku Płockim” X  i  

czytasz najchętniej? (można podkreślić kilka odpo- f  
wiedzi)

a) informacyjne
b) artykuły publicystyczne
c) komentarze
d) felietony
e) wywiady
f) dyskusje redakcyjne
g) reportaże
h) materiały rozrywkowe .< .
i) inne -
3. Jaka tematyka na łamach „Tygodnika Płoc

kiego” interesuje Cię najbardziej? (można podkre
ślić kilka odpowiedzi)

a) polityczna
b) społeczna
c) gospodarcza
d) obyczajowo-prawna
e) historyczna t?
f) oświatowo-wychowawcza $
g) kulturalna '■£
h) rolna : ; ^
i) ''inna *■/. ‘ ..", J  ...
4. Czy ódpówiadają Ci inateriały? ^wybraną od- ^
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PUNKT OPIEKI SPOŁECZNEJ PCK 
nad Chorym w Domu w P ł o c k u

o g ł a s z a
zapisy na 2-mieslęczny

K U R S
SIÓSTR POGOTOWIA PCK, (

po ukończeniu którego zapewniamy pracę w Punkcie Opie
ki Społecznej w Płocku.

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwentki szkół podsta
wowych, które ukończyły 18 lat i złożą następujące doku
menty:

9  podanie o przyjęcie |
•  życiorys

•  odpis świadectwa szkolnego 
•  świadectwo zdrowia wydane przez lekarza.

Zgłoszenia na kurs przyjmuje Punkt Opieki Spółce mej 
PCK w Płocku nad Chorym, ul. Kolegialna 20 (nad Apteką) 
do dnia 15.12.1981 r. w godz. od 8 do 15.

p-245
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powinien
(wybraną

powiedź podkreśl)
a) krótkie — zwarte
b) dłuższe — analityczne
5. Jaką problematyką zajmować się 

przede wszystkim „Tygodnik Płocki’4? 
odpowiedź podkreśl)

a) wojewódzką (tylko)
b) ogólnokrajową (także) ^
6. Czy odpowiada Ci obecna szata graficzna pi- f

sma? (podkreśl tak lub nie) t
a) zdjęcia — tak, niie ^
b) układ tekstu — tak, nie cf
c) rysunki _tak, nie X
7. Ż jakich pobudek kupujesz gazetę (wybraną J

odpowiedź podkreśl) ^
a) szukam aktualnych informacji, X
b) dla ulubionych autorów, X
c) interesuje Cię gazeta w ogóle * S
d) inne ®
8- Co chciałbyś zmienić w redagowaniu pisma? S

Koleżance
ANNIE RUTKOWSKIEJ

w yrazy głębokiego w spółczucia z powodu śmierci

M A T K I
składają

Dyrekcja, koleżanki I koledzy z Wydziału Rolnictwa 
Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wo
jewódzkiego w Płocku.

89505

Drogiemu Koledze

BRONISŁAWOWI KAMIŃSK1EMU 

I SYNOWł PIOTROWI
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ż O N Y  1 M A T K I

składają
koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej 
w Płocku.

Nr 1T

89500T

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
1981 r. zmarł

że dnia 19 listopada

Wprawdzie ankieta jest anonimowa, ale prosimy X 
naszych Czytelników o podanie nastęnujących da- ^
nych: (dane należy wpisać lub podkreślić)

a) miejsce zamieszkania: wieś. miasto'
b) wiek
c) płeć: mężczyzna, kobieta
d) wykształcenlie: podstawowe, średnie, wyższe
e) zawód
Jeżeli uznacie, że pytania ankiety są zbyt synte

tyczne, prosimy o wypowiedzi szersze. Ciekawsze 
hedziemy drukowali.

Listy kierować prosfimy na adres redakcji: 09-402 -
pŁOCK, ul Jakubowskiego 11 z dopiskiem na ko- ^  
percie: ..Ankieta”. Termin nadsyłania ankiety upły- ^
wa z dniem 31 grudnia 1981 roku.

REDAKCJA I

STEFAN JAKUBIAK
Człowiek szlachetnego serca, długoletni i zasłużony praco
wnik Szkoły Podstawowej Nr l t  w Płocku.

Wyrazy współczucia ŻONIE i Rodzinie składają:
Pracownicy i młodzież 

Szkoły Podstawowej Nr II w Płocku
895040

Przedstawicielom: Batalionu AK „Kiliński” i Związku In
walidów Wojennych w Płocku, a także wszystkim przyja
ciołom, którzy wzięli udział w pogrzebie drogiego nam

FERDYNANDA SZABERTA
i okazali nam serce i pomoc w tych trudnych dla nas 
chwilach składamy serdeczne podziękowanie >

ŻONA, SIOSTRA, SYN 
i pozostała RODZINA 

895026

KUPIĘ mieszkanie typu M-2 lub 
M-3 w Płocku, tel. 286-75.

895525
ZGUBIONO pieczątkę o treści: Kon
wojent PTHW zd. woj. w Płocku 
Nr 10.

895030
ZGUBIONO legitymację pracowni
czą Nr 46463 MZRiP.

895027
POSZUKUJĘ kawalerki lub małego 
mieszkania najchętniej w nowym 
budownictwie, tel. 239-60 Płock.

893034
SPRZEDAM 3,80 ha w Grabinie z 
budynkami murowanymi, wygody. 
Matusiak, Wiadomość: Grabina k / 
/Płocka.

895035
» SERDECZNE podziękowanie Dy- 
S rekcji „Instal” oraz przedstawicie- 
» |om NSŻZ „Solidarność” za pomoc 
£ i współczucie okazane w czasie po- 
Z bytu w szpitalu składa Żelechowski 
5 Jan.
Z 895039

30 PROC- OSZCZĘDNOŚCI paliwa
to dobry silnik Dwusuwy szlifuję, 
cylindry, wały, możliwość wymiany 
— ekspress: Syrena, Wartburg,
WSK-175, 1.25. 1 Maja 4 Płock, tel
253-39.

835036
ZAMIENIĘ mieszkanie spółdzielcze 
M-3, IV p. z telefonem okolice War 
szawy, Nowy Dwór Mazowiecki na 
Płock Wiadomość: tel. 75-34-99 No
wy Dwór wieczorem.

893006
ZAMIENIĘ własnościowe M-2 nowo
czesne z logią .42 m kw. w Toruniu 
Dobry punkt ną podobna w Płocku 
Wiadomość: Płock, ul. Krótka 2 m l

895004
ZGUBIONO legitymację pracowniczą
Nr 50628 MZRIP. .... ...... * "‘v-

895002
ZGUBIONO legitymację pracowniczją 
Nr 550 MZRIP.

895001
ZGUBIONO legitymację PZEiR Nr 
0006882 na nazwisko Bogdan Sewery- 
niak.

890198
DNIA 28.10.1981 r. skradziono pie
czątkę o treści: PSP Nr 22. Miałkó 
wek.

890196
ZGUBIONO legitymację pracowniczą 
Nr 24510 MZRIP.

895010
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WOJEWÓDZKI KOMITET 
ZJEDNOCZONEGO 

STRONNICTWA LUDOWEGO 
tv P ł o c k u

OGŁASZA 

P R Z E T A R G  
NIEOGRANICZONY 

a a  s p r z e d a żf
samochodu marki Fiat 125p 1300 
nr rej. PLA 130G, nr silnika
129553, nr podwozia 256499. Ce 
na wywoławcza 75.000 zł.

Przetarg odbędzie się w biu
rze WK ZSL w Płocku ulica 
Kolegialna 14 w dniu 8 grudnia 
1981 r. o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu 
winni wpłacić wadium w wyso
kości 10 proc. ceny wywoław
czej w kasie WK ZSL przed 
przystąpieniem do przetargu.

Samochód można oglądać na 
placu przed biurem WK ZSL w 
przeddzień przetargu w godz 
10—13.

W wypadku nie dojścia do 
przetargu w dniu ogłoszenia 
godz. 10.00, następny przetarg 
odbędzie się w tym samym 
dniu o godz. 12.00.

Zastrzega się prawo unieważ
nienia przetargu bez podania 
przyczyn. P-243

WOJEWÓDZKI
KULTURALNY

PŁOCK
TEATR DRAMATYCZNY im. J,

Szaniawskiego: 1—4.XII. godz. 18 — 
Damy i huzary, 5—6.XII godz. 19 — 
Przed sklepem jubilera, 9.XII godz.

-  Mistrz i Małgorzata, l.XII gorlz. 
17 — mała scena — Cesarz, 7.XII. — 
godz 17 i 19 — DKF.

KINO „DIANA”: 1—3.XII godz. 1«
— Na tropie sokoła — NRD bo., 
i—3.XII godz. 18 i 20 — Rok święty
— franc. od lat 15, 4—7,XII godz. 16
— niedziela godz. 12, 15 i 19 — Prze
ciw Kingowi — jug. bo., 4—7.XII 
godz 18 i 20, niedziela 17 i 19,15 — 
Miś — poi. od lat 15, 8— ll.XII godz. 
16 — Awantura o Basię — poi. bo.,
?—11.XII godz. 18 i 20 — Mistrz
kierownicy ucieka — USA od lat 15.

SPUTNIK”: 1—14.XII godz. 16, 19 
niedziele i soboty godz. 13, 16 i 19
— Człowiek z żelaza — poi. od lat 
12

STUDIO”: 2.XII — Władysław Si
korski — poi. od lat 12, 4—6.XII — 
Mandingo — wł.-USA od lat 18,
8— 9.XII — Szarża czyli przypomnie
nie kanonu — poi. od lat 12.

MUZEUM MAZOWIECKIE: czynna 
ekspozycja stała: Dzieje Mazowsza, 
secesja. Wystawa prac A. Kiriuszyna. 
MUZEUM czynne: wtorki, piątki
godz. 13—19, środy, czwartki godz.
9— 15, soboty i niedziele godz. 10—15. 
Poniedziałki i wtorki po wolnych 
sobotach, muzeum nieczynne.

MUZEUM DIECEZJALNE: ekspozy
cja stała czynna w sobotę godz. 10— 
15 i niedziele godz. 11—16. 
SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY: 2. 
XII godz. 13 — turniej jednego
wiersza.

KLUB OSIEDLA ŁUKASIEWICZA: 
2.XI1 godz. 17 — Otwarcie wystawy 
malarskiej.

DOM KULTURY: 5.X1I godz. 9 — 
na terenie ZOO — plener plastyków 
„Spotkanie z przyrodą”.

KLUB MFiK: 8 .XII. godz. 18 —
Koncert Estrady Kameralnej Filhar
monii Narodowej.

APTEKI: dyżury nocne i świątecz
ne pełnią apteki: do /.XII (godz. 8 
rano) apteka przy ui. Nowy Rynek 2 
kt 7.XII do 14.XI1 (godz. 8 rano) 
apteka przy ul. Kolegialnej 1.

PORADNIA SPOŁECZNO-PRAWNA 
prowadzona przez Ośrodek Społecz
no-Prawny przy Z W ZSMP l Zarząd 
Miejski ZPP czynna w każdy piątek 
qd godz. 17 do 19 w Spółdzielczym 
Domu Kultury. Udzielane są porady 
z zakresu prawa pracy, karnego i 
rodzinnego.

TELEFON ZAUFANIA nr 265-52 
udziela porad w poniedziałki i wtor
ki w godz. 15—18, środy, czwartki 1 
piątki w godz. 10—15.

TELEFON ZAUFANIA „W” nr 
226-83, udziela porad w sprawie cho
rób wóńerycznych codziennie <w godz. 
19—20.

KUTNO
KINO „19 STYCZNIA”: 2.XII — 

Jego kobiety — NRD od lat 15, 3—7. 
XII — Wielka majówka — poi od 
lat 15, 8—10.Xll — Buffalo Bill i In
dianie — USA od lat 12,

KINO „DII”: 2.XII — Colargol I 
cudowna walizka — pcl. bo., 5—7.XII 
-  Komisarz w spódnicy — franc, 
od lat 15, 8—9.XII — Indeks — poL 
od lat 15.

MUZEUM BITWY NAD BZURĄ:
ekspozycja stała czynna codziennie z 
wyjątkiem poniedziałków w godz. 
10—16.

ŁĘCZYCA
KINO „GÓRNIK”: 2—3.XII — Je

sienne dzwony — radź. bo.. 2—3.XII 
— Czułe miejsca — poi. od lat W, 
4—7.XII — Wielka podróż Bolka i 
Lolka — poi. bo., 4—7.XII — Skok 
w pustkę — włoski od lat 18, 8—10. 
XII — Cenny depozyt — franc. od 
lalt 12.

MUZEUM-ZAMEK: ekspozycja sta
ła: Pradzieje regionu łęczyckiego,
historia Łęczycy ł zamku XVI—XIX 
wiek. Łęczycka sztuka ludowa. Mu
zeum czynne: wtorki godz. 10—17, 
środy, czwartki, piątki i soboty godz. 
10—16, niedziele i wolne soboty godz. 
9—14. W poniedziałki i wtorki po 
wolnych sobotach muzeum nieczynne.

GOSTYNIN
KINO „WARSZAWA”: 2~4.XII -  

Powiedz, że ją kochaną — franc. od 
lalt 15. 6—7.XII — Jezioro osobliwoś
ci -  poi. od lat 15, 9—U.XII — 
Ciemne słońce — czeski od lat 15.

S ! * R P C

KINO „JUTRZENKA”: 2—3.XII — 
Jezioro osobliwości — poi. od lat 15, 
4—6.XII — Konwój — USA. od lat 
12, 8—19.XII — Powiedz, że Ja ko
cham — franc. od lat 15.

MUZFUM; stała ekspozycja histo
ryczna ł etnograficzna czynna •o* 
dziennie z wyjątkiem poniedziałków 
i dni poświątecznych w godz. 9—16,

Życ h lin

KINO „LECH”: 2—4.XII — Król
Cyganów — USA od lat 18. 6-8.XII 
— Jabberwoclcy — ang. od jat 15 
9—U.XII — Dzięcioł — poi. od lat 15.

Za zmiany w programie redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności.

m m
plamo Polskiej Zlednocaonej 
Partii Robotniczej Wydawca 
Warszawskie Wydawnictwo 
Prasowe Prasa Książka Ruch” 
*dre* redakcji: 09 402 Płock 
ul Jakubowskiego 13 Telefo- 
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r o z m a i t o ś c iM OJĄ PIERWSZA
J C N tM B O S C
P R Ó B O W A ŁA M

Z A P O M N IEĆ
Chciałabym prosić Cię droga redak

cjo,') radę, mimo tego, ie dotychczts 
we wszystkim radziłam sobie sama 
Chodziłam z pewnym, chłopcem — 
Darkiem dość długo. Między nami 
było wszystko w porządku. Nigdy 
się z nim nie kłóciłam i nie siwa 
wlałam mu ładnych przykrości, do 
momentu, kiedy poznałam lego kole
gę -  Adama. Dotąd nigdy nie wie
rzyłam w miłość od piertcszego

wejrzenia, ale teras zmieniłam zda
nie. Zakochałam się w nim, a przy 
tym bardzo się zmieniłam. Po tym 
wszystkim chodziłam z Darkiem trzy 
miesiące. Zerwałam z  nitn. bo do
szłam do wniosku, że nie ma to 
żadnego sensu oszukiwać go tak 
dalej. On odszedł bez problemu, 
gdyż znalazł sobie lepszą ode mnie 
dziewczynę. A ja? Ja zostałam sa
ma, smutna, zakochana do szaleń
stwa w chłopcu, z którym rozma
wiałam zaledwie dwa razy ł o któ
rym nic nie wiem. Widuję go, ale 
bardzo rzadko. Mówi ml 
tylko ..cześć" i odchodzi. Co mam 
zrobić? Pomóżcie ml. Ciągle o nim 
myślę, a zwłaszcza w nocy, kiedy 
jest dcho i wszyscy śpią. Czy ja 
mam mu to wszystko powiedzieć, 
bo naprawdę jestem w trudnej sytu
acji. Próbowałam o nim zdpomńieć, 
lecz nie mogłam. Ja naprawdę go 
bardzo kocham l po prostu dłużej 
iut nie mogę, to trwa jut prawie 
trzy miesiące. Będę czekała z na
dzieją, że pomożecie ml rozwiązać 
tę sprawę.

ANNA

OD REDAKCJI: Cóż Ci, Aniu, po
radzić? Dobrze zrobiłaś, ie zerwa
łaś z Darkiem, bo rzeczywiście nie
tnialn sensu ciągnąć dłużej tej hi
storii, tym bardziej, że nie była 
ona autentyczna, zarówno dla Cie 
bie Jak i dla niego, Natomiast 
^dam to zupełnie inna sprawa i 
nie powinnaś łączyć tych dwu hi
storii. On zapewne nawet się nie 
domyśla, że się w nim zakochałaś. 
Dlatego musisz działać bardzo ©-
strożnie, bo łatwo spłoszyć nieprzy
gotowanego do myśli o miłości. Mu
sisz poznać przyzwyczajenia Adama, 
!ego zainteresowania, ścieżki, który
mi chodzi. ! Jakoś zawsze znajdo
wać się na tych ścieżkach, zacze
pić, porozmawiać. Kiedy będziesz 
wiedziała, co go interesuje, przyj
dzie Ci łatwiej znaleźć temat do
rozmowy, A swoje uczucie schowaj 
gdzieś głęboko, żeby się nie domy
ślił. Dopiero po Jakimś czasie mo
żesz dać mu do zrozumienia, ale 
wtedy gdy będziecie już zaprzyjaź
nieni.

I  Kącik automobilisty| ------- ------------

S P O S Ó B
V

Teraz wydawałoby się, panuje w mo
dzie duża dowolność. Ale to tylko pozo
ry, że dobieramy różne elementy na za
sadzie, jak się komu podoba. Wręcz prze
ciwnie — mamy sprawiać wrażenie, że 
łączy się różne style, ale całość musi być 
dokładnie przemyślana.

Modne jest łączenie rzeczy grubych i 
ciężkich z lżejszymi, nawet do letniej 
szerokiej spódnicy wełniany obszerny 
golf Albo do grubej spódnicy cieńszy 
sweterek, a na to jeszcze dłuższa letnia 
bluzka, z paskiem luźno zapiętym w ta
lii. Zresztą dobrze przecież pamiętamy 
cebulkę z lat ubiegłych, więc będzie nam 
łatwiej się dostosować.

TRZEBA POMYŚLEĆ 
0 ROZWIĄZANIACH 
ORGANIZACYJNYCH

Każdy dzień przynosi pogłębienie kryzysu benzy
nowego. Dziś już nie wystarczy kilkugodzinne wy
czekiwanie w kolejkach. Trzeba mieć jeszcze szczę
ście, że trafi się na stację, która w danym dniu tna 
dostawę, a później że wystarczy tego paliwa i na
pełnimy swój zbiornik ĆPN zupełnie nie panuje nad 
zaistniałą sytuacją Obiecanki składane przez dy
rektorów odbiegają daleko od praktyk! dnia co
dziennego Nikt się nie wysila na stworzenie kon
cepcji, która nie pozwalałaby na bezsensowne trace
nie czasu w kolejkach. Podwyżka cen nic tu nie 
dała. Trzeba pomyśleć o posunięciach organizacyjnych.

Pierwszoplanową potrzebą jest jak najszybsze 
wprowadzenie systemu wiarygodnej informacji do
tyczącej zaopatrzenia stacji CPN w paliwo i' zobo
wiązanie pracowników stacji do informowania na 
bieżąco o ilości benzyny znajdującej się w zbiorni
kach stacji, a także o możliwościach zatankowania 
posiadanymi zapasami przybliżonej liczby samocho
dów. Dokładne określenie liczby jest niemożliwe, 
bo pojemność zbiorników tankowanych samochodów' 
jest różna.

.Niemałe znaczenie w ulżeniu doli zmotoryzowa- 
nych miałoby utrzymanie w dużych miastach cią
głość! dostaw paliwa chociaż w jednej stacji cało
dobowej. Nie każdy bowiem z oosiadaczy pojazdu 
może sobie pozwolić — ze względu na charakter 
pracy — na całodzienne stanie w kolejce Możliwość 
tankowania w nocy pozwoliłaby im zaopatrzyć się 
w benzynę, kosztem tylko własnego czasu, a nie 
kosztem godzin pracy.

Przy takim jak obecnie braku paliwa ł nieumie
jętnym jego dozowaniu przez CPN coraz więcej za
paleńców motoryzacji załamuje się i nosi się 
zamiarem odstawienia swrych pojazdów na przysło
wiowe „kołki”. Ale czy naprawdę musimy się pod
dać i patrzeć bezradnie Jak stojący samochód — 
często Jedyny dorobek życia zamienia się w kupę 
przerdzewiałego żelastwa? Czy nie ma rozwiązania, 
aby nasza raczkująca motoryzacja, której nie tak 
dawno rokowano świetlaną przyszłość, nie popadła 
w przewlekłą chorobę bez szans na uzdrowienie?

rys. T. Osiński

U  R K IC O W N IK ffM

KOŚCIÓŁ W DĄBROWICACH

Chcecie to wierzcie...

BARAN (21.III ~  20JV)
Nawet Jeśli ten tydzień nie za

czyna sie beztrosko, to jut w środę 
poczujesz się lepiej Dużo kontak
tów ze Skorpionem w tym okresie. 
Dobre wiadomości od bliskich osób 
przebywających gdzieś daleko. W 
pracy dostrzeżesz nowe możliwości. 
Miły dowód pamięci od Raka.

BYK <21.IV -  21.V)
W tym tygodniu będziesz musiał 

szczegółowo obmyśleć perspektywy 
zarówno w pracy jak 1 w domu. 
Nadarza się różne okazje, z których 
powinieneś wyciągnąć dla siebie Jak 
najwięcej korzyści. Nie daj się tyl
ko za żadną cenę wyprowadzić z 
równowagi. Lew Jest Twoim sprzy
mierzeńcem i dobrze Clę zrozumie.

BLI2NIĘTA (22.V — 21.VI)
Tydzień ożywiony. Wiele spraw do 

załatwienia, ale przy Twoich zdol
nościach organizacyjnych na pewno 
pogodzisz je wszystkie ze sobą. Po
staraj się Jednak odprężyć l nie 
myśleć o swoich niepokojach. Są 
one zresztą nieuzasadnione, bo te
raz okres dla Ciebie korzystny. 
Masz wiele szans.

RAK f22.VI — I2.vn)
Ten tydzień powinieneś wykorzy

stać do załatwienia wszystkich spraw 
zaległych, wymagających wielu za
chodów Wobec bliskiej osoby okaż 
zrozumienie i sympatię. Wkrótce 
czeka Clę Jakaś uroczystość w krę
gu rodzinnym, miła, przynosząca no
we przeżycia. Dobry znak — Waga 
i Wodnik.

LEW (23. VII — 23.VIII)

Wyraźnie zaobserwujesz polepsze
nie Twojej sytuacji, choć w domu 
jeszcze mogą trwać dyskusje, w 
których będziesz miał odmienne zda
nie. Utrwali się Jednak Twój auto
rytet i to nie tylko w rodzinie, ale 
i w pracy. Otworzą się przed Tobą 
nowe możliwości. Pod koniec ty
godnia bardzo emocjonująca wizyta.

PANNA (24.VIII — 23.IX)

Ten tydzień może być dla Ciebie 
ważny. Znajdziesz wreszcie to, na 
co tak długo czekałeś. Ale musisz

rozejrzeć się uważnie. Nie trać 
czasu, bo szkoda szansy. Ze Strzel
cem możesz zrealizować swoje pro
jekty pod warunkiem, że nie bę
dziesz ulegał Jego fantazjom. Uwa
żaj w podróży.

WAGA (24,IX — 23,X)

Tydzień pomyślny. Ty jednak je
steś już zmęczony Powinieneś za
dbać trochę o własne zdrowie, nie 
przesiaduj nocami, nawet, gdyby po
ganiał Cię jakiś pilny termin. W 
sprawach ogólnych zdawaj się na 
własny rozsądek i nie kieruj emo
cjami. Dobry znak — Rak i skor
pion.

SKORPION (24.X — 22,XI)
Twoje plany są już w toku reali

zacji, a więc i nadzieje zyskały in
tensywniejsze barwy, w domu po 
okresie jakiegoś zamieszania spokój 
. pogoda. W pracy natomiast nie 
bardzo spokojnie, ałe najważniejsze, 
żebyś miał do wszystkiego dystans 
- nie poddawał się owczemu pędo- 

b.° ktoś kryguje ta Twoimi plecami.

STRZELEC (23.XI — 21.XII)
Wszystko idzie ku lepszemu w 

szybszym tempie niż sądziłeś. Już 
zresztą odczuwasz efekty. Dzięki te
mu pozbędziesz się Jakiegoś kłopo
tu 1 odetchniesz z ulgą. W sprawach 
sercowych mogą się zdarzyć małe 
sprzeczki, bez nich Jednak byłoby

Wieś gminna Dąbrowice rzadko ttlukowa. Od frontu budowlę zwizń-
gośd na naszych lamach. Daleko cza czworoboczna wieża o dość ory-
tutaj, ciężko dotrzeć, choć miejsco- glnalnej architekturze,
wość Interesująca a zabytki cenne.
Wśród miejscowych krąży podanie, Kości61 wyP°s^-ony jest w wiele
jakoby osada swą nazwę wzięła od wartościo™ych zabytków ruchomych, 
imienia Dobrawy Czaszki, żony m' *n' wieczne rzeźby, stare o-
Mieszka I, która ufundować tu miała bra2y> sprzęt liturgiczny oraz płótna 
kościół istniejący jeszcze w począt- znaneZ° malarza artysty Ludwika 
kach ub. stulecia. Jabłońskiego.

Tak naprawę to pierwsze hlstory- 
czne dokumenty potwierdzające Ist 
nianie wpierw osady, a później mia
sta Dąbrowice pochodzą dopiero :
XV wieku. Wtedy też zapewne ery 
gowano tuta) parafię. Przez następne 
wieki miejscowość wiodła dość po 
nury żywot, omijana przez podróż
nych i kupców. W 7870 roku, na 
mocy decyzji władz, utraciła prawp. 
miejskie.

Wśród zachowanych obiektów ar
chitektury chronionej, na wyróżnie
nie _ obok pięknego romantycznego 
ratusza, zasługuje neogotycki kościół.
Położony w północno-zachodniej 

I części osady pobudowany został na 
miejscu świątyni wcześniejsze), o 

I nieznanym datowaniu. M litowany, 
trójnawowy^ z prezbiterium zamknię

ty m  wlelobocznie półkolistą apsydą.
| Z zewnątrz opięty szkarpaml, Ta- 
> sodę zdobi klasycy styczna dekoracja

nudno. Bądź skłonny do kompromi
su, a wszystko będzie dobrze.

KOZIOROŻEC f22.XU — 20.1)

W tym tygodniu na pierwszym 
planie sprawy osobiste. Na tym polu 
duże zmiany i to pomyślne. W pra
cy, nowe pomysły, a z nimi mogą 
zaistnieć jakieś komplikacje. Twoja 
rozwaga jednak pomoże je przezwy
ciężyć. Pod koniec tygodnia ro
mantyczne chwile w towarzystwie 
Lwa lub Panny.

WODNIK (21.1 — 18.11)
W pierwszej połowie tygodnia 

trochę pośpiechu. Zaistnieje konie
czność załatwienia pilnej sprawy 
Będziesz musiał uruchomić swoje 
dawne znajomości i poszukać rady 
u Barana. Twoje perspektywy w 
pracy coraz lepsze, a wiadomości z 
zagranicy pomyślne. Na dodatek 
jeszcze zabiegać o Ciebie będzie 
pewien Byk. więc już niewiele do 
szczęścia brakuje.

DlIW NE,
ALE PRAWDZIWE

W londyńskim piśmie medycz
nym zamieszczone zostało wez
wanie dwu lekarzy. Wzywają 
oni swoich kolegów, ażeby w te
stamencie przekazali swoje móz
gi dla celów naukowych. Wez
wanie kończy się słowami: „Z 
wdzięcznością przyjmiemy każde 
zgłoszenie, nawet jeżeli będzie 
ono bardzo skromne”.

Żebracy z Jullundur w stanie 
Pendżab (północne Indie) nie 
będą mogli jeż żebrać bez uzys
kania pozwolenia  ̂miejscowych 
władz. Rada miejska postanowi
ła ograniczyć liczbę krążących 
po ulicah żebraków, każąc im 
wykupić „licencję” uprawniają
cą do żebrania o pieniądze lub 
środki w naturze.

Nowy typ automatów telefo
nicznych zainstalowano we Wło
szech. Gdy do automatów tych 
wrzuca się fałszywą monetę, roz 
brzmiewa przeraźliwa syrena i 
rozlega się groźny głos: „Zatrzy
majcie oszusta”.

Na rozprawie rozwodowej w
Baltimoore (USA) żona byłego 
komendanta łodzi podwodnej, 
Charlesa Burkę motywowała 
żądanie rozwodu tym, że mąż jej 
wybudował dom pod ziemią i 
dwa razy w tygodniu urządza 
dla całej rodziny „manewry ra
tunkowe” z powodu wlewania 
się do wnętrza wody::.

Policja wiedeńska aresztowała 
pijanego człowieka, który z roz
lepionych na mieście listów 
gończych, przyznających nagro
dę w wysokości 10 tys. szylin
gów za ujecie ściganego prze
stępcy, skreślał ostatnie zero. 
Jak się okazało, zatrzymanym 
był właśnie ów przestępca.

Policja federalna w USA a-
resztowała sprawcę napadu na 
bank w Filadelfii z powodu,., 
łez. Bezpośrednio po kradzieży, ‘ 
jeden z agentów policji zoba
czył na rogu ulicy 24-letniego 
Maurice Smitha, który okropnie 
płakał Okazało się, że kasjer 
wraz z pieniędzmi wrzucił mu 
do torby mały pojemnik z ga
zem łzawiącym.

Sąd apelacyjny w Lyonie o-
trzymał petycję od rozwiedzio
nego męża. który prosi o po
zwolenie mu na odwiedzanie 
2 razy w miesiącu domu byłej 
żony. Chodzi mu nie o nią, ale 
o psa oddanego w trakcie roz
prawy rozwodowej pod opiekę 
małżonki, która — jak orzekł 
s3d — „znacznie bardziej trosz
czyła się o zwierzę”.

KRZYŻÓWKA NR 485

RYBĘ (19.11 — 20.III)

Uzyskasz poparcie dla Twoich 
spraw, Warto czasem mieć cywilną 
odwagę powiedzieć to, co myślisz 
bo zyskujesz sobie dobrą opinię 
wśród kolegów,', a i szefowie bar
dziej się z Tobą liczą. Ktoś rpoże 
oczekiwać Twojego zrozumienia i 
pomocy. Nie odmawiaj nomimo bra
ku czasu. Piątek -  dzień ważny 
dla Ciebie 1 dla rodziny.
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POZIOMO: I) pęk lnu przygoto
wany do przędzenia, 4) początek 
wyścigu, 7) sport wodny, 8) miejsce 
pracy dokęrów, 9) rabata U) muł 
(nie zaryczy), 12) dla konia. 17) na
stolatka, 191 nietakt towarzyski, 21) 
ustawa zasadnicza, 22) kopytka ow
cy, 23) naczynie laboratoryjne.

PIONOWO: i) siła, tężyzna, 2) 1- 
rnię męskie (wspak rogi), 3) szla
checki herb (m. in. Tyszkiewiczów 
l  Tarnowskich), 4) broń myśliwska, 
5) promieniotwórczy pierwiastek che
miczny (Ac), 6) kłopot, zmartwienie, 
7) np. „zmartwienie”, 10) rogi kozłą 
sarny, 13) lęk, niepewność, 14) fi
lozof grecki, przedstawiciel starożyt
nego materializmu, 15) najstarszy w 

danym gronie, 16) front budynku,

18) rzadkie Imię męskie, 20) skład' 
nik zalewy konserwowej. (b)

Rozwiązanie, z dopiskiem: Krz?' 
żówka nr 483, prosimy nadsyłać p°b 
adresem redakcji w ciągu 1Ó dni o“ 
daty numeru. Do rozlosowania b3' 
grody książkowe.

lista  na g r o d zo ny ch  
za prawidłowe rozwiązani® 

krzyżówki nr 481
W wyniku losowania nagród? 

książkowe otrzymują: 1. Czesław U* 
lipowicz, Płock, ul. Patronatu ZM® 
2 m. 4, 2. Barbara Piotrowska, K.°' 
strogaj, m-ta Trzepowo, 3 Iza be)* 
Kudła, Płock, ul. Rutskich 4/39.


