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Z R O B IĆ  T O  
- CO M O Ż N A

Do wiecznych utyskiwań, szuka
nia winnych obecnego kryzysu już 
niemal przyzwyczaliśmy się, ciągle 
2byt mało natomiast znajdujemy 
odpowiedzi na pytania co dalej, 
jak wyjść z tego błędnego koła, 
ciągle brakuje nam me tylko tych 
naskalnych kroków, ale również 
i drobnych przedsięwzięć dzięki 
którym moglibyśmy w tej niezwy
kle trudnej sytuacji zrobić przy
najmniej to, co można.

Dlatego też z pewną satysfakcją 
tvarto wspomnieć o inicjatywach 
fynkowo-produkcyjnych zmierzają
cych. do poprawy sytuacji rynko
wej oraz zaopatrzenia rolnictwa, 
a których realizacji podjęły się 
zakłady i przedsiębiorstwa zloka
lizowane na terenie naszego woje
wództwa.

Fabryka Maszyn Żniwnych za- 
ntierza uruchomić na przykład w 
czwartym kwartale br. produkcję 
ńrZetrząsaczo-zgrabiarek. Początko
wo w ilości 2.500 sztuk, docelowo 
2aś io tys. sztuk rocznie.

Interesującą propozycją konstruk
torów z FMZ wydaje się też przy
gotowanie małogabarytowych „Bi
lonów” <ila gospodarstw indywidu- 

f Înyfch. Początkowo produkcja ich 
Wyniesie 200 sztuk zaś pod koniec 
^ćciolatki ok. 600 sztuk rocznie.

Nakład przygotowuje się też do 
^nchomienia produkcji przenośni- 
*°w ślimakowych, które służyć bę- 
,3 d0 transportu materiałów syp- 
jch. Wprawdzie realizację tzw. 

.ftW af" planuje . się na rok 1982, 
jednak już dziś przygotowania do 

są zaawansowane. Początko- 
^ trafi ich na rynek ok. 500 

,Z-Uk, a już w krótkim okresie 
ilczba ta powinna ulec podwojeniu. 

Również w roku 1982 wprowa- 
7-ona zostanie seria informacyjna 

Przyczep jednoosiowych 3- tono- 
samowyładowczych. Pod ko- 

sjitc Pięciolatki przewidywane jest 
^Jerowanie na rynek 5 tys. sztuk 
u.011 poszukiwanych przez rolni- 

przyczep.
V f  Inicjatywą wyszedł także Piąt- 

^ski Zakład Mechaniczny, który 
Planował wykonanie 50 sztuk 

stJ°w  do ugniatania gleby i czyni 
rov 1n'!a P°c*jąe jeszcze w tym 
r„, f Produkcje drohnvch narzędzi 
T°lniczych
^  ”zedsiębiorstwo Obróbki Metali 
Pr?Jvoc^" przygotowuje sie do 
(jx,;,;^azan'a dla rolników ręcznych 
pr v^°l°wych wózków do pasz. 
t,, dukeję taką pragnie uruchomić 

czwartym kwartale.

POM Kutno podjął się wykona
nia maszyn i części zamiennych 
wału strunowego, błotników przed
nich do ciągników, złączy 7- sty
kowych i szpon ładowacza chwyta
kowego.

Również warsztaty szkolne w 
ramach kooperacji z zakładami 
pracy wykonają niezbędne złącza 
hydrauliczne do kombajnów zbo
żowych. elektromagnesy do kopa
czek ziemniaczanych i buraczanych 
oraz części do transporterów sło- i 
my i siana.

Wprawdzie w chwili, gdy rynek 
przeżywa tak ogromne kłopoty, a 
deficyt towarów pogłębia się do- 
słowmie z dnia na dzień wszelkie 
inicjatywy podejmowane przez je
dnostki handlowe i usługowe są 
niemal niezauważalne, warto jed
nak odnotować, że np. Wojewódz
kie Przedsiębiorstwo Handlu We
wnętrznego w Płocku w okresie I 
półrocza sprowadziło dodatkowo 
spoza umów i rozdzielników to
wary za sumę 66 min zł. Z tkanin 
przekazanych do miejscowych pro
ducentów uszyto bieliznę pościelo
wą < pieluchy za 2 min zł.

Wojewódzki Związek Spółdzielni 
Rolniczych w młynach swoich je
dnostek znrelił w okresie półrocza 
4177 ton mąki. c0 stanowi 37.9 proc. 
Dianu rocznego. W swoich rozlewr- 
niach wprowadził też do produkcji 
trzy nowe “rodzaje napoi chłodzą
cych. choć przy obecnym deficy
cie novum to nie ?os+atiie być mo- 

zauważone przez klientów.
Wojewódzka Spółdzielni? Spożyw- 

ców „Społem” sprowadziła poza 
rozdzielnikiem w pierwszym pół
roczu masę towarową o wartości 
215 500 tys. złotych. Towary te uzy
skano przede wszystkim z małych 
zakładów przetwórczych spółdziel
czości pracy i spółdzielczości rolni
czej.

Dodatkową produkcję mogą rów
nież zapisać na swoje konto za
kłady Wojewódzkiego Związku 
Spółdzielni Pracv które wyprodu
kowały dodatkowo’ towarów za 
kwotę 1.935 tys. złotych. Znalazły 
sie wśród nich poszukiwane ręka
wicę gospodarcze 1 ochronne, pie- 
luchy. torby z folii oraz foliowe 
plandeki dla potrzeb rolnictwa.

Podane przykłady być może nie 
wyczerpują listy potrzeb, ale po
winny stać się naszym zdaniem za
chęta dla innych zakładów i przed
siębiorstw dziś zwłaszcza, gdy liczy 
sie każda, najdrobniejsza cboćbv 
inicjatywa.

(eg)

2 teki satyrycznej Jerzego Mazusia
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Żeby się nie zm arnow ało

P E Ł N IA  S E Z O N U
Tematy letniego sezonu w prasie 

nie przypominają w niczym  tego, z działają dwie organizacje gospodar
cze które' prowadza skup i prze- 

wakacje. Jeżeli nawet mówimy o twórstwo owoców i warzyw, ijjj to 
sezonie ogórkow ym  to mamy na Kujawskie Zakłady Przetwórstwa

Owocowo-W arzywnego i Wojewódzki 
Związek Spółdzielni Ogrodniczych 1 
Pszczelarskich w Płocku, z podle
gającym  mu Zakładem Przetwórstwa 
Owocowo-W arzywnego w Clechomi-

rnyśłi sprawy poważne, a między ni
mi przetwórstwo ow ocow e i w arzy
w ne Ogólnie nie można na ten te
mat m ówić źle, choć nie jest tak  
doibize, jak się zapowiadało: trus
kawki nie . dały tak wysokich plo- cach. któremu podlegają inne zakła- 
nów. porzeczki, .zwłaszcza czarne dy jak Borowiczki. Borkowo, Go- 
zawiodły .zupełnie. Urodzaj na wiśnie stynin, Staroźreby 1 Gąbin. Te 
należy określić jako katastrofalny, mniejsze zakłady, to przede wszy- 
Na rynku kilogram kosztuje 120 stkim pulpiarnie. Dla wyjaśnienia: 
złotych, a drobne ilości skupione pulpa są to zakonsei wowane owoce 
przez przetwórstwo każą przesunąć m iękkie, a więc śliwki, truskawki i 
kupno doskonałych kompotów wiś- inne. Konserwuje się je przy pomc- 
niowych w sferę marzeń, Nie wia- cy kwasu siarkowego, który później 
domo też, jaka m oże być ich cena. odparowuje i odbarwiony ow oc w 

Na tle tych braków, a także m ier- kadziach powraca do właściwego ko- 
nego urodzaju jabłek i śliw ek, jedy- loro. Gdyby nie pulpy — mniejsze 
nym ratunkiem  są warzywa które zakłady n ie -m ia ły b y  co robić w
możemy jak na razie kupie w w y
starczającej ilości n=i zielonym  ryn
ku ’ w sklepach. Przetwory obecnie 
interesują tylko nasze żony ł matki, 
nie wszyscy jednak zrobią wystar
czającą ich ilość na zimę. nie 
wszystkie też można robić w  warun
kach dom ow ych. D latego przeprowa- kru Odpowiedzi oczekiwałem  z oew- 
dziliśmy zwiad w najw iększych za- nym niepokojeni, można jednak po
kładach przetwórczych województwa, wiedzieć, źę m ile się rozczarowałem. 

Wyszło * niego... A le po1 kolei. Cóż się okazało? Oto' cukru wpraw-

N s .terenie naszego województwa dziś używa się m niej ale tylko tatr.
gdzie można to robić bez szkody dla 
wyników  produkcyjnych i handlo
wych. Zamiast więc wirja słodkiego  
— m arkowego Ciechomice produku:ą 
tylko te pólsłodkie. z zakonserwo
wanych soków jabłkowych, z jabłek 
ubiegłorocznych. Truskawki i m ali
ny, a w dużej m ierze również po
rzeczki już zostały przetworzone.

— Kiedy zobaczym y 1e na półkach 
sklepowych? — pytam dyrektora 
technicznego Ciechomic, p. Tadeusza 
Bieńka.

— W naszych sklepach prawie ich  
nie zobaczymy. Z produkowanych  
przez nas kompotów m alinowych i 
porzeczkowych, a także truskawko
wych. prawie wszystko idzie na fi
lc sport. Z jednej strony to cieszy, bo 
oznacza,x że ich jakość jest dobra, 
mamy już wszystko odpowiednio za
kwalifikowane i czeka na wysyłkę. 
Z drugiej strony — zdajemy sobie 
sprawę, że Płocczanie też chętnie  
popróbowaliby tych kam ooiow. 
Minimalne ilości trafią na rynek.

warunkach powszechnego braku cu- Uepiej oczyw iście jest z produkcją
wina, choć nie jest to sprawa, któ
rą można się chwalić publicznie w

chw ili obecnej, a Ciechomice — nie 
m iałyby z czego rolćć przetworów.

Główne pytanie, z którym zwró
ciłem się  do dyrekcji dwóch wspom
nianych zakładów brzmiało: co się 
robi i z czego się robi. zwłaszcza

(dokończenie na *tr. 3)

Nasz kom entarz

BAK PUKOM
Z dnia ma dzień żyje się 

nam trudniej. Każdy to wi
dzi i być może, będzie uwa
żał te słowa za niepotrzebny 
w gazecie truizm. Jednocześ
nie każdy z nas czuje to 
przygnębienie, tym większe, 
że z ogólnie ponurej sytua
cji nie widać wyjścia, a 
wszystko wskazuje na to, że 
będzie jeszcze gorzej.

Kryzysowa sytuacja obja
wia się przede wszystkim w 
kolejkach pełnych beznadziej
nie nieraz stojących ludzi, 
złorzeczących wszystkim i 
wszystkiemu, wszczynają
cych awantury, gdy wydaje 
się, że tej niewielkiej ilości 
towaru, obojętnie jakiego, 
może dla nich nie starczyć. 
Kryzys — to również k a t a- 
s t r o f a l h e  o b n i ż e n i e  
d y s c y p l i n y  p r a c y ,  wi
dzi to każdy, także i ci nie
zdyscyplinowani usprawiedli
wiający się właśnie kryzy
sem, koniecznością stania w 
kolejkach, awariami komuni
kacyjnymi, złą organizacją 
pracy wreszcie. Wszystko to 
prawda, a jednak trudno się 
z tym pogodzić, trudno uznać 
wszystkie te racje, nawet gdy 
się wie, że u podłoża leży 
brak s u r o w c ó w  i p r o 
d u k t ó w ,  brak TOWARÓW.

Wielu Polaków pamięta 
czasy okupacji, późniejszy 
potężny, niepowstrzymany 
zryw odbudowy, i to wtedy, 
gdy wydawało się, że muszą 
upłynąć wieki... Ten kryzys 
jest trudniejszy do przezwy
ciężenia, niż poprzednie, pod 
wieloma . względami. Oto Po
lacy, jako naród są podziele
ni. Linie podziału biegną zy
gzakiem, trudno je pojąć, 
rozwikłać. Gdzieś się podziała 
nasza polska solidarność, jed
ność wobec zagrożenia, choć 
ludzie zjednoczyli się w 
związku o tej dumnej, silnej 
nazwie.

Postawy głęboko patrioty
czne, polegające w warun
kach pokoju na wytężonej 
pracy dla Ojczyzny, przeja
wiają się dziś raczej w szu
kaniu źródeł kryzysu, w szu
kaniu winnych. Bez podej
rzeń. że przynajmniej część 
winy l e ż y  w k a ż d y m  z 
nas .  Ileż bylejakości w pra
cy, także i teraz, gdy choć
by dla własnej terapii psy
chicznej potrzebny jest ład i 
spokój! Ileż postaw ser w Mi
styczny ch, poniżających, mo
żemy zauważyć wokół siebie. 
Ludzie, wychowani i wy
kształceni w naszym ustroju, 
także ci, którzy zawdzięczają 
m-u pozycję socjalną, towa
rzyską i finansową, gotowi są 
pluć na ustrój, na socjalizm, 
a bywa i gorzej, na własną 
Ojczyznę. Wystarczy przeczy
tać w zachodniej prasie „wy
wiady” tych, którzy jak 
szczury z tonącego okrętu u- 
ciekli, niektórzy — wyrzeka
jąc się przy okazji polskości. 
Rozdrapywanie narodowych 
ran, ekshibicjonistyezne ob
nażanie własnego, nie raz tyl
ko domniemanego ubóstwa, 
wręcz postawy żebracze — o- 
to do czego doszło wielu du
mnych kiedyś Polaków.

Mówiło się niedawno je
szcze, że ludzie pracowali źle, 
bo ich praca- szła na marne. 
Odnowa, którą mamy w poli
tyce deklarowanej przez rząd, 
jest gwarantowana przez nie
zależne związki zawodowe. 
Jeśli tedy wiemy, że będzie
my pracować dla siebie — 
dlaczego tego nie robimy?

Lech Wałęsa stwierdził, że 
ludzie będą pracować za mis
kę zupy, jeśli będą pewni, że 
ich praca się nie zmarnuje, 
że jej owoce będą dla społe
czeństwa, całego społeczeń
stwa Nie chciałbym być złym 
prorokiem, ale jak dotąd — 
takiej postawy nie widać.

( I w )
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PRZECIWKO SPEKULACJI
PŁOCK (sz). Realizując postanowienia i wytyczne Rządu 

na terenie Płocka i innych ośrodków województwa pod
jęta została szeroko zakrojona akcja przeciwko wszelkim 
przejawom spekulacji, ukrywania towarów oraz sprzedaży 
ich po lichwiarskich cenach.

Ostatnio inspektorzy milicji i Państwowej Inspekcji Han
dlowej przeprowadzili masową kontrolę w placówkach han
dlu detalicznego — sklepach i kioskach, a także na targo
wiskach.

Rozpoczęta w ostatnich dniach akcja będzie kontynuowa
na. Ma ona duże znaczenie dla ujawniania wszelkich prze
jawów spekulacji, która w skali codziennego życia miesz
kańców przyczynia się do dezorganizacji rynku i powiększa 
trudności zaopatrzeniowe, których przecież i tak mamy 
nadmiar.

Z ŻYCIA TPPR
PŁOCK (jw). Z udziałem I se

kretarza KG PZPR, Benedykta 
Olendrzyńskiego odbyła się w 
Drobinie konferencja sprawozdaw
czo-wyborcza gminnej organizacji 
Towarzystwa Przyjaźni Poisko-Ra- 
dz eckiej. Przewodniczącym nowo 
wybranego zarządu wybrany został 
Zbigniew 'Zbikowski. W czasie o- 
braa, wiceprzewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego TPPR w Płocku 
wręczył Złote Odznaki Honorowe, 
przyznane przez Zarząd Główny, 
Kazimierzowi Dylewskiemu, Ja
dwidze Lewickiej, Ireneuszowi Bo
rowskiemu i Grażynie Adamskiej.

JESZCZE JEDNA SZANSA
PŁOCK (eg). Kandydaci na studia, którzy nie zaliczyli egza

minów wstępnych na Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku 
mają jeszcze jedną szansę. Pozostało bowiem 19 wolnych miejsc 
w Instytucie Budownictwa i 42 w Instytucie Mechaniki. Dodat
kowa rekrutacja odbędzie się w dniu 14 Września 1981 r. Ci z 
dodatkowo zdających, którzy przy pierwszym podejściu zaliczyli 
pewne przedmioty egzaminacyjne mogą ubiegać się o ich uzna
nie lub jeśli uzyskana ocena ich nie satysfakcjonuje zdawać po
nownie. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10.09.81 r. w 
gmachu głównym Filii PW w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17, 
pok. 128. v

O MIEJSCE W PRZEDSZKOLACH
Zagadnienie miejsc dla dzieci w przedszkolach, których 

— jak powszechnie wiadomo — jest o wiele za mało, stale 
jest przedmiotem narzekań, utyskiwań i krytycznych uwag.

Tak było i w roku bieżącym, kiedy przyszedł czas roz
działu tych miejsc.

Stworzona została, zresztą ną życzenie MKZ „Solidarność” 
i pod jej przewodnictwem specjalna komisja społeczna, któ
rej zadaniem był rozdział prawidłowy i sprawiedliwy. Mi
mo to, po zakończeniu prac 'komisji i ogłoszeniu wyników 
MKZ „Solidarność” regionu płockiego opublikowała w 
swoim biuletynie artykuł, zawierający liczne zarzuty pod 
adresem dyrekcji i nauczycielek przedszkoli. Spowodowało 
to ich ostry sprzeciw i w rezultacie, po pertraktacjach po
między przedstawicielami MKZ i upoważnioną grupą dyre
ktorek przedszkoli w biuletynie „Solidarność” ukazało się 
sprostowanie odwołujące wysunięte zarzuty, błędy i nieści
słości, jakie miały miejsce w poprzednim artykule biule
tynu.

Biuletyn „Solidarność” nie dociera do nas, jako że jest 
do „użytku wewnątrzorganizacyjnego” nie możemy więc 
z nim polemizować. Znamy natomiast stanowisko w całej 
tej sprawie, również odnośnie wspomnianych publikacji 
wr biuletynie, zajęte przez Związek Nauczycielstwa Polskie
go Oddział Miejski w Płocku. Nie zgadza się on z żądaniem 
„Solidarności”, aby decyzj; komisji, kwalifikującej dzieci 
do przedszkoli, zostały unieważnione. Motywuje przy- tym 
ZNP swoje stanowisko po pierwsze tym, że anulowanie ta
kie, bez sprawdzenia Wiarygodności wysuniętych .przez. „So
lidarność” zarzutów; obyłoby wysoce krzywdzące dla człon
ków--komisji ̂ (95--osób)^ którzy .zdawali sobie sprawę z tego, 
że wykonują ważne zadanie i starali się wykonać je bar
dzo uczciwie.

Po drugie ZNP uważa, że unieważnienie decyzji komisji 
stanowiłoby potwierdzenie wysuniętych przez „Solidarność” 
zarzutów, jakoby dyrektorki przedszkoli dopisywały dodat
kowe nazwiska do ustalonej przez komisję listy dzieci, przy
jętych. Tymczasem komisja do spraw przedszkoli przy MKZ 
„Solidarność” sarna przyznała we wspomnianym biuletynie, 
ze zarzuty te mijają się z prawdą.

Jeśli chodzi o możliwość umieszczenia w przedszkolach 
wszystkich dzieci rodziców pracujących, to ZNP widzi do 
tego tylko jedną drogę, a mianowicie adaptację na przed
szkola nowych obiektów. Kiedy to już nastąpi, ZNP suge
ruje ponowne zebranie się tej samej komisji kwalifikacyj
nej po to, by wprowadzić do poprzednio podjętych ustaleń, 
zmiany uwzględniające miejsce zamieszkania dziecka oraz 
średni dochód na jedną osobę w danej rodzinie. ■

Jak się wydaje stanowisko zajęte przez ZNP jest rozsąd
ne. Trudno bowiem zadowolić wszystkich i uwzględnić 
wszystkie potrzeby i argumenty wtedy, gdy podstawową 
przyczyną utyskiwań jest tak dotkliwy brak miejsc, jaki 
w płockich przedszkolach występuje.

szcz.

Tradycje dobrej pracy tepepe- 
rowsiuej w otrzeicacn trwają po 
prostu ćaie łata. Co trzeć: nnesz- 
is.an.fcc &m.ny jest czioriiuem 
i-rżyjmy na Koiuerencji sprawoz
dawczo- wy oorczej program działa
nia przygotowany został wysiłkiem 
tamtejszego aktywu. lYiowiłi o tym 
w dyskusji między innymi: K.
Rydzewski, S. Chruścik, B. Maj- 
czak oraz inni Wśród działaczy, 
Którym Zarząd Główny przyznał 
Złote Honorowe OdznaKi znaleźli 
się: Z. Mikołajczyk z iHiAR, M. 
walczak z Gminnej Spółdzielni o- 
raz 1 sekretarz KG PZPR, Z. Naj- 
bar.

konferencja wybrała jednomyśl
nie, ponownie na przewodniczące
go Zarządu Gminnego, Ryszarda 
Zabłockiego, zasłużonego działacza 
TPPR.

PŁOCK (jw). Zarząd Główny To
warzystwa Przyjaźni ’ Polsko -Radzie
ck ie. przyznał Złote Odznaki dono
rowe dla wybitnych działaczek i 
działaczy naszego Towarzystwa w 
woiewództwie płockim. Również Ra
da Państwa przyznała dwa odzna
czenia państwowe za działalność w 
wojewódzkiej organizacji tepepero- 
wskiej Ta zewnętrzna forma uzna
nia i satysfakcji godna jest podkre
ślenia bowiem zbiegł.- się ze Św ię
tem Odrodzenia Polski z historycz
nym M anifestem Lipcowym sprzed 
37 laty. ,>

W icewojewoda płocki Leszek Ma
jew ski udekorował Srebrnym Krzy
żem Zasługi Tadeusza ARDRAS-Za - 
KA. przewodniczącego Zarządu 
Gminnego TPPR w eącku i Teresę 
SZAŁWIffSKĄ Brązowym Krzyżem  
Zasługi.

Ziole Odznaki Honorowe otrzym a
li: Barbara Zgierska, Wanda Możej- 
k<>. , Alicja Zajdel, Stanisław' Kubiak, 
Antom  Rogucki, Tadeusz Pazura, 
Zb.g.niew nsbnęr Jan Amprośewicz 
i Szczepan P ofedal Serdeczne gra
tulacje odznaczonym złożyli vvrce- 

„ przewodniczący- Zarządu Wojewodz- 
k iegc  TPPR Tomasz Kiickr i Bole
sław ( Rusek. W spotkaniu wziął 
również udział członek prezydium  
Zarządu, sekretarz WK SD Śtefąn  
Podgórski.

WCZASY SENIORA
PŁOCK (toga>. Pracownicze 

Ogródki Działkowe im. F. Cho
pina i „Petrochemik”, Polski 
Komitet Pomocy Społecznej przy 
współudziale Wojewódzkiego 
Zarządu Polskiego Związku 
Działkowców zorganizowały już 
ósme wczasy dla emerytów i 
rencistów. Wczasy trwały od 13 
do 28 lipca. Mimo znanych tru

dności z zaopatrzeniem w żyw
ność, dzięki ludziom dobrej woli 
zapewnion-o wczasowiczom cało
dzienne wyżywienie. Podczas 
turnusu odbyły się odczyty, po
gadanki i spacer statkiem pó 
Wiśle. Na zakończenie wczasów 
odbyła się wystawa prac wyko
nalnych przez kuracjuszy (ser
wetki, kompozycja kwiatowa, 
swetry). Wszystkie wystawiane 
eksponaty przeznaczono na dar 
dla Centrum Zdrowia Dziecka.

SPOTKANIE W ZSL
PŁOCK (sz). W dniu 28.07.1981 r. odbyło się spotkanie 

członków Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego w Płocku z I sekretarzem KM PZPR tow. K. 
Krawczykiem — delegatem na IX Zjazd PZPR. Towarzysz 
K. Krawczyk złożył bardzo szczegółową informację z prze
biegu zjazdu oraz przekazał atmosferę panującą na Zjeź- 
dzie.

Po obszernej informacji wywiązała się dyskusja, w któ
rej na pierwszy plan wysunięto sprawy dotyczące sytuacji 
panującej w rolnictwie, poprawę zaopatrzenia rolnictwa w 
podstawowe środki do produkcji, warunków socjalnych 
rolników.

W trakcie dyskusji nie zapomniano również ó reformie 
gospodarczej, szukano dróg wyjścia z kryzysu poprzez roz
wój rolnictwa. Poruszono wiele spraw natury organizacyjnej 
i technicznego przebiegu Zjazdu.

Dyskusja była bardzo rzeczowa, przewijał się nurt gos
podarskiej troski o sprawy drobne ale maiące podstawowe 
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
kraju. '

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmo
sferze dostarczając uczestnikom wiele refleksji jak również 
ukazując wiele spraw nie zawsze wiadomych ludziom nie
wtajemniczonym.

POSIEDZENIE
Ku itllw ói i l u  v  niU

DROGOWEGO

PŁGCk  twd). u-abyio się ko
lejne posiedzenie wojewouzkiej 
Komisji bezpieczeństwa Ruchu 
uro-gowego, Ktorem-u przewodni
czył wicewojewoda Stanisław 
Janiak, umówiono na mm pro
blemy zmian komunikacyjnych 
na kilku giownych ciągach ulic 
Płocka o największym natężeniu 
ruchu, mianowicie: Kolegialna 
— Bieruta. Komisja nie przyję
ła zmian proponowanych przez 
Wydział Komunikacji Urzędu 
Woje-wodzkiego sugerujących in
ne rozwiązania niż dotychczaso
we. Temat ten wejdzie ponow
nie pod obrady zespołu w naj
bliższym czasie.

Wysłuchano również sprawoz
dania z dotychczasowej działal
ności płockiego Automobilklubu, 
które złożył jego prezes Grze
gorz Gniewkowski.

W związku z pierwszym pun
ktem obrad redakcja „TP” zwra
ca się z prośbą do pieszych i 
zmotoryzowanych użytkowników 
płockich ulic o nadsyłanie uwag 
i propozycji zmian ułatwiają
cych poruszanie się po starych 
i nowych osiedlach miasta.

Uwagi prosimy nadsyłać pi-- 
semnie na adres naszej redakcji 
Płock, ul. Jakubowskiego 11 lub 
zgłaszać telefonicznie na numer 
263-37 w każdą środę w godz. 
10—13.

VENUS’81
KRAKÓW (toga) Rozstrzygnięto  

XII M iędzynarodowy Konkurs Fo
tografii Artystycznej VENUS’ 81 — 
Akt i Portret. W konkursie wzięło  
udział 947 autorów z 46 krajów  
św iata. W wyniku trzydniowych ob
rad jury, któremu przewodniczył 
Miłosiav Stibor EFIAP CSRS, Grand 
Prix ,,VENUS’ 81” otrzym ał Tosen 
Maria Ribas Prosus (Hiszpania). O- 
prócz głównej nagrody rozdzielono 
złote srebrne i brązowe medale KTF 
oraz dyplomy honorowego w yróżnie
nia KTF,

W werdykcie jury zwróciło uwagę 
na wysoki po‘ziom nadesłanych prac. 
szczególnie czarne białych. Podsta
wowym i kryteriami ceeny- prac by
ły poszukiwania w zakresie fotogra
fii kreacyjnej i naturalnego pię
kna.

Jury zakw alifikow ało do w ystawy  
pokonkursowej 400 prac, które są 
eksponowane w Galerii Fotografiki 
KTF (Pałac Pugetów), ul. Obr. Sta
lingradu 13. Wystawa czynna jest 
codziennie do 31 października br. w 
godzinach od 9.00 do 21.00.

Inform ujem y w szystkich zaintere
sow anych czytelników, że w przy
szłym. 1982 roku również odbędzie 
się konkurs VENUS’ 82” . Wpraw
dzie to jeszcze sporo czasu, ale już 
teraz można pomyśleć o temacie. 
„Akt i portret kobiety” Termin 
przyjmowania prac przez Krako
wskie Towarzystwo Fotograficzne u- 
pływa 31 marca 1982 r.

JESZCZE O MLEKU
PŁOCK (eg). W związku z 

trudną sytuacją, jeśli chodzi o 
zaopatrzenie Płocka w artykuły 
mleczarskie, a przede wszystkim 
mleko, zarządy wojewódzkie 
Związku Spółdzielni Mleczar
skiej oraz OSM wystąpiły z pro
pozycją, aby w sklepach, gdzie 
sprzedaje się duże ilości mleka 
ustawić specjalne kontenery.

Interesujący wydaje się rów
nież pomysł przebranżowieinia 
sklepu z artykułami alkoho,lewy
mi przy ulicy Jachowicza 9 na 
mleczarski ze względu na nie
wielką odległość od zakładu mle
czarskiego.

Można będzie w tein sposób za
pewnić stałe dostawy mleka w 
ciągu całego tygodnia, również 
w wolne soboty i niedziele.

Warto rozpatrzyć również mo
żliwość przedłużenia czasu pra
cy sklepów z artykułami mle
czarskimi, czynnych w niedzielę 
o minimum 2 godziny.

Z propozycjami takimi zwrócił 
stię w imiefjiu obu jednostek do 
prezydenta miasta Płocka pre
zes zarządu spółdzielni, ponie
waż w chwili obecnej wysoki 
skup mleka gwarantuje ciągłość 
dostaw. Jednocześnie, gdy brak 
opakowań, szczególnie butelek 
do mieka, trzeba wykorzystać 
wszystkie inne formy jego 
sprzedaży, choć nieco kłopotliw- 
sze dla klienta.

NOWY ZWIĄZEK 
ZAWODOWY

PŁOCK (kp). Na zebraniu orga- 
nizacyjno-wyborczym, które odby
ło się w Płocku w dniu 9 lipca 
1981 r. utworzony został Regional
ny Związek Kadry Kierowniczej 
Jednostek Gospodarki Uspołeczni©* 
nej. Ustalono, że tymczasowy Za
rząd Regionalny Oddziału Związku 
składać się będzie z pięciu osób. 
W jawnym głosowaniu wybrano 
Zarząd w następującym składzie- 
przewodniczący — Brunon Bartz, 
I zastępca — Witold Podczaski, II 
zastępca — Włodzimierz Zając, se
kretarz — Urszula Hejkowska, 
skarbnik — Kazimierz Suwalski.

Nowy związek jest samorządną 
organizacją zrzeszającą kadrę kie
rowniczą. Jego utworzenie spowo
dowała konieczność zapewnienia 
równowagi dwustronnego układu 
w przedsiębiorstwach — kierow
nictwa i załogi.

Związek ma już określony pro
gram i statut zawierający posta
nowienia ogólne,, określenie celów 
i zadań oraz praw i obowiązków 
jego członków.

WYSTAWA RZEŹBY
PŁOCK (kp). W Muzeum Mazo

wieckim w Płocku 23 lipca nastą
piło otwarcie wystawy czasowej Na 
ekspozycji prezentowane są 
rzeźby rodziny Krajewskich z Za
widza. Ci ludowi rzeźbiarze znani, 
są nie tylko w naszym wojewódz
twie. Nieżyjący już Wincenty 
Krajewski niejako zapoczątkował 
twórczość rzeźbiarską w Zawidzu 
Potem wielu okolicznych miesz
kańców poszło w jego ślady. Obe
cnie rzeźbi już nowe, młode po
kolenie.

Zachęcamy do obejrzenia wysta
wy.

W OBIEKTYWIE

ZGUBIONO —  
ZNALEZIONO

W okolicach ulic Obrońców Sta
lingradu i Jachowicza w Płocku  
zgubiono przed paroma dniami 3 
klucze na kółku Uczciw ego znalaz
cę prosimy o zwrot kluczy do re- 
dakcti ul. Jakubowskiego 11.

Znaleziono torbę z odzieżą dzie
cięca w Płocku na jezdni ul 1 Ma
ja. Odebrać można ją w Płocku, ul 
Rutskich 5 m 7 u pana Hetkowskie- 
go-

W nocy z 25 na 26 lipca br. zna
leziono przy jednym *z automatów  
telc lonicznych w centrum Płocka 
portmonetkę z pieniędzmi. Właściciel 
w.wym . zguby może się zgłosić po 
i ej odbiór w KW MO w Płocku, 
ul. I-go Maja 7b dok nrl5 lub 16. 
tel. 220-21 wew. 234 lub 239.

W rejonie Urzędu Pocztowego 
przy ulicy 1-go Maja lub ulicy 
Gagarina, jeden z naszych czy
telników zgubił portfel z zawar
tością pieniędzy, a także dwie o- 
braczki.

Uczciwego znalazcę prosimy o 
zwrot pod adresem redakcji. Czeka 
nagroda.

W Duninowie powstaje nowa zlewnia mleka. W nowo 
wybudowanym obiekcie wystarczy tylko zamontować urzą
dzenia i można rozpocząć skup tak potrzebnego surowca.

Od 13 do 28 lipca trwały wczasy dla emerytów i renci
stów z Płocka. Na zdjęciu: Tadeusz Baraniuk (z prawej) 
z Muzeum Mazowieckiego prowadzi pogadankę na temat 
podań, sag i legend.

W Nowym Wymyśla zorganizowano dzieciniec dla dzieci 
rolników zajętych przy pracach potowych. Na zdjęcia dzieci 
z Nowego Wymyśla z opiekunką Teresą Sobiecką w płoc-

Tegoroczne żniwa obok niesprzyjającej pogody mają jesZ- 
cze jednego przeciwnika — psujące się maszyny.

Zgodnie z potrzebami mieszkańców przywrócono przysta
nek autobusóju; miejskich przy zbiegu ulic Kolegialnej i 1-9° 
Maja w Płocku. Jak bardzo był on potrzebny świadczą 
liczne rzesze oczekujących.

Przygotował: toQa
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(POLITYKA)
NIE LICZMY NA 

NATYCHMIASTOWY CUD
reprezentującego młodszą część ZAŁOGI TRZEBA PODERWAĆ jednocześnie zobowiązując resor- Zjazd był rzeczywistym rzeczni- go Komitetu Budowy Szkół. Czy
społeczeństwa interesuje rozdział ty gospodarcze do ich realizacji, kiem odnowy i nie można było ten Domysł przejdzie? Nie wiado-
IV, zajmujący się sprawami mło- Bogusław Kostyniak — Nie powołano Central- zarzucić, że był manipulowany, mo, według mnie to raczej wąt-
dego pokolenia. Są tam zapisy o delegat z kutnowskiej FMR negp Urzędu, który by koordy- Lub że nie wniósł nic nowego w oliwę.

Andrzej Załęski — przewodni- charakterze ogólnym, ale rów- „Agromet-Kraj”. nowal działania na rzecz ochro- życie partii. Od nas — wszystkich Moje oczekiwania wobec zjaz-
czący Zarządu Wojewódzkiego j^ilka konkretnych, termino- Od Zjazdu minęło już kilka- ny środowiska. To moim zdaniem członków i organizacji partyj- du sprawdziły się. Tak właśnie 
ZSMP. wych. Dotyczy to długotermino- naście dni, ale moje poglądy na błąd, bo taki urząd powinien nych — zależy, jak uchwały i sobie wyobrażałem zarówno dys-

Czy Zjazd spełnił oczekiwa- wych" urlopów macierzyńskich, jego przebieg, charakter i decy- istnieć, na wzór choćby Urzędu przyjęty program zostanie wcie- kusję plenarną jak i pracę w
nia i stawiane przed nim zada- problemów mieszkaniowych, zje pozostają te same. jak w Gospodarki Morskiej. Dzięki nie- lony w życie. zespołach problemowych. Były
aia? wpływu reformy gospodarczej na momencie opuszczania Sali Kon- mu nie tylko koordynowalibyśmy jednak momenty, kiedy niektórzy

Uważam, że te zadania zostały warun,ki życia i  zatrudnienia lu- gresowej. Osiągnęliśmy bardzo sprawy ochrony środowiska, ale UCHWAŁY NIE NA PAPIERZE delegaci nie panowali nad sobą,
spełnione. Znajdują one wyraz ^  młodych. dużo jeśli chodzi o demokrację, także reformowalibyśmy je, gdy- powtarzali się. co denerwowało,
w końcowych dokumentach przy- ’ . . . . . .  Wybory, dyskusja i cały kom- by zaszła taka konieczność. Bo jow. Henryk Dogadalski — Za mało czasu też poświęcono w
jętych przez to najwyższe fo- Zjazd pozytywnie również wy- p]ehs zagadnień proceduralnych reorganizacja to ostateczność, ale (Miflex Kutno). dyskusji plenarnej na analizę pro-
rum partyjne, a także w wyni- powiedział się o przyjęciu mi- świadCz^ o tym najbardziej. Wy- i warunek nadążania za tym, co- R . . 7 : , gramu j uchwały programowej
kach wyborów centralnych władz cja ywy 'ZSMP w ^ w i e  powo- braliśmy _  wydaje mi się -  niesie życie. zwyczajny L  Mórym k £ d y  IX Z-iazdu- T<> było nie tylko
partii. Nowy Statut przyjęty ta™  Komitetu dis*D<izaezy władzę najlepszą z tej, którą mo- zr.ODNIF 7 ROL* * y . . . . .
Przez delegatów zawiera wiele P*ay Radzie Ministrów, a y wybrać. Jej trzon stano-

moje odczucie, tak odebrali dys-
WYBORCÓW

mógł się swobodnie wypowie- , . . . .  . , .
dzieć. Dyskusja była ostra, a na- kus;,ę tekze członkowie POP namoim terenie.gwarancji, które mają służyć ^ n u t e c y ^ U t y k ^ S J y a  “ w "2? rob#“ cy ? ' h*’plVI daT ei wet brutalna, ale to nic ddw ne-

d?mo- s to su n k u d o m o d e g ó pokolenia. t ' £ l dZ  A e 'o b w ta ta £ \ i £ y  Tow' K»“ »»»ty Krawczyk (KM go -  wyładowała się w niej cala KAŻDY Z NAS JESTtycia wewnątrzpartyjnego demo zobowiązał wreszcie Ko- P°sream o# nie oowima za otąay PZPR w Płocku). gorycz poprzednich lat. Nasza CZĄSTKĄ WŁADZY
S Ł T d S S S S S S  z 2 £  S t e l  C e S S  do S b y L  w S  S y \ o Z t y b r a ^ t t e d t o  Wprawdzie bratem jednocześnie delegacja odegrała znaczną rolę. Ą Ą ‘
dują się też tam zapisy^ określa- ciągu roku plenarnego posiedzę- ̂ rostają ogrcmowi zadań. a udział w »rac*ch P” *’ cztonków^wesTło2'w ^ k t a ^ n i ł 1 wB?rowf ; .  “ c k° '
jące jaką rolę w partii spełnia- dząnia; poświęconego sprawom zwłaszcza oczekiwań? Można od- gotowującej uchwałę i w zespole c^ k o w  weszło w skład naj- mendant Wojewódzkich Straży
ją ciała ' ustawodawcze, a jaką młodzieży. Trudno omówić wszy- powiedzieć twierdząco, ale pod statuowym, ale więcej czasu po- _wj zszych władz . . .  Pożarnych w Płocku,
organa wykonawcze. Określone stkie najważniejsze sprawy, kto- warunkiem — postępowania zgod swlbcałem temu właśnie drugie- Jest rzeczą istotną, ze wielu Na Zjeździe, podobnie jak zde-
są również demokratyczne zasa- re Podjął Zjazd. Generalnie mo- nie z tempem przemian i wymo- 
dy wyborcze. Przyjęty przez de- zna powiedzieć, ze podjęte tam gamj codzienności oraz zyskaniu 
legatów Statut generalnie za- decyzje _ będą miały historyczne pejnegc zaufania społeczeństwa. 
Wiera wszystkie postulaty i wnio znaczenie, ale zalezy to przede Tymczasem odnoszę wrażenie, że 
skj zgłaszane przez członków par- wszystkim od tego, jak będą one klasa robotnicza nadal je-
tii w kampanii przedzjazdowej. wprowadzane w życie. Nie nałe- szcze czeka... Trzeba ją poder-

ży oczekiwać natychmiastowych wa(^ a,ie kto i w jaki sposób
Końcowa Uchwala Programo- cudów. Nasza sytuacja gospodar- moźe ^  ^ ie cbodzi mi

Wa Zjazdu określa w sposób ge- cza wymaga przejścia do codzien ^ entuzjazm, bo jego nie bę-
meralny główne kierunki działa- nej trudnej pracy w zakładach, jecz w,;a rą w przyszłość o-
nia partii w najbliższym okresie, przedsiębiorstwach na wszystkich raz * wartość i celowość własnej 

Mnie oczywiście jako delegata odcinkach życia.
\

PEŁNIA SEZONU
(Dokończenie ze str. 1) zow y m edal na w ystaw ie w  Bruk

seli, tam że złoty medal dostał kom- 
dzisiejszych czasach. Jakkolwiek by pot m alinowy, który eksportowany 
jednak nie było, produkcję ‘w w yso- jest w całości. — Truskawki zapo- 
kości 3,5 tys. ton w ykonam y, czyli władały się dobrze -  mówi dyrek- 
tym samym zostanie w ykonany rów- tor, a skupiliśm y o w iele mniej, 
bież i plan Najlepiej jest z ogór- Dlatego też do spraw produkcji ta- 
kami, które kisim y i konserw uje- kiej jak nasza, należy zawsze pod- 
Riy w  Płocku przy ul. Bieruta i w  chodzić bardzo ostrożnie. Na przy- 
Borowlczkach. One trafią na nasz kład ogórki są w dużej ilości, ale 
rynek i jak się w ydaje będą sma- jeśli popada, to me tylko do nas 
kowały klientom , gdyż dodatków, trudno będzie dojechać, ale ogorki
3ak koDer gorczyca czy chrzan zgniją. Podobnie z pomidorami, 
mamy pod dostatkiem , a w  przy- Tak. czy siak powinno ich byc wię- 
Padku jakichś niedoborów prowa- cej, n iż w  ubiegłym  roku. Ale też 
dzimv wym ianę. Ostatnio na przy- tylko „powinno .
kład dostaliśm y z Łęczycy czosnek Jeśli w eźm ie się pod uwagę głó-

s  s? zsstf a j ?yły 1 są wyższe od p zew! wym ieniłem , dodatkowym jest pro-
”yc” - blem zwiększenia poboru m ocy, gdyr

Problem cen sprawia również, że by zakład zlikwidował trzecią zm ia
no tej Dory na półkach sklepowych nę. problem em  w tej produkcji 
bie widać jeszcze ani jednei pusz- zawsze pozostanie surow iec, który  
ki 7 produkcji tegorocznej i na ma to do siebie, że jego niedobór, 
dobna sorawę nie wiadomo, kiedy czy nadmiar jest rzeczą względną, 
bęcjzję, to można zobaczyć. Bowiem  Ratunkiem dla zakładów przetwór- 
Podobne kłopoty ma najw iększy śtwa pozostają urządzenia technicz- 
Producent na płocki rynek, a w ięc ne, pozwalające regulować dopływ  
kujaw skie Zakłady przetw órstw a surowca na taśmy. Takim czynni- 
Owocowo-W arzywneco HO tysięcy ton kiem regulującym  są przede wszyst- 
Planowanej produkcji). 'kim chłodnie, których wydajność

K z p n w  mioszcza sie w  Płocku, jest duża. można dowolnie regdlo- 
Przy X y  Gwardii Ł u low ej. Kto wać spływ owoców .i. przesuwać 
chociaż raz tam był, ten widział, produkcie na termin późniejszy,
jak wygląda sam dojazd i co to — j ak jest z chłodniami? — py- 
znaczy ciągłe błoto przy lada de- tam dyrektora.
®Jczu dla wyglądu otoczenia zakia- _  Nie jest dobrze i co gorsza, 
nów. zrujnow ana ulica już od ao- rac2ej nje będzie lepiej, mimo prio- 
żVnek wygląda strasznie, a na jej rytetu dla przemysłu rolno-spożyw- 
bawierzchni z płyt betonow ych ła- czeg0> w yciąganie dziś ręki po środ-
Jbią sobie resory ciężkie sam ochody ^  na inw estycje ma również swój
1 ciągniki, których jest tu ‘ moralny aspekt. Jednak, gdy nie
Rowp dużo, bo i zakładów pr - y - zainWestujem y dziś — poniesiem y
S cwych nie brakuje. - Hrr._ wielkie straty, a kiedyś i tak tezę

Pracul^ na ^ ł?iTCnvr>rink- 1,3 to będzie nadrobić.
' S  ' S S s f f  rytm icz- -  Komec, Jedn, z .  Spr„w. k to  

bie to raczel r  przyzwyczajenia i ra m nie tu sprowadza, może nie 
$zięki dobrej organizacji prący, najw ażniejsza, ale jednak. Ciekawi- 
Krszystko w łaściw ie jest przeciw: ło m nie zawsze, jak to się dzieje,
^ ielk i odsetek ' kobiet, niska śre- że wasze klopsiki w sosie pieczar- 
^nia zarobków i naturalne w  tej kowym  jeszcze do niedawna gości 
Produkcji kaorvsv surowca, a także ły  na półkach sklepow ych, nierzad- 
^iepskłe prognozy dostaw w ęgla, ko poza nimi nie było n i c z e g o  
Czy obawy o dostatek cukru. Co do i n n e g o ?
cukru — to można powiedzieć, że _  x o  sprawa dość zagadkowa 
Przewiduje się jednak iż do nowych godzi się ze mną dyrektor, choć 
Obiorów starczy zapadów. Wicjocz- m ożliwa do wytłum aczenia. Otóż do 
PLc dość dobrze gospodaruje się klopsików używam y suszu z piecza- 
;ytb. co jest. A z węglem , w  co rek, co w  połączeniu z innym i 
trudno wręcz uw ierzyć, jest lepiej, przyprawami daje bardzo brzydki 
niż do niedawna. Polepszyła się je- kolor. Zwłaszcza w szklanych sło- 

kaloryczność i dlatego pary te- ikach wygląda to niezbyt apetycz- 
chnologicznej do konserw owania nie. Ale w smaku, jak mi się wy- 
Przetworów w słojach i puszkach daje są niezłe, zresztą dziś chyba ^ też jest dość. ‘ Gorzej z opako- nie ma ich już nu półkach, 
runiam i. Zakłady produkujące opa- — istotnie nie ma.
R w an ia  chcą dostarczać na prze- _  pewno i n ie będzie, bo prze
o r  pomidorowy puszek co naj- cięż do ich wyrobu potrzebne jest
*brtiej kilogram ow ych i trzykilogra- mięso, a zatem, gdy go nie ma, to 
biowych, słoi brakuje zgoła. Do- i klopsików  z niczego nie zrobimy. 
arze, że są w iększe kadzie, w któ- — odpadł zatem jeden z 60 pro-
"ych zakonserwowany przecier mo- dukowanych przez was artykułów  
** poleżeć i poczekać do lepszych spożywczych?
^asow , aż m ałych puszek ł słoicz- _  chyba w ięcej. Na przykład

pracy.
Po powrocie ze Zjazdu wzią

łem natychmiast kilka dni urlo
pu. Wiedziałem, że będę się spo
tykał z załogą, ze społeczeń- 
twem. Nie chciałem być zwal

niany z zakładu, działalność spo
łeczna powinna się odbywać po
za godzinami pracy. Ludzie py
tali dużo i drobiazgowo, najczę
ściej, zwłaszcza na początku, 
chodziło o szczegóły typu: Brat
kowski — Siwak, sprawa Iwa
nowa, forum katowickie. Pod
nosili też kwestie fundamental
ne — Statut, uchwała programo
wa, rozliczenie winnych Nie na 
wszystkie pytania mogłem odpo
wiedzieć zgodnie z oczekiwania
mi, ale przecie sam Zjazd nie 
zmienił naszej sytuacji na dziś. 
To nie było możliwe i o tym 
mówiono wcześniej. Mnie osobi
ście nie zadowoliła w pełni u- 
chwała, zabrakło w niej priory
tetów. A , jak wiadomo takie są: 
kompleksowa reforma od zaraz, 
wzmożenie dyscypliny praey, 
właściwe proporcje w zatrudnie
niu. chodzi o administrację i lu
dzi z produkcji.

jeszcze jedno, a właściwie
dwie sprawy. Wystąpienia 
na Zjeździe były „przegadane’ , 
zbyt dużo analizy przyczyn kry
zysu, zupełnie mało sposobów, re
cept na wydobycie się z niego 
Pracowałem w zespole zajmują- 
ym się prasą, radiem, telewizją. Po 
wiem krótko. Walczymy o infor
mację szybką, konkretną i praw
dziwą, ale też nie przeceniajmy

w będzie dość., uomi;. Te< az orodukuje pasztet z drobiu. Dobry był, poszu
.*1 Głównie ogórki w różnych postąp kiwany, Ale może wreszcie coś się 

f.lach, dżemy i fasolkę szparagową. * tym  mięsem ruszy?
Zemy produkuje głów nie trzecia —'Dlaczego żadnej puszki, czy

słoika z tegorocznej produkcji me
*nv n  °  w y d a jn o ś ć  n a  u i c w c j
r<s)!.anie' _ Znów zdziwienie, bo za- w łć 0 kaikulacji w  warunkach cią

*«iian
, Kytam o w ydajność

n ie' Znów z d z iw ic ie , w  
gwno dyrektor, Ryszard Lewan 

'""ki, jak i głów ny księgow y, Si

^ “l e s t ^ a ^ ^ i S f l  drugiej ‘cTyU kula^ '  * st już Poprowadzona dla zakład , „ ,!i f i 3Urobie- towar czeka w  magazynach. Nie
mu „ sta n o w i, ^  prob_  jest on teraz tak bardzo potrzebny
Ccwtilcphyba , tylk,? wzBleau na w a -  Jpdy  św ieżych warzyw i owoców
hienia ^jZa-C',a? }iczy , tP°sta^  fest dość. Konserwy potrzebne są

ma rra półkachna trzeciej __ Jesj. tQ sprawa cen. Trudno mo

dow su dyrektor- Ryszard Lewan- gflć °  g S j Uącvch ^ e^ Y k im u .0 Także
t c i i i  musi _ nodroźeć. Cała kal-

d]g _
1 , Ch 
^nice 
:nia {
?c L Svt^>  uazłaI> Tł 7f  ? le- ! n '^ U Praca na pełnych obrotach, bez 

Z r Z Z T -  p o s t o j ó w  i nie „Pod kreskę” m u

^ e n ia  gdańskie i szczecińskie 
i? tu swój udział)

....... . ma-
ze zniesieniem

tw ciągu ’ JJ,a I  będzl? otei i S „to Jednak nie było tak słodko, to oo- 
Przerafa ^ ^ Ch- zmian. To me dla ścjSł 0ści, że w  ch
rr,bkam1 pyr z ^ C31’w i v ^ J eSnnP do" zwiedzania zakładu była akurat 
^eduja ' * w s ŷstk i™ waria maszyny łam iącej faso
* Pracowni^lukłtuaC â kadf (ł?C‘nin  Maszyna była imnortowana. ale 
praWdl) w v kD.T r J en Z 0V7 Z L  25 waria, według słów mechanika 
Pr° c- zatrurini^f1 pocznie około który koło m aszyny chodził, była 

zatrudnionych. drobna, n ie wym agała żadnej części
doRk2mawiamy 2 dyrektorem  przy zam iennej, zwłaszcza importowej. 
k v m al ym kompocie truskawko- zaraz się to naprawi i wszystko 
b y /” ' Na mój gust powinien on znów' ruszy, jak należy, w  dobrym  
P r o s t , c s e n c j o n a l n y ,  ale to po tempie 

można osiągnąć dolewając
uuy- Kompot ten zaś zdobył brą- BOGDAN IWAŃSKI

DELEG 
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cydowana większość delegatów, 
byłem po raz pierwszy. Po raz 
pierwszy też reprezentowane by
ło nań polskie pożarnictwo za
wodowe.

Jadąc do Warszawy nie wie
działem, jaki będzie jego prze
bieg, miałem natomiast świado
mość, że dokumenty, które zo
staną tam wypracowane odnosić 
się będą do aktualnej sytuacji, 
do dnia dzisiejszego i najbliższej 
przyszłości.' Zdawałem sobie spra
wę. że już po zamknięciu obrad, 
strzec trzeba będzie podjętych 
uchwał i dążyć do ich realizacji, 
lecz równolegle obserwować mu
simy wszyscy stopień ich spra- 
wdzalności w życiu i niemal od 
Łaraz formułować myśli na przy
szłość. Towarzyszyć temu musi 
jednak sumienna, codzienna robo
ta na każdym stanowisku. Do
brze więc się stało, że Zjazd 
podjął uchwałę w sprawie opra
cowania perspektywicznego pro
gramu PZPR.

Spontaniczność, pełnia demo
kracji, bezpośredniość — to tylko 
niektóre z cech zjazdowego fo
rum. Te długie godziny szczeroś
ci, często dramatycznej i dras
tycznej zarówno w treści jak i 
formie były konieczne. Po co? 
Dla odnowy partii, dla jej zwar
tości j konsolidacji, dla jej dal
szego życia.

Odnośnie debaty plenarnej Są
dzę, że w dużej części przenie
siona została do sali Kongreso
wej dyskusja z konferencji wo
jewódzkich. T0 dobfze. gdyż da
wało pogląd na sytuację PZPR 
w całym kraju, lecz źle, iż pro
pozycje i wnioski konkretne pa
dały zbyt rzadko. Były i takie 
przypadki, że zabierający głos 
delegat formułował pod adresem 
Zjazdu zadania i listę życzeń za
pominając, że cząstką tej naj
wyższej władzy partyjnej jest on 
sam. Prawda ta jest dziś szcze
gólnie ważna.

SAMA GÓRA NIE 
ZROBI NIC

w funkcjonowaniu społeczeństwa
roli środków masowego przeka- mu zespołowi, bowiem — sprawa działaczy — mimo ich aawniej- 
zu. Dalej, jeśli mówimy A, to statutu byłą wśród towarzyszy szych zasług — nie będzie obec- 
powiedzmy również B. Coś się płockich szczególnie szeroko o- nie pełnić funkcji w najwyższych 
krytykuje, wskazuje na winnych, mawiana. Projekt statutu przed- instancjach. Jest to widomym
ale o ich ukaraniu, wyciągnięciu stawiony przez KC był w zespole świadectwem, że przyjęta zasada Albin Nałkiewicz   delegat z
konsekwencji dyscyplinarnych sły zjazdowym ponownie analizowa- rotacji stanowisk jest już od za- fajZ w  Płocku, 
chać już mniej, niekiedy wcale, ny nadzwyczaj dokładnie. Uwa- raz realizowana i że odnosi się Muszę przyznać, że wrażenia 
Jeśli spełnione są oba te w a r u n -  żarn że w przedłożonym Zjazdo- to bez wyjątku do wszystkich. ,akie wyniosłem ze Zjazdu -p^ze- 
ki, wówczas informację uważam wi projekcie co najmniej połowa Teraz, po Zjeździe jest sprawą rosły moje oczekiwania. O 'po
za całkowitą. I tylko taka infor- zawai tycn w mm sformułowań najwazniejszą to, aby nastąpiła przednich obradach słyszałem
maeja może być orężem w walce została zmieniona i przeredago- pełna realizacja postanowień i wiele złego, że delegaci są ma-
o lepsze. Z ilT ' a l iWnI  nu rt ? rt Cy> uchwał nie tak, jak to miało nipulowani, ustawiani, dyskusja

łv r T _ „  Z Z J l  -cel5 S lw i t  !ta5ut miejsce z uchwałami ostatnich sterowana, wystąpienia cenzurc- 
NADĄŻYC ZA ŻYCIEM p.aw dzw ie demokratyczny, aa-, paru posiedzeń plenarnych, które wane

wał członKom partu możność za- nn r,ar>WzP ^  . , .
Zbigniew Mrozowski — pobiegania ewentualności wypa- ,J . i ~ Tym razem zjazd prze o legał w

dyrektor ZOZ w Gostyninie, czło- czeń. A obok tego, aby w statu- Siedem dni przedłużonego Zja- zupełnie innej atmosie*ze. i 
nek WKKP. cie wszystkie zagadnienia były zhu to nie byrł czas zmarnowany ui® starał się nam niczego ną-

Delegatem na Zjazd PZPR by- najrozsądniej uregulowane. Chodzi teraz o to, by wyniki rzucać, czy wymuszać. Można
łem po raz pierwszy. Uważam, Uważałem i starałem się dzia- Zjazdu znalazły rzetelne wciele- było mówić szczerze, otwarcie, 
że przebiegał w sposób bardzo łać na Zjeździe i mówić przede n ê w życie, zarówno w pracy bez skrępowania. Odpowiadano 
demokr a tyczny i burzliwy. Zdzia- wszystkim o tych zagadnieniach, organizacji partyjnych, jak wszy- na najbardziej drastyczne zdenw- 
łał najważniejsze — uchwaliliśmy od których rozwiązania zależy. ?tkiCh szeregowych członków par- loby sie pytania.
Statut i program, który, jeżeli iaka ma być partia po Zjeździe tii. I oczywiście w pracy admi- 
będzie zrealizowany,, stanie się i jaką drogą ma pójść odnowa, nistracji. , 
oodstawowym czynnikiem poprą- Wśród nich stwierdziłem, że 
wy. A zrealizujemy go, jeżeli wyjście z kryzysu zależy min. od 
weźmiemy się wszyscy do robo- tego, czy potrafimy zrobić po
ty. Mnie na Zjeździe interesowa- rządek sami z ‘sobą. Dlatego też 
ło przede wszystkim to, co do- i zgodnie z wolą moich wybor-
tyozy służby zdrowia. W uchwa- ców i całej płockiej delegacji po- zastępca dyrektora Zbiorczej 
le znalazł się punkt, że zabezpie- ruszyłem konieczność rozliczenia Szkoły Gminnej w Drobinie.

LEKCJA WYCHOWANIA 
OBYWATELSKIEGO

Zdzisław Jarzębowski —

Obrady zjazdowe praktycznie 
niewiele różniły się od konfe
rencji zakładowych czy woje
wódzkich. JDbracano się wokół 
tych samych problemów — 'w 
gruncie rzeczy najistotniejszych 
dla nas wszystkich na dziś 

Opuszczałem Zjazd z ogromną
czy się środki, żeby służba zdro- winnych. Dla mnie. jako nauczyciela ten nf dzieją, niestety mój optymizm
wia dysponowała odpowiednimi Jeżeli chodzi o moje osobiste Nadzwyczajny Zjazd był dosko- R*eco zmalał wobec trudnej sy- 
finansami, żeby były leki, arty- odczucia, to jadąc na Zjazd by- nałą lekcją wychowania obywa- tuacjj gospodarczej, która jeszcze 
kuły czystościowe itp. Do tej po -  łem nastrojony nieco pesymistycz- telskiego, zwłaszcza demokratycz- s1̂  DOgłębia. Szczegomie zmniej- 
ry z funduszami było tak, że nie. Bałem' się trochę o przebieg ność wyborców, uwagi dyskutan- szeme racji mięsa spotkało sr? 
mieliśmy 3 procent od dochodu Zjazdu. Okazało się jednak, że tów. wielkie zaangażowanie dele- 2 nieprzychylnym przyjęciem 
narodowego. Potem ten procent te obawy były płonne. Zarówno gatów\ Ja pracowałem w zespo- społeczeństwa. Myślę, ze wpio- 
wzrósł do siedmiu, ale to o zna- przyjęta przez Zjazd formuła wy- Le edukacji zawodowej i kultury, wadzenie takiej aecyzji zaraz po 
czało mniej niż dawniej trzy. boru pierwszego sekretarza, jak Opracowywaliśmy w nim projekt Zjezdzie me oyio cny Da ' ' k ? - 
Procent więc nie jest najważniej- nie ustalanie z góry terminu za- uchwały, która, gdyby weszła w eiwe.
szy, ale konkretne kwoty, jakie kończenia Zjazdu, jak przyjęcie życie, rozwiązałaby wszystkie Wracając do obrad IX Nad- 
przeznaczy się na lecznictwo, zasady opracowania od nowa kłopoty oświatowe. Chodziło głó- zwyczajnego Zjazdu muszę przy- 
sukcesywnie w miarę wzrostu wszystkich dokumentów, jak pod- wnie o poprawę warunków pra- znać, że najbardziej utkwił mi 
wydatków rosnące. Zjazd właśnie danie krytyce wszystkich óbec- cy nauczycieli i bazy oświaty, w pamięcią fragment z końcowego 
przyjął taką decyzję i pod tym nych towarzyszy z kierownictwa. Kto to ma robić? Wszyscy, i ad- wystąpienia towarzysza Kani, ze 
względem spełnił moje oczekiwa- jak bardzo ostra ocena przyczyn ministracja, i podstawowa orga- sama góra nie^ zrobi nic jeśli nie 
nia Dla mnie poza tym ważne powstania kryzysu politycznego nizacja partyjna, i władza na uzyska poparcia w orgamzacjaca 
byłv sprawy ochrony środowiska, i gospodarczego, przyczyn tra- różnych szczeblach, określone za- partyjnych, jak również i to, że 
Na Zjeździe podjęto zobowiążą- gicznych wydarzeń z przeszłości danie przypadałoby także korni- gdy będziemy tylko dyskutować 
nia mówiące o opracowaniu pla- — P.oznania, Ursusa. Radomia i tetom rodzicielskim. Mówiono to zagadamy Polskę na śmierć i 
nów regionalnych i centralnych, Wybrzeża, świadczyły o tym ze również o utworzeniu społeczne-nikomu pożytku to nie przyniesie.

NR 32 • TYGODNIK PŁOCKI STR. 3



m

CROLN1CTWO)-— --------------------------------- -
szuflą. Plewy wchłoną całą wił- dostała zwolemienie z zakładu 
goć z ziarna. O tak przygoto- pracy. Przyjechała pomóc rodzi- 
wane zboże nie muszą się mar- nie w Łaziskach, 
twić, nie zepsuje się na pewno Co już robiłam w polu? — 
— mówi gospodarz. Wczoraj pomagałam wiązać

Na domu Jana Widyńskiego snopki, a potem ustawiać zboże 
w Łaziskach widnieje tabliczka w mendle. Przez ten deszcz 
z napisem „Sołtys”. Sołtysem opóźnia się koszenie zbóż, a ja 
jest żona gospodarza, Teresa już wkrótce muszę wracać do 
Widyńska. Młoda, energiczna, pracy — mówi.
której do licznych obowiązków 
doszło jeszcze wydawanie kar
tek. Ale pani Teresa znakomicie 
sobie radzi z pracą w zlewni, 
w gospodarstwie i z sołtysowa
niem. Oboje gospodarzą od nie
dawna, obecnie najważniejszą 
inwestycją w gospodarstwie jest 
budowa budynku inwentarskie
go.

— Wczoraj żyto cięli — mówi 
gospodarz. Kosą tam gdzie wy
legło, resztę prywatną snopo- 
wiązałką. Najchętniej skorzysta
libyśmy z kombajnu, samego 
żyta mamy 5 hektarów, ale do
jechać na pole nie można, bo 
nie ma mostu. Gdyby był ce
ment można by most wyszyko
wać, ale cementu dawno nie ma 
w gminie. Gospodarz martwi się, 
wcześniej, bo prawie trzy ty
godnie temu, skoszone żyto, 
które stoi w kupkach i zaczyna 
już porastać.

W gospodarstwie jest kilka

Na piaszczystych glebach, na 
górkach, wcześniej rozpoczęły 
się w tym roku żniwa. Po obu 
stronach drogi, jak okiem sięg
nąć, stoi zboże w mendlach. Po
trzeba trzech—czterech dni sło
necznej pogody, żeby je można 
było zwieźć do stodół.

— W gminie_Iłów skoszono
dotychczas około 45 proc. zasie
wów żyta i pszenicy, na 300 ha 
dokonano podorywek, na 30 ha 
wysiano poplony, Do zbioru jest 
prawie 200 ha traw drugiego 
pokosu — informuje kierownik 
gminnej służby rolnej, Franci
szek Rękawiecki. W żniwach 
bierze udział własny sprzęt rol
ników lub wypożyczony — ko
siarki konne, snopowiązałki, a 
tam, gdzie zboże wyległo, rów
nież kosy. Kombajny stoją, bo 
jeszcze nie wszystko zboże doj
rzało do kombajnowania, jest 
mokro, a poza tym wielu rolni
kom szkoda plew i słomy.

Czego brakuje? Jak wszędzie 
części zamiennych do maszyn, 
ogumienia i smarów. Niepełne 
jest też zaopatrzenie w sznurek 
do snopowiązałek. Niepokoi 
brak nasion poplonów — seradeli 
i łubinu, tradycyjnie uprawia
nych w tej gminie. WZSR nie 
gwarantuje dostaw tych nasion.

hektarów zbóż, jest też mięta, 
którą niedługo trzeba będzie 
zbierać.

Skończą się 'żniwa, po nich 
zaczną się wykopki i tak aż do 
p źnej jesieni trwać będzie pra
ca na polach. W tej chwili naj
ważniejszy jest zbiór ziarna, z 
którego mieć będziemy chleb.

C. PALUCHOWA

Względne jest zaopatrzenie w 
mięso i przetwory mięsne, choć 
co do jakości wędlin wszyscy 
mają uzasadnione zast zeżer.ia

W gospodarstwie Jana Woź
niaka we wsi Stegna dzisiaj 
kombajn miał ciąć zboże. Całe 
trzy hektary. — W ubiegłym 
roku sam ciąłem zboże — mówi 
gospodarz, choć napracowałem 
się bardzo, ledwie zdążyłem ze 
zbiorem. Teraz czekam na kom
bajn, który pewnie już dziś me 
przyjedzie, bo od rana oez 
przerwy pada. Do zbioru będzie 
jeszcze jęczmień, owies i prawie 
4 ha mieszanki na pasze.

— Mam własną snopowiązał- 
kę, ale nigdzie nie mogę dostać 
płótna do niej. Szukałem wszę
dzie po różnych miastach i kie
ry nareszcie znalazłem płótno w 
sklepie, w Grodzisku, to mi od
mów 'i sprzedaży, bo jestem z 
innego województwa. A orzecież 
mieszkamy w jednym kraju i 
nie powinno być takich ograni
czeń — dziwi się gospodarz. My 
też.

Jaki będzie urodzaj? — Zboże 
ładnie wyrosło, ale kłosy są 
„przelotowe”, miejscami puste, 
ziarno też jest drobnę. W ze
szłym roku lepsze miałem zboże, 
tyle że popsuło się sporo z po
wodu wilgoci, bo nie było gdzie 
go wysuszyć. Z suszeniem zboża 
w dalszym ciągu są kłopoty, ale 
w tym roku wymieszam ziarno z 
dużą ilością plew i będę je do
suszał przesypując co jakiś czas

Na kilka dni słonecznej, 
wietrznej pogody czekają rolni
cy, a tu ciągle pada, niemal bez
przerwy.

Chociaż gleba słaba, bo 
przeważnie w V i VI klasie, 
zboże wyrosło ładnie, kłosy są 
duże, pełne ziarna, słoma jest 
gruba i wysoka. Aż przykro pa
trzeć, jak to piękne zboże mok
nie na polu, czernieje od desz
czu.

— Zboże cięliśmy snopowią- 
załką, ale młócić trzeba będzie 
kombajnem, inaczej nie da rady 
— mówi gospodarz i dodaje — 
dobrze, że chociaż z odbiorem 
ziarna przez gminną spółdzielnię 
nie ma kłopotów. Nie to co ze 
sprzętem do żniwowania, zanim 
odjedziemy sąsiad gospodarza 
pokazuje nam kosę, wyszczer
bioną, która gnie się na wszyst- 
kei strony Jak taką kosą zbo
że ciąć?

W drugim końcu wsi Łaziska, 
w gospodarstwie Stanisława Dą
browskiego również czekają na 
przyjazd kombajnu. Ale w taki 
deszcz kombajnować nie można, 
gleba rozmiękła i nawet koniem 
nie wszędzie można wjechać. 
Tylko, że te piaszczyste, bardzo 
słabe grunty szybko obsychają 
i tutaj zwykle wcześniej niż 
gdzie indziej rozpoczynają żni
wa.

Gospodarza nie ma w domu, 
jest natomiast jego siostra Gra
żyna Dąbrowska. Pani Grażynka 
pracuje w Opolu i na czas żniw Fot.. T. Gałązka

Dom stoi przy drodze, za nim 
sad i daleko aż po widnokrąg 
żółcą- się i zielenią cola. Jest 
ciepły lipcowy dzień. Nad po
lem grochu, pod nrebem szybują 
gołębie, Stado co chwila obniża 
lot łakome dojrzałych słodkich 
ziaren. Piękny widok, ale Irenie 
Grzegorczyk daleko jest do za
chwytu. Gołębie potrafią nieźle 
„omłócić” pole z grochu. I właś
ciwie nie ma na nie żadnego 
sposobu, chyba żeby cały dzień 
stać i odganiać ptaki.

Na polu przy grochu pracuje 
gospodarz, Roman Grzegorczyk 
z młodszym synem, Krzysiem. 
Krzysztof przyjechał z wojska, 
żeby rodzicom pomóc, stara się 
zanim odejdzie jak najwięcej w 
polu zrobić. Krzysztof, to już 
czwarte pokolenie , Grzegorczy
ków z .Siemienie w gminie 
Krzyżanów. Jego starszy brat, 
Andrzej pracuje w Kutnie. W 
mieszkaniu u Andrzeja za 
szkłem ■ oprawione fotografie 
męskiej linii Grzegorczyków.

Na pierwszym miejscu pra
dziadek Tomasz, który dawno, 
jeszcze przed wojną, w miejsco
wym majątku pracował. Mądry 
był człowiek, czuły na krzywdę 
ludzką, odważny, kiedy trzeba 
potrafił się ująć ża folwarczny
mi. Starsi ludzie do tej pory 
dziadka Tomasza wspominają.

Na drugiej fotografii jest dzia
dek Andrzej. Starszy wnuk 
otrzymał po dziadku imię, syn 
Roman Grzegorczyk — zamiło- 
łowanie do społecznej pracy. 
Dziadek Andrzej Grzegorczyk 
po wyzwoleniu był pełnomocni
kiem do spraw reformy rolnej. 
Ziemię dziefił między bezrol

nych i małorolnych. Później już 
w Kutnie był kierownikiem 
Spółdzielni „Robotnik”, był 
także aktywnym działaczem 
Polskiej Partii Robotniczej, W  
grudniu 1945 roku Andrzej 
Grzegorczyk pojechał do War
szawy jako delegat na I Zjazd 
partii. Mandat delegata na 
I Zjazd — cenna pamiątka z 
tamtych powojennych lat — 
znaduje się teraz w Szkole Pod
stawowej w Siemienicach.

Dziadek i ojciec nie żyją. Nie 
żyje również Stanisław, brat 
Romana Grzegorczyka. Harcerz, 
a później żołnierz Batalionów 
Chłopskich zginął śmiercią mę
czeńską w 1944 r, na krótko 
przed wyzwoleniem zamordowa
ny przez faszystów w podzie
miach zamku w Lublinie. Nie
dawno przysłano z Zamku za
proszenie na uroczystość odsło
nięcia tablicy pamiątkowej. Bę
dzie to smutna ale i wzruszają
ca uroczystość.

Roman .Grzegorczyk — gos
podarz i działacz partyjny kilka
naście dni temu wrócił z IX 
Nadzwyczajnego Zjazdu. Poje
chał na Zjazd jako delegat z 
mandatem nr 427, wrócił jako 
członek Komitetu Centralnego, 
jedyny w województwie rolnik 

. tak wysoko uhonorowany.
Kiedy Andrzej Grzegorczyk, 

ojciec, uczestniczył w nadziela
niu ziemi z Reformy Rolnej, 
jego syn Roman, był na froncie 
w II Armii Wojska Polskiego 
Po wojnie szeregowy R. Grze
gorczyk odznaczony medalem „Za 
udział • w walkach o Berlin” 
wrócił do cywila. Do pracy w 
gospodarstwie większym teraz o

a roli i w partii
całe 5 hektarów z reformy 
rolnej.

Wrócił z wojny do pracy na 
roli i w partii. Jak każdy rol
nik od lat w swoim gospodar
stwie orze. sieje i zbiera plony., 
martwi się o urodzaje, cieszy się 
kiedy są pomyślne. W partii 
jest od Kongresu Zjednoczenio
wego w 1943 r. Od tego czasu 
pełni coraz to bardziej odpo
wiedzialne funkcje — I sekre

tarza POP, członka Egzekutywy 
Komitetu Powiatowego, Komite
tu Gminnego, członka Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Płocku, 
a od IX Zjazdu — członka Ko
mitetu Centralnego. Przez wszy
stkie te lata zajmuje się sprawa
mi gminy, środowiska, organizu
je spółdzielczość samorządową i 
choć to brzmi sloganowo, rze
czywiście jest wszędzie tam 
gdzie najtrudniej.

— Świadomie naprawiałem to, 
co inni popsuli — powie oce
niając poprzednie lata.

— Co będzie robił teraz, po 
Zjeździe?

— Jest wokół nas tyle róż
nych spraw i problemów, które 
wciąż pozostają nie zmienione. 
Lata mijają, a one wciąż pozo
stają te same, choć wszystko 
przemawia za tym, że należało
by się z nimi jak najszybciej 
uporać Dla mnie, rolnika, naj
ważniejsze są sprawy bezpośred
nio z/ rolnictwem związane. Ta
kie jak podniesienie społecznej 
rangi zawodu, przywrócenie 
równości i sprawiedliwości spo
łecznej, żebyśmy się nie czuli 
gorsi od innych, nie musieli 
prosić o to, co jest nam do 
pracy piezbędne.

Od lat towarzyszą rolnictwu 
te same problemy. Od dawna 
występują te same braki i 
trudności. Delegaci-rolnicy wiele 
mówili na te tematy na Zjeź
dzie. Pracowałem w dziesiątym 
zespole „rolnym” wspólnie z de
legatami z innych stron kraju. 
Przekonaliśmy się, że problemy 
są wszędzie te same, a najważ
niejszy z nich to brak odpo
wiednich środków do produkcji 
rolnej.

Dla województwa płockiego 
podstawowym problemem jest 
brak melioracji. Łatwo sobe 
wyobrazić, jakie ponosimy stra
ty z tego powodu. W naszej 
gminie wystarczy jeden duży 
deszcz, aby nie można było wje
chać na łąki. Co roku woda za
lewa setki hektarów, przepusty 
i kanały są zaniedbane, od lat 
nie czyszczone. Z łąk położonych

nad Bzurą rolnicy w ubiegłym 
roku w ogóle nie zebrali siana. 
A przecież me tylko u nas tak 
było...

O potrzebie melioracji Roman 
G egorczyk przypominał wła
dzom przy każdej nadarzającej 
się okazji. W 1972 roku na Zjeź
dzie Spółdzielczości Mleczarskiej 
otrzymał zapewnienie, że po 
1975 r. melioracje wejdą do 
planu. Od tej obietnicy minęło 
już sześć lat i nic się w tej 
kwestii nie zmieniło. Przeciw
nie, na konferencji gminnej, ci 
którzy zadeklarowali pomoc dla 
rolnictwa w postaci produkcji 
sączków do melioracji, po pew
nym czasie zaczęli wycofywać 
się. Tłumaczenia były różne.' 
brak odpowiedniego surowca — 
gliny, a także maszyny, zbyt 
mała jest też opłacalność całego 
przedsięwzięcia.

Rolnika R. Grzegorczyka iry
tują sprawy proste, jakże trud
ne do rozwiązania, dla przykła
du owe przysłowiowe już braki 
śrub, gwoździ, czy innych drob
nych detali, bez których nie 
ruszą w żniwa kombajny i inne 
maszyny.

Członka KC — R. Grzegor
czyka irytuje to, że zbyt powoli 
dociera odnowa do różnych 
środowisk, że wciąż jedynym 
celem dla niektórych towarzyszy 
jest życie na „wysoki połysk’ > 
choć to skromność powinna ce
chować wszystkich członków 
parti bez względu na zajmowa
ne stanowisko czy pełnione fun
kcje. Sam jest człowiekiem 
skromnym i bardzo zaangażowa
nym w to co robi.

C. PALUCHOWA
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Fot. T. Gałązka

Jak co roku w Święto Odrodzenia Polski Ludowej, 
22 Lipca, odbył się w Golubiu Dobrzyniu Turniej Rycerski. 
Na dziedzińcu zamku stanęli w szranki rycerze w śred
niowiecznych strojach i rynsztunku, aby zmagać się o mia
no mistrza turnieju.

Wobec licznie zebranej publiczności, która przyjechała 
tutaj niemal z całej Polski, zbrojni jeźdźcy popisywali się 
zręcznością w jeździe konnej, władaniu kopią, mieczem i po
sługiwaniu się tarczą. Największe oklaski zebrali rycerze, 
którzy brali udział w konkurencji celowania kopią do 
tarczy.

Do tradycji przeszło już ożywianie historii na golubsliim 
zamku — wieczór sylwestrowy, maskarada, pojawienie się 
ducha białej damy, a w lipcowe święto turniej rycerski.

Wasz reporter też tam był, o czym świadczy dowodnie 
załączone zdjęcie. Walczył wprawdzie nie mieczem, ale rów
nie dzielnie przy pomocy aparatu fotograficznego.

(toga)

„Tragedia Romantyczna”

KONRAD K O R D IA N

Niezwykłe to zjawisko tea
tralne — wystawiona w 
ka.towickina „Spodku”, jak 

potocznie nazywa się najwięk
szą w Polsce halę sportową, 
„Tragedia Romantyczna*’.

Ziać żęło się wszystko od oso
bistych przeżyć i refleksji nad 
lekturą „Dziadów” i „Kordiana”, 
dwóch studentów Wydziału Ra
dia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego — Mirosława Kina i 
Adama Gesslera. Zamarzyli oni 
o stworzeniu gigantycznego wi
dowiska, opartego na_ dziełach 
Mickiewicza i Słowackiego.

Realizacja marzeń dla dwóch 
młodych ludzi — obu zaledwie 
po 25 lat liczących — wydawa
ła się przekraczać wszelkie mo
żliwości. Zmierzyli jednak „si
ły na zamiary*’ i... zwyciężyli. 
W poszukiwaniu możliwości po
trafili zgromadzić około 1000 
osób / — wszystkich przewodni
czących KZ „Solidarności” kato
wickiej i przedstawili im swój 
projekt. I stała się rzecz nie
zwykła, nie mająca dotychczas 
precedensu. Entuzjazm młodych 
studentów — reżyserów porwał 
zebranych i spowodował uchwa
łę o wyasygnowaniu odpowied
niej kwoty na realizację przed
sięwzięcia. I stała się druga 
bezprecedensowa rzecz. Rozpisa
ne wśród załóg robotniczych li
sty zamówień na bilety przynio- 
słv tysiące chętnych, zaś MKZ 
NSZŻ „Solidarność” w Katowi
cach stała się niejako żyrantem 
zadeklarowanych w zamówie
niach kwot. I trzecia bezprece
densowa sprawa: śląscy robot
nicy stali się mecenasami wiel
kiego zamierzenia artystycznego.

Wreszcie niezwykłość czwarta 
— wszystko, o czym piszemy,

działo się w końcu kwietnia br. 
a premiera widowiska odbyła 
się w pierwszej połowie lipca 
Niewiele ponad dwa miesiące na 
przygotowanie gigantycznej im
prezy — przełamanie wszystkich 
barier: organizacyjnych, sceno
graficznych. kostiumownych, ma 
teriałowych. Wręcz nie dc wia
ry — a jednak..

Widowisko, odbywające się na 
przestrzeni ośmiu tysięcy me
trów kwadratowych olbrzymiej 
ha,li, siało się wielkim wydarze
niem teatralnym i patriotyczno- 
-społecznym Zasługa to zarów
no całego zespołu organizato
rów, iak instytucji które im do
pomogły, a .yśród nich ogrom
nej pomocy COP1, która w re-

o tym, by powiedzieć kilka czy 
kilkanaście razy najpiękniejsze 
strofy naszej literatury pub licz-, 
nie, czyli Konrada w „Dziadach” 
marzyłem od lat Udało mi się 
to kiedyś nagrać w radio. Zre
zygnowałem z grania tego w 
Teatrze Małym, ponieważ nie 
oardzo ów sposób spojrzenia n-a 
„Dziady*’ mi się podobał, I już 
czułem, że przeszła chwila, iż 
oędę mógł to jeszcze kiedykol
wiek powiedzieć publicznie. Te
raz otworzyła się możliwość. Ale 
obawiałem się, po pierwsze 
gdyż nie znam tych młodych 
reżyserów, nie wiem. jakie ma
ją pomysły. A decyzję trzeba 
było podejmować szybko. Dru
gim problemem było, czy to się
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upełnie niedawno ukazał się

Z ostatni ubiegłoroczny numer 
.NOTATEK PŁOCKICH” 
kwartalnika TNP. Kilkumie

sięczne opóźnienia, z jakimi od 
pewnego czasu periodyk ten trafia 
do odbiorców, ma tendencje trwal
sze, co z kolei wiąże się z obciąże
niem. a raczej przeciążeniem płoc
kiej drukarni. Zakład ten przysto
sowany do druku akcydensów z co
raz większym trudem radzi sobie 
z kolejnymi czasopismami, jakie 
tam ulokowano. Druk biuletynów: 
„Solidarności” i Komitetu Woje
wódzkiego partii obłożył nieomal 
zupełnie linotypy, toteż nieprędko 
zakład ten przyjmie zlecenie na 
tłoczenie wydawnictw nieperio
dycznych, zwłaszcza zwartych, 
książkowych.

Ale do rzeczy. Towarzystwo, a 
raczej kolegium redakcyjne „Nota
tek Płockich” zdążyło już przy
zwyczaić swoich czytelników do 
nierównego poziomu kolejnych ze
szytów. Obok doskonałych trafiały 
się — głównie okolicznościowe —• 
zupełnie słabe, niewiele mające 
Wspólnego z nauką czy nawet po
pularyzacją nauki. Prezentowany 
numer jest poprawny, chociaż w 
doborze artykułów nierówny, zaś 
w kompozycji dość chaotyczny. Za
wiera łącznie piętnaści^ publikacji 
napisanych przez dziewięciu auto
rów. Zeszvt otwiera sprawozdanie 
dra JAKUBA CHOJNACKIEGO z 
XV Międzynarodowego Kongresu 
Nauk Historycznych, który odbył 
się w sierpniu 1930 roku w Buka
reszcie. Autor kreśli dotychczaso
we _ dzieje tych najwyższych gre
miów uczonych — historyków, 
szczegółowo charakteryzuje obrady 
bukareszteńskie oraz odnotowuje 
hdział w nich historyków pol
skich, zresztą dość istotny. Dr 
Chojnacki podał również interesu
jącą wiadomość o rozmowach, ja
kie przeprowadził z gen. Rudol
fem Dzłpanowem z Wojskowego 
Instytutu Historycznego w sprawie 
budowy w Płocku pomnika Bołe- 
sta.wa III Krzywoustego. Zamierze
niem TNP jest odsłonięcie monu
mentu w sierpniu 1985 roku, czyi: 
dokładnie w 900 rocznicę urodzin 
Władcy.

Integralną część publikacji sta
nowią: adres gratulacyjny wy
losowany do prof. dr Aleksandra 
C^ysztora — członka honorowe
go TNP i prezesa PAN z racji wy- 

oru uczonego prezydentem Mię- 
'-ynarodowego Komitetu Nauk Hi- 

~ orycznyeh oraz orędzie XV Kon- 
|  e.Sl1 do wszystkich historyków 

■ lata. Wyjazd płockich history

ków do Bukaresztu, obok dr Jaku
ba Chojnackiego byli tam również 
mgr Rafał Olbromski z Wyszogro
du i dr Kajetan Dobrosielski 2 
Sierpca, przyniósł także artykuł 
prof. dr MARIANA BISKUPA 
„Jan Długosz (1415—1480) iako hi
storyk Polski i krajów Europy 
środkowosehodniej”. — Jest to 
fragment referatu wygłoszonego

Recenzje 
i omówienia

CZY
POPRAWNY

ZNACZY
DOBRY?

przez uczonych na wspomnianym 
wyżej Kongresie.

Na szczególne podkreślenie zasłu
guję artykuł dr dr MARIANA 
CHĄDZYŃSKIEGO i JANUSZA 
SZCZEPAŃSKIEGO pt. „Udział 
ludności obwodu gostynińskiego w 
Powstaniu Listopadowym”. Oby
dwaj ci świetni znawcy dziejów 
ziemi gostynińskiej dedykują swo
ją pracę pamięci Tadeusza Troja
nowskiego (1933—1979), przed
wcześnie zmarłego historyka, auto
ra dysertacji doktorskiej o XIX- 
wiecznej przeszłości Gostynina. 
Omawiany artykuł spełnia wszyst
kie wymogi publikacji naukowej, 
jest przejrzysty, zawiera wiele ma
ło znanych szczegółów, świadczy

o doskonałej znajomości przedmio
tu spółki autorskiej Chudzynski — 
Szczepański, która winna — tak 
sądzę • — zaowocować jeszcze rów
nie interesującymi i wartościowymi 
-ozprawkami.

W podobnym tonie należy także 
pisać o studium dr MICHAŁA 
OLĘDZKIEGO zatytułowanym „O 
teorii polityki społecznej Szkoły 
Ludwika Krzywickiego”. Autor 
podjął trud przeprowadzenia do
wodu, że założenia teoretyczne po
lityki społecznej opracowane przed 
kilkudziesięciu laty przez Krzywic
kiego niewiele straciły ze swej 
aktualności, zwłaszcza w aspekcie 
metodologicznym. Dowód ten prze
prowadza Olędzki w sposób logicz
ny i przekonywający, choć nie po
zbawiony dozy trudności.

Z innych publikacji omawianego 
zeszytu trzeba odnotować przyczy
nek ks. dr MICHAŁA MARIANA 
GRZYBOWSKIEGO „Dokument bi
skupa Adama M. Prażmowskiego 
w zbiorach TNP” oraz STANISŁA
WA RYSZARDA DOBROWOL
SKIEGO „Wisła w poezji polskiej” 
interesujący przegląd autorów, ich 
twórczości, prądów literackich i 
ep..k których wspólnym miarko w- 
nikiem tematycznym jest najbar
dziej polska z polskich rzek — 
Wisła

Z pewną rezerwą odnieść się 
trzeba do dwu publikacji: DANIE
LI ZUK „Geneza powstania ł roz
wój NOT w Płocku i regionie 
płockim” oraz ŁADYSŁAWA, ŻE
LAZOWSKIEGO „Dzieje krótkofa
larstwa w Płocku w łatach 1933— 
1945”. O ile ten drugi szkic, zwłasz
cza szczegóły z historii krótkofalar
stwa płockiego podczas II wojny 
światowej, mieści . się w dość 
otwartej formule redakcyjnej „No
tatek”, to praca poświęcona stowa
rzyszeniu NOT trafiła na łamy 
kwartalnika 1 przedwcześnie. Tym 
bardziej że sianowi rodzaj sprawo
zdania — kroniki, na której treść 
składają się jedynie nazwy stowa
rzyszeń, zakładów pracy i nazwi
ska zasłużonych działaczy organiza
cji. Ouasi-naukowość artykułu 
mają podkreślać źródła i przepisy 
-— mówiąc nawiasem — niepełne i 
przypadkowe.

Numer zamyka kronika, nieste
ty, ciągle jeszcze nie wyodrębniona 
z całości, stąd też jej poszczególne 
pozycje uzyskują nobilitację samo
dzielnych publikacji. Nadszedł, zda
je się, już czas, by tak zwany pro
tokół nie pochłaniał prawie piątej 
części numeru, co w prezentowa
nym przypadku ma jeszcze miej
sce. (jbn)

i i i
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Fragment programu „Tragedii 
tura Tturalskiego

kordowyrń tempie wykonała ko
stiumy j przyczyniła się do uzy
skania materiałów, Huty Kato
wice. która wykonała ogromne 
konstrukcje stalowe, junaków z 
OHP w Piotrowicach, którzy 
po całych nocach wykonywali 
roboty, w spektaklu wystąipih 
jako wojsko.

Całość ‘ widowiska sikłada się 
z dwóch części i trwa cztery go
dziny. Część pierwsza oparta 
jest na Mickiewiczowskich . Dzia
dach”. druga — na „Kordianie'1 
Słowackiego. Zaczyna się, wszy
stką od pięknie recytowane;, 
przez Daniela Olbrychskiego 
„Ody do młodości”. Recytacja ta 
wzbudza od wstępu entuzjazm 
.widowni, niemal wypełnionej 
(bagatela! osiem tysięcy miejsc). 
Również Olbrychski gra Konra
da, a Wielka Improwizacja przez 
niego głoszona jest tak, że w 
tej olbrzymiej hali, przy kilku 
tysiącach widzów panuje całko
wita cisza, przerywana tylko 
przy niektórych fragmentach 
burzą braw. Konrad — Olbrych
ski jest w tym potężnym wido
wisku wręcz wspaniały i prze
kracza miarę nawet swego wiel
kiego talentu. Jak się to stało, 
że podjął się tej roli i to w tak 
trudnej scenerii? Mówi o tym 
sam:

„... gdy przyszli do mnie mło
dzi reżyserzy, nieznani, z taką 
propozycją, byłem samym po
mysłem zaskoczony. Z drugiej 
jednak strony było to stymulu
jące, gdyż nie będę ukrywał, że

MM

Romantycznej wg. projektu Ar- 

Repr. T. Gałązka

w ogóle sprawdzi. W dużej hali. 
z nagłośnieniem itd. itd. Poza 
tym miałem różne plany waka
cyjne, bardzo precyzyjne. Obie
całem dziecku, że wyjadę z nim 
pierwszego lipca na wczasy 
Wszystko to razem spowodowa
ło, że dwa dni się wahałem. Ale 
w pewnej chwili, przed zaśnię
ciem, pomyślałem sobie rzecz 
następującą: że wielki poeta 
Mickiewicz po prostu by mi 
przyłożył lagą, gdybym się dłu
żej zastanawiał nad podjęciem 
takiej decyzji. Że w sto kilka 
lat po powstaniu tego utworu, 
w ponad sto po śmierci tych 
poetów raptem robotnicy posta
nowili . wyłożyć pieniądze na 
wyprodukowanie spektaklu, i to‘ 
spektaklu nie byle jakiego”.

Kordianem jest Krzysztof 
Chamiec — zupełnie odmienny 
od wszystkich znanych dotych
czas odtwórców tej postaci. Tak 
mówi on ,o objęciu przez siebie 
tej roli w tak szczególnej in
scenizacji:

„Jest to sprawa, która wycho
dzi poza ramy zawodowstwa 
profesjonalizm- wąsko pojmo
wanego. Dlatego podjąłem to 
ryzyko. Wiem na pewno, że bę
dę najstarszym Kordianem w 
historii polskiego teatru. Ale — 
rzecz oczywista — gdyby mi 20 
lat temu tę rolę zaproponowano, 
na pewno zagrałbym gorzej niż 
dziś. (...)”
, Jest- Chamiec doskonały. Jego 
Kordian jest przejmujący i tak 
go przyjmuje publiczność prze

rywając kwestię długotrwałymi, 
nie chcącymi umilknąć oklaska
mi.

To dwaj odtwórcy ról głów
nych. Na wyróżnienie także za
sługuje muzyka Czesława Nie
mena i Hanny Kalinowskiej, 
również przejmująca i znakomi
cie wpasowana w słowa wiel
kich wieszczów, niekrzykliwa, 
podkreślająca tekst, przydająca 
mu szczególnej mocy.

I następnj wykonawcy: Kali
na Jędrusik, jako Laura w 
„Kordianie”, Józef Nalberczak
— Konstanty w „Kordianie”,
Stanisław Niwiński — ksiądz 
Piotr Wirgiliusz Gryń — car, 
Witold Pyrkosz — senator. Wy
mieniam ich wszystkich jednym 
tchem i bez żadnego logicznego 
porządku, stworzyli bowiem po
stacie tak przekonywające, że 
nie wiem, komu z nich oddać 
pierwszeństwo. A jest
przecież i Justyna Kreczmaro- 
wa, i Jacek Kałucki, i wielu, 
wielu innych którzy stworzyli 
wielkim wspólnym wysiłkiem 
dzieło na najwyższym poziomie
— odważne i nowatorskie.

Obok wymienionych cała ple
jada innych, a wśród mch stu
dentów PWST. Chciałoby się 
pisać o nich z osobna, ale... 
łącznie w widowisku zaangażo-

* wanych jest około 200 osób, 
więc jakże znaleźć tyle miejsca 
w gazecie? Wspomnieć _ tylko 
można o choreografii Wojciecha 
Misiury i Mar|y Bochenek, o 
pantomimie Uniwersytetu ś lą 
skiego, o Zespole Pieśni i Tań
ca „Dąbrowszczacy” Politechniki 
Śląskiej, o balecie Opery Ślą
skiej. o udziale studentów Aka
demii Muzycznej i... proszę mi 
wybaczyć, jeżeli pod wrażeniem 
całości widowiska o kimś za
pomniałem.

A przecież jeszcze koniecznie 
trzeba o scenografii bardzo 
trudnej, bo wymagającej zago
spodarowania dla tego, nazwał
bym to, teatru arenowego, ol
brzymiej, zamykającej się kołem 
przestrzeni. Twórcy oprawy sce
nograficznej (i kostiumów) Ar* , 
tur Turalski i Ryszard Jasie
wicz stworzyli wielowymiarowe 
dzieło plastyczne nie mające 
chyba żadnego pierwowzoru. 
Daje ta scenografia efekt nie- 
samowitości, którą wzmagają 
efekty świetlne i pirotechniczne.

I wreszcie, celowo na końcu,
0 inicjatorach i twórcach kon
cepcji tego widowiska. Insceni
zacja i reżyseria całości spoczy
wała w rpkach Mirosława Kina
1 Adama Gesslera. Współtwórca
mi byli ,drudzy reżyserzy An
drzej Sadowski i Oksana Szyjan 
oraz drugi reżyser ''do soraw 
realizacji) Ryszard Pawłowski. 
Ten ostatni zresztą ołoeczanin,

, wychowanek Szkoły Podstawo
wej nr 10 i Liceum Ogólno
kształcącego im Władysława Ja 
giełły. a obecnie student Wy- 
iziału Radia i Telewizji UŚ1.

Kierownictwo muzyczne Han
na Kalinowska. Światła —Krzy
sztof Winiewicz. Dźwięk — Hen
ryk Stysiński.

Organizatorzy zadbali też o 
informację dla widzów Mówiąc 
nawiasem przez osiem dni było 
ich przeszło 40 tysięcy. Infor
mację tę stanowi atrakcyjny 
program widowiska w .opraco
waniu plastycznym Artura Tu- 
raiskiego, a technicznym Małgo
rzaty Wrotek.

„Tragedia Romantyczna” jest 
w skali całego kraju dużym wy
darzeniem teatralnym Składa 
się na to i wielkie aktorstwo, i 
niespotykana sceneria, i oprawa 
muzyczna, i choreografia, i roz
wiązania techniczne.

A przy tym jest widowiskiem 
patriotycznym, którego domi
nanta to słowa naszych naj
większych romantyków. W tej 
oprawie, którą zademonstrowali 
twórcy spektaklu, słowa wiesz
czów nabierają szczególnej mo
cy i wyrazu.

WŁADYSŁAW SZCZĘŚNIAK
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.... iemal od początku nieodparcie na-
m  | | |  suwało mi się porównanie z tra

gedią, jaka wydarzyła się zimą na 
Pilsku. Tam zginęło trzech chłop- 
ców, tu jedna dziewczyna. Tam 

V przyczyną śmierci było zimno i wy- 
. czerpanie, tu nurty rzeki pochło- 

Ł - nęły kolejną ofiarę. Ale i tam i tu
dramat dotyczył kręgów sportowych. I tam i tu 
osobą, na której barki został złożony tak 
ogromny ciężar odpowiedzialności, jest czło
wiek trenujący z grupą młodzieży. I tam i tu 
mówiło się o braku ostrożności, o niewykorzy
staniu wszystkich środków, jakie mogły zapo
biec dramatycznym kolejom wydarzeń. Czy 
rzeczywiście?

Ow czerwcowy dzień na zawsze utkwi w pa
mięci rodziców, trenerów, koleżanek. Był pięk
ny, pogodny i nic nie wskazywało, że zakończy 
się tak tragicznie. W klubie „Budowlanych” od
bywał się intensywny trening. Osady wioślar
skie za dwa dni, 6 czerwca, miały pojechać na 
regaty, pierwsze w tym roku. Niektóre dziew
częta czekał debiut na zawodach, sprawdzenie 
swoich możliwości. Jedna z nich już nigdy nie 
pozna emocji konfrontacji z innymi. Już nigdy 
nie weźmie do ręki steru łodzi. Już nigdy nie 
spotka się ze swoim chłopcem. > '

W popołudniowym treningu brały udział trzy 
osady dziewcząt. Jedna już wróciła do brzegu. 
Na Wiśle została tylko dwójka i czwórka ze 
sternikiem.

TRENER: — W dniu 4 czerwca pracę w klu
bie rozpoczął o godzinie 15.45. Najpierw wy
płynął z osadą — „dwójką”, która zakoń
czyła trening o godzinie 17. Wtedy zaczął 
trenować dwie osady* Z „dwójką” miał od
być trening interwałowy, a „czwórce” polecił 
pływać swobodnie. Najpierw płynęli po 
stronie płockiej, potem udali się w kierunku 
Radziwia,- na Dobrzyków. W tym czasie pły
nęli obok siebie, a „czwórka” wysunęła się 
nawet na przewodnika. Większą uwagę poświę
cał treningowi- „dwójki”, ponieważ takie było 
jego zadanie w tym dniu. Obie osady dopły
nęły na odległość około 300 metrów powyżej 
Dobrzykowa. Kiedy „czwórka” znalazła 
się około stu metrów od tego miejsca, sama za
wróciła. Chciał żeby jeszcze popłynęła ka
wałek z nimi, ponieważ przewidywał trening 
„dwójki” na jakieś 15 minut. Zawrócił więc 
je z powrotem. Po pewnym czasie podał
jednak komendę stop. Dziewczęta były już zmę
czone, chciał żeby trochę odpoczęły i za
wróciły. On zresztą też miał zamiar wracać 
po kilku minutach. „Czwórka” odpłynęła w kie
runku klubu, a op z „dwójką” jeszcze popłynął 
w górę rzeki. Po krótkim czasie i oni
zawrócili do klubu. Cały .czas widział 
przed sobą „czwórkę” oddaloną o jakieś 400, 
500 metrów. Wtedy jeszcze była dobra pogoda, 
ani śladu wiatru. W drodze powrotnej nagle 
zerwała się wichura i powstała strasznie duża 
fala. Cały czas asekurował „dwójkę”, której 
groziło większe niebezpieczeństwo niż „czwór
ce”. Gdy dobili do brzegu i dziewczęta wy
szły z łodzi natychmiast motorówką udał się 
do „czwórki”. Gdy dopływał, zobaczył, że 
dwie dziewczyny trzymają się łódki, a dwie 
inne są już na brzegu rzeki. Łódź była zalana 
wodą aż po górną część burty. Nigdzie nie 
zauważył piątej dziewczyny — sterniezki. 
Wtedy przyszła mu do głowy straszna myśl, któ
rą potwierdziły wioślarki tej osady. W takich 
momentach trzeba decydować błyskawicznie. 
Wyciągnął z wody dwie dziewczyny • i wysa
dził na brzeg. Po czym zawrócił do łodzi, 
gdyż jeszcze miał nadzieję, że może sterniez- 
ka osunęła się do komory dziobowej. Nie zna
lazł jej tam. Na brzegu kolega Olczuk za
wiadomił już posterunek wodny i MO, że 
Elżbieta W. utonęła.

Zaczęto poszukiwać zwłok szesnastoletniej 
Elżbiety W. Pomagali w tym także płetwonur
kowie z klubu Petrochemii. Wtedy poszukiwa
nia nie dały rezultatu. Elżbietę W. odnaleziono 
dopiero w nocy, z soboty na niedzielę. Elżbieta 
była uczennicą liceum w Płocku, tego, w któ
rym zajęcia WF prowadził jej trener Jerzy P. 
Chodziła dopiero do I klasy. Była uczennicą 
średnią, lepszą z przedmiotów humanistycz
nych. W szkole podstawowej nigdy nie myślała 
o poważnym uprawianiu sportu. Dopiero w 
średniej podjęła tę decyzję. Z pewnością nie 
bez wpływu na nią pozostawała osoba trenera, 
powszechnie łubianego, zachęcającego dziew
częta do sportowej pasji.

RYSZARD OLCZUK — kierownik klubu „Bu
dowlanych”: — Elżbieta przyszła do klubu do
piero w maju. Była drobna, szczupła, dosko
nale nadawała się na sterniczkę osady wioślar
skiej. Teraz miała pojechać na zawody, po raz 
pierwszy w życiu. Ale zdarzyło się nieszczęście. 
Czy kogoś za nie winię? Nie, to wszystko kwe
stia przypadku.

W prawie stuletniej historii klubu takie tra 
gedie wydarzyły się cztery razy. Czy to dużo? 
Na pewno nie. Pamiętam, jak w 1972 roku 
utopił się chłopak, około 90 metrów od brze
gu. Była to niedziela, wypłynęli we dwóch. Je
den odważny, wyrobiony, z refleksem, drugi 
trochę maminsynkowaty, fajtłapa. Utopił się 
ten odważny, ponieważ czuł się zbyt pewnie. 
A z wodą nigdy nie ma żartów, jak z każdym 
żywiołem. Tamten niedorajda dopłynął do brze
gu, drugi — bohater — nie.

Czy Elżbieta była bohaterką, która zaniedba
ła ostrożność. Nie, myślę, że kiedy nadeszła 
tamta wysoka fala i dziewczęta wyskoczyły do 
wody, ona właśnie, jako najmniej doświadczo
na nie przeżyła szoku, który musiała odczuć. 
Nigdy jeszcze przecież nie znalazła się w po
dobnej sytuacji. Najbardziej tragiczne jest, że 
wypadek zdarzył się 20 metrów od brzegu. 
Elżbieta zanurzyła się i już więcej jej nie wi
dziano. Jest . reguła, że tonący wynurza się 
trzykrotnie, a ona od razu, jak kamień. Może 
serce nie wytrzymało?

Dziewczęta straciły głowę, bo nigdy w takich 
sytuacjach nie wolno puszczać łodzi, która nie 
tonie i jest najlepszym kołem ratunkowym.

TRENER: — Uczył je wielokrotnie, że
gdyby się coś stało, nawet wiosło nie pozwoli 
utonąć, że utrzyma całą czwórkę. Ale one pod 
wpływem strachu zapomniały o przestrogach 
i płynęły same.

Beata Cybulska i Marlena Lewandowska: — 
To zdarzyło się po południu. Po godzinie 16 
zaczęłyśmy trening. Z Elżbietą pływałyśmy już 
dłużej, ale zamiast czwartej była inna, nowa 
koleżanka, bo poprzednia miała chorą rękę 
i nie mogła wiosłować. A to było tuż przed 
regatami i musiałyśmy trenować intensyw
nie. Dopłynęłyśmy do Dobrzykowa i zawraca
łyśmy. Trener kazał nam płynąć dalej za sobą, 
ale my zawróciłyśmy wcześniej. Czy ja wiem, 
może nie zrozumiałyśmy dobrze, o co trenerowi 
chodzi? Trener popłynął dalej z „dwójką”, a my

kierowałyśmy się do brzegu. Wtedy nadeszła 
tamta fala. Wisła huśtała jak morze i zaczęło 
nas zalewać. Chciałyśmy dobić do brzegu, ale 
jakieś 15 metrów od plaży fala normalnie n!as 
zmyła do rzeki. Wiedziałyśmy, że łódź nie zato
nie, lecz jak nas fala wymyła, to zaczęłyśmy 
płynąć do brzegu.

MARLENA: — Dopłynęłyśmy z Renatą Le
wandowską, a Beata i tamta nowa trzymały się 
łodzi. Ela była z tyłu. Zobaczyłyśmy tylko wy
ciągniętą rękę i już cała się zanurzyła. Cze
kałyśmy, aż wypłynie, ale więcej jej nie uj
rzałyśmy. ^

\Jaka była Elżbieta? Bardzo zrównoważona, 
koleżeńska. Nie poznałyśmy jej dobrze, bo nie 
chddziła z nami do klasy, ale lubiłyśmy ją. 
Tu trenują też dziewczęta z jej klasy i to one 
chyba ją zachęciły do tego sportu. Trener na 
pewno niewinny. Warunki najpierw były bar
dzo dobre, Wisła ładna. Nikt nie spodziewał 
się takiej fali. Miałyśmy potem nie jechać na 
te regaty, ale pojechałyśmy, bo nie mogłyśmy 
zostać i rozpamiętywać. Teraz woda nie wy
daje nam się już tak dobrze znana. Zaczęłyśmy 
się jej 'bać. Marlena płacze. Beata odpowiada 
z jakąś determinacją i zacięciem Chociaż od 
wypadku minęło już kilka tygodni, jeszcze tam
ta chwila grozy tak żywa, jakby zdarzyła się 
wczoraj. Nigdy nie będą mówić o czwartku 
4 czerwca spokojnie. Nigdy nie nabiorą dy
stansu do tamtego dnia. Wielokrotnie analizo
wały przebieg tamtych sekund. Wielokrotnie 
zastanawiały się, gdyby...

Sprawa nabiera innego wymiaru po rozmo
wie z panem W., ojcem Eli. Twierdzi on mia-

\  L '
nowicie, że córka nie umiała... pływać. Wioś- 
larka nie znająca sztuki pływania? Czy to w 
ogóle możliwe?

OJCIEC ELŻBIETY W.: — Liceum, do któ
rego uczęszczała od września, jest szkołą o roz
szerzonym programie nauczania WF. Ponieważ 
trener to jednocześnie nauczyciel, wybrał El
żbietę na sterniczkę. Miała odpowiednie wa
runki. Chodziła do klubu od września do tego 
dnia... Wiedziałem, że córka nie potrafi pływać 
i wielokrotnie jej mówiłem — córciu, czy ty 
wiesz, co robisz? A ona na to — nie martw 
się tato, łódź nie zatonie, a poza tym dziew
częta przyrzekły mnie w razie czego ratować. 
Myślałem — skoro klub ją przyjął, to przej
muje nad nią odpowiedzialność. Przecież, gdy 
rodzice powierzają swoje dziecko, to muszą

mieć gwarancję jego bezpieczeństwa. Wiem, że 
chodziła na basen, w ostatniej klasie szkoły 
podstawowej, a w liceum w ramach WF. Czy 
pani widziała, jak takie zajęcia wyglądają? Ot, 
pluszczą się dzieciaki i tyle. Ela sama nie wie
działa nawet, że ma kartę pływacką, bo by 
mi o tym powiedziała. Dopiero po jej śmierci 
okazało się, że taka karta była w klubie. Wy
stawiono ją z datą 25 maja, a 4 czerwca cór
ka utonęła. Chociaż trenowała od września, do
piero na kilka dni przed wypadkiem dała mi 
do podpisania deklarację, że zgadzam się na 
uprawianie przez nią sportu. Podpisałem. Dla
czego to zrpbiłem? Miałem chwilę zwątpienia. 
Ale nie chciałem dziecku zamykać drogi. Po
za tym wie pani, Ela była słaba z matema
tyki. Uczniów, którzy uprawiali sport, podcią
gano z przedmiotów, w których kuleli. Ona też 
na to liczyła. Pamiętam, zostawiła mi na stole 
deklarację z karteczką — tato, podpisz. Już 
spała. Zastanawiałem się, czy podpisać, ale w 
końcu podpisałem. Tamtego dnia przyjechałem 
do domu późno. Przychodzi sąsiad z panami 
z klubu i mówią — Ela utonęła. I jeszcze po
wiedzieli — przecież mogła wyrwać się panu 
z ręki i wpaść pod samochód. Jakby grom we 
mnie. Jak to, pod samochód? Czy nie ma tu 
żadnej różnicy? Ja nikogo nie obwiniam z klu
bu, tylko ze szkoły, że zabrali mi dziecko.

Sportowcem wielkim to ona nie była. Taka
szczuplutka. Biegała dość szybko, może lekko
atletyka bardziej by jej pasowała?

Za tym trenerem przepadały wszystkie jej 
koleżanki, był bardzo łubiany, bronił swoich 
uczennic na radach pedagogicznych. Kiedy w

klubie dawano mi do podpisania protokół z wy
padku, nie było tam, że nie umiała pływać. 
Dopisano dopiero na moje żądanie. Zażądałem 
jeszcze wstawienia takich punktów — w jakiej 
odległości był trener, gdy fala zalała łódź, kto 

wystawił kartę pływacką i, że nie umiała pły
wać? Powiedzieli, że nie muszą sprawdzać, ozy 
przychodzący do klubu pływa.

BEATA I MARLENA: — Czy umiemy pły
wać? No, trochę. Ja pływam pieskiem (Beata), 
a ja żabką i też pieskiem (Marlena). Wiemy, 
że są w klubie nasze karty pływackie, ale nig
dy na nie nie zdawałyśmy. Chodziłyśmy na 
basen, ale to niewiele dało. Na Wiśle? Nigdy 
nikt nie sprawdzał, jak pływamy na Wiśle.

RATOWNIK — Andrzej M. (imię i inicjały 
zmienione): — Dobrze pamiętam, jak 'Elżbie
ta W. zdawała egzamin na kartę pływacką. Było 
to chyba w połowie maja. Wtedy nie miałem 
blankietów kart, więc wystawiłem ją później; 
25 maja. Zabrał ją trener i opłacił z pieniędzy' 
klubowych. Elżbieta W., żeby zdać egzamin 
musiała przepłynąć osiem długości basenu, 
200 metrów, w tym 50 na plecach. I skoro zda
ła, to przepłynęła. Przecież nikt z nas nie weź
mie sobie na głowę takiej odpowiedzialności. 
A niechby się coś stało, to potem na tego, kto 
kartę wystawiał. Zdarza się, że ktoś pragnie 
za wszelką cenę zdać na kartę i męczy się, ale 
dopłynie. Zdarzyło mi się, że zdający zaczynał 
się topić. Wtedy karty oczywiście nie otrzymał. 
Elżbieta pływała na trójkę z plusem. Ani źle, 
ani dobrze, wystarczająco.

Wystarczająco w basenie, ale trzeba brać pod 
uwagę warunki na rzece. Inaczej się pływa na 
Wiśle, inaczej w morzu. Można sobie radzić na 

> basenie, a w naturalnym akwenie, zwłaszcza 
w rzece — nie. No i jeszcze szok urazowy. Przy 
pływaniu nigdy dość ostrożności. Jestem ratow
nikiem 14 lat i widziałem, jak najlepsi się to
pili. Jakim stylem pływała Elżbieta? Żabką, jak 
wszystkie dziewczęta. Uważam, że na trenin
gach w klubie powinien być oprócz trenera za
trudniony ratownik z motorówką do dyspozy
cji. Bo jeżeli trener musi czuwać na kilkoma 
osadami, to może się zdarzyć coś tragicznego. 
Szczególnie na wiosnę, kiedy woda jest lodo
wata. Wisła jest trudna do pływania. Ma swoje 
tajemnice. Jest okrutna. Że rodzice oskarżają^ 
Trudno się dziwić, stracili dziecko. Łatwiej jest 
obarczyć winą kogoś trzeciego, a nie przypadek. 
Jeszcze raz podkreślam — uważam, że powinien 
być ratownik.

TRENER: — Czy Elżbieta umiała pływać? 
Po objęciu tej czwórki nie sprawdzał,, jak 
utrzymują się na wodzie. Pytał je i odpo
wiadały, że pływają. Bazował też na prze
kazanej od poprzedniego trenera dokumentacji, 
w której znajdowały się karty pływackie. Na 
początku wydał Elżbietę na basen, żeby
zdała egzamin na kartę, gdyż jej nie posiadała. 
Potem tę kartę odebrał już sarn. . Pytał
ratownika, czy W. potrafi pływać. Odrzekł 
twierdząco. Ponadto Elżbieta ukończyła pod je
go kierunkiem kurs sternika wioślarskiego. Na 
tym kursie wpajał jej wiadomości technicz
ne i zasady bezpieczeństwa, że w czasie dużej 
fali powinna prowadzić łódź przy samym brze
gu, a w wypadku wywrotki trzymać się burty. 
Widocznie jednak w chwili strachu straciła 
głowę.

Elżbieta W. zginęła przez utonięcie. Mówi
0 tym ekspertyza lekarska. Wyklucza się moż
liwość urazu fizycznego czy skurczu. Świadko
wie wypadku stawiają hipotezę, że zachłysnęłą 
się wodą dwa razy pod rząd, próbując za
czerpnąć oddech zanim wynurzyła się na po
wierzchnię.

Tragedia w płockim klubie uparcie przywo
dzi mi na myśl dramat na Pilsku. Grupa kil
kunastoletnich dzieci pod opieką trenera wy
brała się na ^wycieczkę w góry. Była ładna po
goda, ale nagle zmieniły się warunki atmosfe
ryczne. Zaczęła się zamieć. Zabłądzili, po kil
kunastu godzinach zmarło z wyczerpania trzech 
najsilniejszych chłopców. Nie zabrano żadnych 
środków na wzmocnienie, glucardiamidu, glu
kozy, czy czegoś do jedzenia., Dzieci były nie
odpowiednio ubrane. Wypadek płynący z nie
ostrożności? Na pewno. Wszystko się sprzysięg
ło — i przyroda, i nadmiar pewnoścj siebie. 
We wstrząsających reportażach telewizyjnych 
uczestnicy wyprawy rozpaczliwie bronili trene
ra, który tę tragedię przeżył najsilniej. Powie
dział, że do końca życia się spod tego ciężaru 
nie podniesie.

Trudno poszukiwać winnych wypadku w 
Płocku. Tu także sprzysięgły się warunki atmo
sferyczne, a dziewczęta zareagowały tak, jak 
nie powinny, straciły głowę. Gdyby trener miał 
tylko jedną osadę pod opieką, czy zdołałby 
zmienić bieg wydarzeń? Ale nie może sobie 
pozwolić na luksus wypływania z jedną tylko 
załogą. W tej sytuacji podjął słuszną decyzję 
pilotowania bardziej zagrożonej „dwójki”.

Kwestią sporną jest, czy Elżbieta umiała pły
wać. Nie pokrywają się także zeznania ojca
1 działaczy w klubie. Ojciec twierdzi, że córka 
zaczęła trenować we wrześniu ubiegłego roku. 
W klubie jest mowa o maju br. Koleżanki 
z osady mówią, że Ela przyszła we wrześniu 
dwa razy, po czym się nie pojawiła aż do maja.

Cena jaką zapłaciła Elżbieta W. powinna stać 
się alarmem dla wielu środowisk — sporto
wych i szkolnych. Z pewnością podejmie się 
kroki ostrożności, może navet zatrudni ratow
ników. Ale czy nie warto byłoby zrewidować 
także stosunku klubów do zawodników, spraw
dzania ich umiejętności pływackich? Bo z ze
branego przeze m r’e mat^ripki wyraka, nieste
ty, że dziewcząt (może nawet 1 cM«w<Sw) które 
uprawiając sport wodny nie czują się w wo
dzie najpewniej a zwt»*«Aa nie znają swoich 
możliwości pływackich w warunkach rzecznych 
jest więcej, nie tylko Elżbieta. Czy trzeba było 
aż takiej ceny, żeby dojść do tej prawdy?

KRYSTYNA RYCHLlNSKA

TA RZEKA

Fot. T. Gałązka
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(GOSPODARKA)
ZASTANÓW SIĘ NIM  WYRZUCISZ!

MAJĄTEK 
NA ŚMIETNIKU

Niespotykany w dziejach naszego kraju kryzys gospo
darczy zmusza nas do szukania wszystkich dróg i ścieżek, 
które mogą prowadzić do tego, by po pierwsze, dotkliwość 
tego kryzysu jak najbardziej złagodzić, a po drugie, by 
czas jego trwania maksymalnie skrócić. Zastanawiając się, 
drogą eliminacji, nad sposobami osiągnięcia tych celów, 
musimy przede wszystkim odsunąć z naszych rozważań to 
czego bieżąco i doraźnie zrobić nie możemy. Nie możemy 
więc zaciągać dalszych kredytów i pożyczek zagranicznych, 
primo dlatego, że nam ich nikt nie kwapi się udzielić, 
secundo dlatego, że dalsze zadłużanie kraju równa się za
ciskaniu na szyi narodu pętli i tak już niemal do udusze
nia ścieśnionej. Nie możemy więc sprowadzać ani wyro
bów gotowych ani surowców spoza kraju, bo nie mamy 
za co. W stosunkach międzynarodowych miłość, sentyment 
i przyjaźń ma miejsce tylko w propagandowych, slogano
wych oświadczeniach, a jeśli nawet istnieje jakaś sympatia, 
to jej realne okazywanie kończy się tam,, gdzie zaczyna 
się nieubłagana arytmetyka. Ujemny wynik obliczeń zamy
ka przejawy przyjaźni.

Stąd wniosek prosty: musimy dla naszej gospodarki szu
kać tego wszystkiego, co znajduje się u nas w kraju. 
Własnych wyrobów i własnych surowców.

Ostatnimi czasy nareszcie dowiedzieliśmy się prawdy
0 wielu przypadkach, w których nabywaliśmy za dewizy 
z tzw._ drugiego obszaru płatniczego wiele rzeczy takich, 
które mieliśmy lub mogliśmy mieć u siebie w kraju. Li
cencje na wyroby gorsze od naszych własnych (fergusony), 
maszyny i recepty, wymagające dewizowych części zamien
nych i surowców posiadanych w naszych zasobach natu
ralnych.

Nazywa się to, że wpadliśmy w pułapkę i zależność od 
krajów kapitalistycznych. 1 to jest prawda. Wpadliśmy. 
Dziś wiemy już, że byli ludzie, którzy sprzedali naród
1 gospodarkę ojczyzny. Kto to był i kto ile na tym „za
robił” pokażą,. może już teraz, doraźnie prowadzone docho
dzenia, a może dopiero historia. Ale nawet jeśli pokażą, to 
będzie to jedynie satyfakcją, a nie przyczyni się w niczym 
do poprawy sytuacji gospodarczej. Sprzedawczycy i pospo
lici złodzieje dobra narodowego nie zwrócą miliardów do
larów. Pokryć te kwoty muszą wszyscy Polacy i to niejedno 
ich pokolenie. \

Dlatego też — powtarzam — szukać trzeba wszystkiego, 
co by mogło zmniejszyć ciężary spadłe na barki nasze, 
naszych dzieci i wnuków.

Na IX  Nadzwyczajnym Zjeździe Partii rozważano wiele 
ewentualności, propozycji i działań na rzecz wyjścia z kry
zysu. Wiele spośród nich znalazło wyraz w programie rzą
dowym. Liczne wniesione zostały przez delegatów w ich — 
jakże wielu na tym historycznym żieMzie ^ -  wystąpieniach 
dyskusyjnych. Znaczna ich liczba, pochodziła z ust ludzi 
przybyłych na Zjazd nie od dyrektorskich biurek, lecz 
wprost od warsztatów pracy produkcyjnej, przemysłowej 
i rolniczej. Wiele ze zgłoszonych uwag i propozycji godna 
jest szerszego przemyślenia i opracowania.

Jednym z takich jest zagadnienie, nienowe zresztą, 
i w wielu, bardzo wielu rozwiniętych krajach świata od 
dawna szczegółowo i skutecznie rozwiązane. U nas wysu
wane również od dawna, jednak niestety nie mogące się do
czekać rangi pierwszorzędnego współczynnika dobrej go
spodarki, mającego znaczący wpływ na rozwój wielu jej 
dziedzin. Jest. to sprawa tzw surowców wtórnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 kwietnia br. w spra
wie zbiórki, skupu i uprzy dat niania surowców' wtórnych 
umożliwia wydawanie zezwoleń na skup i sprzedaż tych 
surowców przez osoby prywatne.

Wartość społeczna tego zarządzenia jest podwójna. Po 
pierwsze dlatego, że otwiera drogę dla inicjatywy prywat
nej, zawsze bardziej operatywnej, po drugie dlatego, że 
stwarza możliwość uzyskania zatrudnienia * wysokiego za
robku dla wielu osób, co jest szczególnie istotne obecnie, 
gdy w wyniku drastycznego ograniczenia inwestycji i pro
dukcji wiele osób pozostanie bez nracy i musi się prze
kwalifikować.

Jest również rzeczą bardzo istotną, że zarządzenie Rady 
Ministrów przewidziało możliwość, czy chęć, zajęcia się 
sprawą przez emerytów i rencistów. Postanowiono bowiem, 
że wykonywanie działalności zarobkowej w zakresie skupu 
i sprzedaży surowców wtórnych przez osoby pobierające 
emerytury lub renty nie powoduje zawieszenia prawa do 
tych świadczeń, bez względu na wysokość uzyskanych za
robków. Odpadają zatem wszelkie ewentualne kłopoty 
z ZUS-em.

Otworzyła się więc możliwość uruchomienia całych przed
siębiorstw zajmujących się surowcami wtórnymi. Warto tu 
przytoczyć, że w wielu krajach, m.in. w bogatych Stanach 
Zjednoczonych, istnieje cały przemysł w tej dziedzinie, ro
biący milionowe obroty i zatrudniający tysiące osób.

Możliwości są bardzo szerokie Surowce wtórne to za
kres niemal nieograniczony. Makulatura, szmaty, szkło —• 
butelki i stłuczka, odpadki kauczuku np. stare opony, dętki, 
odpadki poprodukcyjne, metale czarne i kolorowe, tworzy
wa sztuczne — któż wie co jeszcze — jeśli chodzi o su
rowce dla przemysłu. I dalej odpadki takie, jak kości, czy 
inne żywnościowe, mogące służyć do przerobu na pasze 
i nawozy. Temat — rzeka, dający szerokie pole do popisu 
dla. przemysłowej inicjatywy i talentów organizacyjnych 
przedsiębiorczych jednostek. ,

Bo umiejętności organizacyjne będą tu odgrywały rolę 
chyba najważniejszą. Potrzebna też będzie pomoc ze strony 
takich instytucji jak np. administracje osiedli mieszkanio
wych, aby ustawiły w blokach mieszkalnych, czy koło nich 
pojemniki osobne, odpowiednio oznakowane na metale, od
padki żywnościowe i inne. Jest to praktyką stałą w wielu 
krajach znacznie od nas zamożniejszych i doskonale zdaje 
egzamin z tym, że wymaga też pewnej dyscypliny społecz
nej opartej na zrozumieniu obywatelskiego obowiązku, 
współdziałania przez każdego w odradzaniu naszego do
brobytu.

Zapewne — zagadnienie wykorzystania surowców wtór
nych jest tylko jednym i może nie największym w kom
pleksie odradzania naszej gospodarki. Ale, jak już powie
działem, ma podwójne znaczenie i przy tym jest ono szybko 
dające rezultaty społeczne, ekonomiczne i... osobiste. Warto 
je podjąć od zaraz.

DWOREK W KOZUBACH 
BĘDZIE URATOWANY

jot. ze zbiorów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Swego czasu pisaliśmy w na
szym kąciku „Ze szkicownikiem 
po województwie*' o XIX-wiecz- 
nym dworku w Kozubach pod 
Łęczycą. Z satysfakcją donosi
my, że obiekt ten znalazł w 
końcu mecenasa. Jest nim Mu
zeum Regionalne w Łęczycy, 
które przejęło dworek na cele 
socjalne i magazynowe.

Aktualnie znajdują się już w 
toku prace projektowe zlecone 
przedsiębiorstwu specjalistycz
nemu przez Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków. Prawdopo
dobnie w przyszłym roku będzie

można przystąpić do robót re
montowo-konserwatorskich. Prze
widuje się, że w części pomiesz
czeń urządzona zostanie stała 
ekspozycja wnętrz dworskich, 
pozostałe zaś przeznaczone zo
staną na magazyny muzealiów. 
Łęczycka placówka, mimo re
konstrukcji kazimierzowskiego 
Zamku, gdzie się od trzydziestu 
lat mieści, cierpi dotkliwie na 
brak powierzchni magazynowej.

Tak więc jeszcze jeden obiekt 
zabytkowy w naszym wojewódz
twie został uratowany, (jhn)

ZAGLĄDAMY NA DESKI PROJEKTANTÓW
!ram**CEwrr:

OD BLOKU I ROZPOCZNIE SIE REWALORYZACJA 
PŁOCKIEGO STAREGO MIASTA

( i, łośna przed kilku laty 
_ sprawa rewaloryzacji płoc- 

)l klej Starówki zagłuszona 
została wydarzeniami chwi

li bieżącej. Płock,' mający tyle po
trzeb i problemów nierozwiąza 
dych, jakby przestał się intereso
wać własnym Starym Miastem 
Pozornie, bowiem fachowcy z war
szawskiej Pracowni Konserwacj: 
Zabytków Oddział „Zamek” koń
czą aktualnie studium programo
wo-przestrzenne tzw. I Bloku Re
waloryzacji Płocka. Blok ten, o- 
kreślańy też jako kwartał obej
muje czworokąt zawarty między 
ulicami Grodzką i Małachowskie
go oraz placem Narutowicza i pla
cem Nowotki, niegdyś Starym 
Rynkiem. Według opinii history-

jąc na komunikacyjnych kończąc 
Zatem studium jest wypadkową 
fachowości wielu specjalistów, co 
wcale nie oznacza, że może być 
■wolnione od krytyki i zyska pow
szechną aprobatę społeczeństwa, a 
•właszcza mieszkańców Starego 
Miasta.

Przed kilkoma tygodniami w 
A/arsząwie odbyło się spotkanie 
konsultacyjne przedstawiciel'
władz miasta Płocka, którym 
przewodniczył wiceprezydent Zb 
krawczyk, z architektami PK2 
O/Zamek. Spotkania takie, okre
ślane jako Rady Techniczne, sta
nowią stały element współdziała
nia Płocka z Przedsiębiorstwem 
Konserwacji Zabytków. Przedsta
wiono tam, jak już wyżej wspo-

historyezną, bowiem ulica Grodzka 
miała zawsze .charakter reprezen
tacyjny. zaś ulica Małachowskiego 
spełnia funkcje gospodarcze. Tędy 
dowożono kiedyś towar i surowiec 
do sklepów i warsztatów rzemie
ślniczych z witrynami od ulicy 
Grodzkiej. Ostatecznie, po dłuższej 
dyskusji, zadecydowano, _ że zreali
zowany zostanie — po niezbędnych 
poprawkach i uzupełnieniach — 
wariant I (jako bardziej odpowia
dający współczesnym potrzebom 
miasta i jego mieszkańców).

Całkowita powierzchnia Bloku I 
wynosi 11,4 tysiąca metrów kwa
dratowych. W myśl wariantu I 
kubatura pomieszczeń sięga 56 ty
sięcy metrów sześciennych, _ zaś 
wg wariantu II tylko 53,5 tysiąca.

WŁADYSŁAW SZCZĘŚNIAK
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Makieta wariantu I Studium Programowo-Przestrzennego Bloku Pierwszego Rewaloryzacji Płocka
Fot. Ze zbiorów Woj. Konserwatora Zabytków

ków jest to najbardziej wartościo
wa część Starówki, nie licząc o- 
czj wiście Wzgórza Tumskiego z 
jego wspaniałymi zabytkami.

Jak wiadomo Płock na prze
strzeni wieków rozwijał się etapa
mi, z których najwyraźniej dla 
kształtu urbanistycznego ośrodka 
było założenie średniowieczne \oraz 
później klasycystyczne, pruskie z 
przełomu XVIII i XIX wieku 
Miasto średniowieczne, którego po
łudniową krawędź wyznacza skar
pa wiślana, zachowało nie tylko 
dany układ przestrzenny, ale tak
że sporo cennych kamienic. Wzglę
dy natury historycznej i technicz
nej zadecydęwały, że pierwej re
waloryzowana będzie właśnie ta 
część Starówki. Oczywiście trud
no dzisiaj mówić o terminie za
kończenia robót, ich tempo i ska
la wiążą się ze środkami, których 
obecnie niewiele i zresztą przezna
czamy na inne, w powszechnym 
odczuciu społecznym — pilniejsze 
potrzeby.

Prace inwentaryzacyjne i doku
mentacyjne, stanowiące ważką 
część całego przedsięwzięcia już 
trwają. Prowadzone są etapami, 
gdyż opracowanie studium wymaga 
wypowiedzenia się zarówno archi
tektów, jak historyków, konserwa
torów, ̂  urbanistów, a nawet in
żynierów różnych specjalności, od 
zagadnień komunalnych poezyna-

mniano, studium Bloku I. Referen
tem był inżynier-architekt O. Sa
wicki, kierownik zespołu. Założe
niem ogólnym studium było uw
zględnienie historycznej tradycj5 
tego fragmentu Starego Miasta, 
przy maksymalnej rozbudowie sie
ci handlowo-usługowej oraz za
chowaniu jego mieszkalnego cha
rakteru. Zadanie niełatwe, tym 
bardziej, że dotąd nie sporządzono 
gruntownej i rzetelnej ekspertyzy 
technicznej poszczególnych kamie
nic. W tej sytuacji zdecydowano 
się przygotować dwa warianty 
studium.

Warianty różnią się od siebie 
ilością kubatury oraz wielkością 
wprowadzonych tam usług. Przy 
założeniu, że w obu wariantach 
lico ulicy Grodzkiej pozostaje nie
zmienne, istotne różnice dotyczą 
zagospodarowania ulicy Małachow
skiego. Wariant I zakłada zastoso
wanie popularnych w gwarze bu
downiczych — plomb, co wiąże 
się z koniecznością budowy kilku 
zupełnie nowych kamienic. Nato
miast wariant II, przewiduje za
chowanie dotychczasowej substan
cji architektonicznej z naturalnym* 
wglądami w podwórka, przy za
łożeniu, że zagospodarowane one 
będą tzw. małą architekturą. O- 
bydwa te projekty mają swoje do
bre i złe strony. Fachowcy z 
PKZ opowiadają się za wariantem 
drugim jako zgodnym z tradycją

Jednocześnie wariant I przewiduje 
tam 83 mieszkania, natomiast wa
riant II — 75 mieszkań i odpo
wiednio mieszkańców — 286 i 268. 
Obecnie zamieszkuje w tym obrę- 
bfe blisko 400 stałych lokatorów. 
Przewidywana struktura mieszkań 
jest różna. Przeważają mieszkania 
duże, w obu wariantach ich po- 
wi rzchnia użytkowa sięga 20 me
trów kwadratowych na osobę. 
Średnia wielkość mieszkania wy
niesie 80,5 m kw. (wariant I) i 70 
m kw. (wariant II).

Ponieważ niemożliwy jest po
dział tych mieszkań na mniejsze, 
rodzi się pytanie zasadnicze — kto 
tan. zamieszka? Władze i projek
tanci zakładają, że ta część Sta
rówki oddana zostanie ludziom 
wykonującym zawody wymagające 
dodatkowej powierzchni, a więc 
lekarzom, rzemieślnikom, plasty
kom itp. W tym miejscu może 
ktoś postawić kolejne pytanie — 
czy aby w ten sposób nie podzieli
my Starówki na społeczne getta? 
I będzie miał rację, bowiem u nas 
właściwie nie istnieją dzielnice bo
gate czy też kolonie slumsów, co 
zresztą wcale nie oznacza, że z 
takim zjawiskiem się nie spotyka
my.

Wydaje się, iż w tej konkretnej 
sytuacji należy postępować racjo
nalnie. Urządzenie społeczeństwa 
wymaga symbiozy różnych jego 
grup, zatem im bardziej natural

nie zostanie Starówka zasiedlona, 
tym większe ma szeńse na życie 
normalnym tętnem. Prawdę mó
wiąc. ten problem stawiany jest 
jeszcze przedwcześnie, ale w przy
szłości na pewno zaistnieje.

Wracając do studium. Usługi w 
myśl wariantu I zajmą 2745 me
trów kw., zaś wg wariantu II nie
co więcej, bo 2899 metrów kwa
dratowych. W obu przypadkach 
jest to ilość niewystarczająca w 
stosunku do potrzeb, a także od- 

' biegająca od proporcji stosowa
nych w dzielnicach staromiejskich 
Europy Zachodniej. Tam usługi i 
handel zajmują nawet ponad 50 
procent całej powierzchni użytko
wej dzielnic. ,

W ciągu ulicy Grodzkiej — re
prezentacyjnej jako się rzekło — . 
zakłada się sieć handlowo-usługo
wą o charakterze również repre
zentacyjnym. Zatem mają się tam 
znajdować: sklep Desy, kilka bou- 
tiqów, zakład grawerski, sklep 
futrzarski, salon kosmetyczny, 
Dom Prasy.

Ulica Małachowskiego ma być 
swoim charakterem integralnie 
związana z pobliskim LO im. Ma
łachowskiego. Przewiduje się przy 
niej lokalizację małej gastronomii, 
zakładu introligatorskiego, anty
kwariatu, sklepu papierniczego, 
może księgarni. Wszystko z my
ślą o potrzebach kilkusetosobo
wej braci uczniowskiej. Wejście 
tam z usługami pomyślane zostało 
tak, by klienci i goście, nie pene
trowali poszczególnych podwórek, 
które stanowić mają o intymności 
zlokalizowanych przy nich miesz
kań.

Takie są w ogólnych zarysach 
założenia całego studium. Przed
stawiono je oczywiście skrótowo. 
Szczegółowego omówienia w gro
nie fachowców wymaga jeszcze 
strona techniczna rewaloryzacji. 
Większość kamienic jest w bardzo 
złym stanie. Niezwykle istotną 
sprawę stanowi cały kompleks za
gadnień komunalnych, na Starów
ce szczególnie nabrzmiałych, choć
by ze względu na ruchy pobliskiej 
skarpy. Nie ma też jednomyślności 
odnośnie ruchu kołowego w obrę
bie tej części Starego Miasta, czy 
nawet, niedocenianym przez laika, 
zadrzewieniem i doświetleniem po
szczególnych kamienic i mieszkań.

Co dalej? Opisywany Blok I po
winien być rozpoczęty już w przy
szłym roku. W kilku przypadkach 
znaleźli się inwestorzy gotowi par
tycypować w kosztach. Większość 
obiektów, niestety, nie ma mece
nasów. Odnawiana ma być z ra
tuszowej kiesy, a w tejże dno wi
dać. Zatem rewaloryzacja tego 
kwartału ciągnąć się może przez 
lat kilka. Pod warunkiem, że roz
pocznie się już w roku przyszłym, 
a to nie zostało jasno określone. 
O innych blokach nie wspomina
my, chociaż O/Zamek podjął się 
wykonania studium programowo- 
-przestrzennego całego Starego 
Miasta, średniowiecznego i klasy- 
cystycznego.

JAN B. NYCEK
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KOLUMNA POŚWIĘCONA PŁOCKIEJ PETROCHEMII NR 905
iegdyś ta piosenka Danuty

N Rinn była przebojem. Za
wsze przypominają mi się 
jej słowa, gdy przejeżdżam 

obok tego znanego uzdrowiska. 
Zwykle jest to miejscowość, któ
ra tylko leży na mojej trasie 
wiodącej gdzieś dalej. Ale teraz 
wybrałam sią do Ciechocinka spe
cjalnie, wykorzystując lipcowy, po
godny dzień.

Przypadkowi przechodnie potra
fią wskazać drogą — do dornu pło
ckiej Petrochemii? Prostó i w pra
wo. To oznacza, że ..Krystynka" 
stała sią częścią składową Ciecho
cinka, że zyskała sobie status 
ośrodka znanego i wyróżniającego 
sią.

Czym? Przede wszystkim nowo
czesnością. Domy uzdrowiskowe tu
taj są zwykle stare i niezbyt wy

gają z niej odgłosy gry w pimg- 
ponga i jakaś muzyka. Dwóch 
chłopców rozgrywa mecz, kilku 
innych słucha radia stereo. Jest 
i szafa grająca, a także kiosk, 
dziś zamknięty (wiadomo — 22 Lip
ca). Na wystawie woda kolońska 
i zmywacz do lakieru. W głębi 
smętna butelka z wodą mineralną 
i maszynka do golenia. Kryzys za
wędrował i tu. Potem dowiem się. 
że można dostać także kawę i her
batę, a to już wiele. No i sym
patycznie posiedzieć w ładnej salce 
kawiarnianej, wyłożonej jasnym 
drewnem, z meblami w tym sa
mym odcieniu.

Przed wejściem ręcznie malowa
ne plakaty — zaproszenia. Zapra
sza się dzieci na projekcję bajki 
„Zatopione dzwony”, a dorosłych 
na wycieczkę do Torunia.

właściwie przede wszystkmi, tros
ką o to, by załoga wypoczywała 
bezkonfliktowo , i zregenerowała 
nadwątlone kryzysem i płockim 
powietrzem siły.

Na turnusie przebywa tu 126 
osób, 26 ponad normę, ale przecież 
nie wyprosi się rodziców, którzy 
zabrali dziecko. Dzieci widzę dużo. 
Nie jest to dom dla nich przysto
sowany, ale matki mają prawo 
przyjechać i pociechą, która skoń
czyła trzy lata Dlatego między 
innymi pani Mierzejewska zatrud
niła studenta z Torunia w cha
rakterze kaowca. Prowadzi on 
działalność głównie dla małych 
wczasowiczów, usiłując odciążyć ro
dziców, by wypoczywali bez pro
blemów jak dziecku zapełnić czas.

— Niestety, rodzice chyba nie 
doceniają tej okazji — mówi pani

dużego tańcującego wieczorku ni« 
można zorganizować, chyba że do 
dziesiątej wieczorem.

Przyjazd do Ciechocinka powi
nien więc służyć przede wszystkim 
jako wypoczynek i relaks dla lu
dzi niezbyt zdrowych, nie sprag
nionych tańców i swawoli. Warto 
byłoby więc zastanowić się nad 
przemianowaniem „Krystynki” na 
ośrodek profilaktyczny głównie. 
Takie jest też zdanie dyrekcji do
mu. Teraz wreszcie wokół ochrony 
zdrowia pracowników Petrochemii 
narasta dyskusja Kiedyś nie mó
wiło się o tym głośno, choć AM 
z Łodzi od kilku lat prowadzi ba
dania. Ale w dalszym ciągu nie 
ma stanowisk pracy zakwalifiko
wanych do urlopów profilaktycz
nych. Można też byłoby kierować 
do „Krystynki” matki % dziećmi 
cierpiącymi na przewlekłe schorze
nia dróg oddechowych i gardła. 
I tylko takie dzieci miałyby pra
wo tu przebywać. Wiem. że bę
dzie niepopularne to co piszę, lecz 
czy taka decyzja nie byłaby słu
szna i sprawiedliwsza?

Trzeba przy tym nadmienić, że 
Państwowe Uzdrowiska szykują 
się do przejęcia „Krystynki”, a 
preferencje dla zakładu byłyby 
tylko takie, że zagwarantowano by 
jakiś procent miejsc dla pracow
ników Petrochemii i wcale nie 
wiadomo, czy w „Krystynce” czy 
w innym domu, starym i znisz
czonym. Być może wtedy kombinat 
miałby^ mniej kłopotów z zaopa
trzeniem i sprawami bytowymi, ale 
załoga by ucierpiała n& pewno. Je
stem bowiem przekonana, że przy 
lepszej informacji i wprowadzeniu 
pobytów tu na zasadzie leczenia

l\l/% D E P T A K U  
U  C IE C H O C IN K U
godne. Różne, ujawniające się z 
czasem, niedomogi sprawiają, że 
kuracjuszom nie wypoczywa sią 
zbyt komfortowo. Nowych ośrod
ków jest niewiele i dlatego z za
zdrością spogląda się tu na osoby 
mające do wyłącznej dyspozycji 
łazienką, pokój wyposażony w no
we meble, ze ścianami wyłożony
mi drewnianą boazerią, z wygod
ną, estetyczną jadalnią i świetli
cą, w której króluje kolorowy te
lewizor. A to właśnie mają kura* 
cjusze, a właściwie wczasowicze z 
Petrochemii. Piszą — wczasowicze, 
ponieważ w miesiącach letnich, 
.Krystynka” pełni funkcją zwy
kłego domu wczasowego, dopiero 
po sezonie, jesienią, aż do wiosny 
zamienia sią w sanatorium.

Pytam o panią dyrektor.
— Proszę zapukać" do pokoju 104 

— odpowiada dziewczyna z recep
cji informując mnie,, że pani dy
rektor ma dziś wolny dzień i nie 
wiadomo, czy jest na miejscu.
. Pani Lala, czyli Eulalia Mierze
jewska, którą załoga pamięta z jej 
działalności związkowej i w Radzie 
Kobiety a potem w Samorządzie 
Robotniczym, na szczęście otwiera 
we własnej osobie. Za kilkanaście 
minut spotkamy się w pokoju dy
rekcji, zaparzy herbatę (woda jest 
bardzo  ̂ dobra), opowiemy sobie co 
słychać. Na razie nie kryją zasko
czenia [ orosi, bym trochę pocze
kała.

Schodzą na dół, zaglądam do 
„pokoju klubowego”. Kilku mło
dych ludzi wpatrzonych w telewi
zor. Na dworze słońce, ale film 
ciekawszy. Obok świetlica. Dobie

Pani dyrektor zaprasza do swo
jego gabinetu, przestronnego i przy
tulnego. Szumi woda w czajniku 
elektrycznym, a ja pytam, jak so
bie radzi pani Eulalia z kłopotami 
aprowizacyjnymi. Zdążyłam spoj
rzeć na jadłospis w stołówce i 
zauważyć, żę obiad dzisiaj świąte
czny — schabowy i fasolka szpa
ragowa, na śniadanie szynka, żół
ty ser i dżem. na kolację — rola- 
da z mięsa. Gzy tak bywa zawsze?

—i Nie, nam też trudno. Ale 
przewidywaliśmy że latem będzie 
głodno, więc przezornie porobiliś
my trochę- zapasów Zresztą już 
się kończą. Wprawdzie wczasowi
cze oddają część kartek, lecz za
zwyczaj drugi gatunek mięsa, pier
wszego nikt ;m na siłę nie wytnie. 
Musimy więc radzić sobie inaczej, 
bo na kartki absolutnie nie wy
starczy. Kombinat podpisał umowę 
ze spółdzielnią w Pacynie i stam
tąd kupujemy rąbankę. Liczą so
bie słono — 150 złotych za kilo
gram. ale innego wyjścia nie ma. 
Dwa razy w tygodniu ryba i ja
koś opędza się podstawowe potrze
by. Jeżeli już sie skarżyć, to na 
fakt;, że nie marny żadnych przy
wilejów w kupowaniu. Jest wpraw
dzie wydzielony sklep, ale w nim 
dużp kolejki. A przecież to tylko 
formalność — oddać kartki — 
wziąć towar. Kto u nas w końcu 
ma wystawać w kolejkach, kto 
ma na to czas?
' Racja, ta sprawa powinna być 
jakoś rozwiązana, żeby nie przyspa
rzać pracy personelowi ośrodka, 
który ma na g!ow;e jeszcze a

dyrektor, trzymają dzieci przy so
bie i nie zachęcają do wspólnej 
zabawy.

Na pierwszym piętrze gabinety 
— pielęgniarski, do masażu. Na 
drugim — lekarski. Wprawdzie o- 
środek funkcję uzdrowiska pełnić 
będzie dopiero jesienią, ale każdy 
wczasowicz może korzystać z tzw. 
zabiegów suchych nieodpłatnie. I 
dziwne, gabinety świecą pustkami.

—,Chyba jest za mała reklama 
tam w Petrochemii — mówi pani 
Mierzejewska. — Ludzie są niedo
informowani. Poza tym jeżeli ktoś 
przyjeżdża na wczasy, stara się nie 
pamiętać o swoich dolegliwościach. 
Nawet ciśnienia nie zmierzą.

Dziwię się, że nawet do masa
ży stk i nie ma chętnych, przecież 
taka okazja. Masaż poprawia krą
żenie,. ogólną kondycję, działa na
wet uspokajająco na nerwicowców. 
A trudno uwierzyć że wszyscy na 
turnusie to okazy zdrowia.

Ciechocinek powinien być sta
nowczo lepiej zareklamowany. 
Przecież to najstarsze uzdrowisko 
w kraju i ma dobroczynne dzia
łanie na wiele schorzeń. Tymcza
sem płocczanie traktują pobyt tu, 
jak zwykłe wczasy A tak nie po
winno być. W Ciechocinku jak na 
normalne wczasy jest zbyt nudno. 
O godzinie 22 już cichnie gwar, 
obowiązuje ściśle przestrzegana ci
sza nocna. Zabawić się nie bardzo 
jest gdzie Wprawdzie kierownic
two .Krystynki” wynajmuje miej
sca w kawiarence z dancingiem, 
ale to tylko namiastka. Natomiast

w szpitaiu-sanatorium (czyli obo
wiązywałyby zwolnienia lekarskie) 
„Krystynka” nie narzekałaby na 
brak chętnych. Warunki bowiem 
są. Lekarze takich specjalności jak 
reumatolog, laryngolog, neurolog, 
kardiolog, pełna opieka internisty
czna w Szpitalu Wojskowym ma
jącym pieczę nad kuracjuszami z 
„Krystynki” Może tu także zostać 
poszerzona baza i bardziej przy
stosowana dla ludzi chorych. Pa
radoksem jest bowiem brak win
dy, tym bardzie4 że w Ciechocin
ku leczy się głównie schorzenia 
narządów ruchu Jak taki kura
cjusz ma wdrapać się na IV pię
tro? Paradoks płynący stąd, że po
mysł o ośrodku profilaktyczne- lecz
niczym zrodził się później, po za
padnięciu decyzji o budowaniu do
mu wczasowego.

Zbliża się pora obiadowa. Wcza
sowicze powoli przychodzą ze spa
ceru. Najchętniej przebywają koło 
tężni piją wody mineralne. O co 
innego zresztą trudno, jak wszę
dzie.

Michał Drobniak ,który przyje
chał tu wraz z mamusią, mówi, że 
na nudę nie narzeka. Był z chło
pakami na wycieczce, chodził na 
wyświetlane bajki. Jego mama nar 
tomiast chwali wyżywienie. Nie 
spodziewała się takiego, bo wszę
dzie kryzys. Jest dopiero kilka 
dni; ale zauważyła, że w kuchni 
•starają się wymyślać potrawy, 
które zastępują nawet brak dań 
mięsnych. A jak jest ładna pogo
da, to już najważniejsze. (KP)

Śladem artykułu
W zw ^ zku  z artykułem  „Jak by

ło naprawdę” zamieszczonym w 
„Tygodniku P łockim ” z dnia 28. VI. 
1981 roku pragnę wnieść następujące 1 
uwagi:

W tekście nastąpiło SKomasowanie 
mojej wypowiedzi dotyczącej dwu 
różnych spraw. M ianowicie z drew 
na, które zakupiliśmy w Zakładzie 
Stolarki Budowlanej, wykonano pod- 
sypy, paśniki i budki dla kuropatw. 
Natomiast na budowę kabin do 
ambon (jednak nie oszklonych) o 
wym iarach 1,1 m X 1,1 ro X 2 m 
zużyto drewno MZRiP z tym, że 
m ateriały zużyte nis w całości były  
odpadowe, ze względu na brak w  
takich wym iarach desek odpado
wych. Istotnym  jednak będzie po
inform ować, że na wykonanie takiej 
kabiny potrzeba desek w ilości ok. 
0,2 m* o wartości ok 600 zł, ćo 
świadczy o wymiarze sprawy.

Ze względu na fakt, iż polem i
zowanie ze stwierdzeniem , że koło 
jest elitarne wym agałoby dużo m iej
sca zaniecham tego, niemniej jednak  
podkreślam, że jest to koło przy 
MZRiP zrzeszające tak robotników  
jak i. dyrektorów, którzy kontakt z 
przyrodą i działanie na jej korzyść 
przedkładają nad inpe zajęcia w 
czasie wolnym od prądy.

Koło zrzesza 12 robotników, 4 m i
strzów, 2 leśników, 2 lekarzy i 28 
członków kadry adm inistracyjno-te
chnicznej i wszyscy posiadają takie 
same prawa i obowiązki, a działal
ność naszego koła daleko odbiega 
od obrazu jaki posiadają czytelnicy  
na podstawie lektury prasowej o 
obwodach wydzielonych takich jak 
np Arłamów .Teśli istnieje społecz
ne zapotrzebowanie na pokazanie 
rzeczywistej, prawidłowej działalności 
Koła, a taka opinie wystaw iają nam 
kom petentne czynniki PZŁ i U rzę
du W ojewódzkiego, to jesteśm y go
towi udostępnić w szystkie szczegó
ły  naszej działalności.-

PREZES
mgr Inż. T. Stokłosa

Instalacja Paraksylenu od początku przysparza ogromnych trudności, zwłaszcza kompresory, 
re permanentnie ulęgają awarii. Kiedy te kłopoty się skończą?

I Fot G. R y c h li

(PETROECHO)
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Uratował minie refleks. Us
koczyłem w bok, a mo
ment później przemknęły 

dwa taunusy. Po chwili jeszcze 
mercedes i dwa ople. Droga by
ła wyboista, pełna dziur i sa
mochody podskakując na nie
równościach zgrzytały, wznieca
ły tumany kurzu, ale żaden z 
kierowców nie zwolnił. Widocz
nie jakiś rajd — pomyślałem. 
To jednak nie rajd.

Byłem w Tumie nieopodal 
Łęczycy. Miejscowość historycz
na, z tradycjami. Tu, we wspa
niałej archikolegiacie z XII wie
ku odbywały się słynne Synody 
Łęczyckie. Archikolegiata /ist
nieje i przyciąga turystów, ale 
nie ona jest teraz główną a tra
kcją regionu. Dzisiejszy Tum to 
serce tzw. zielonego zagłębia 
województwa płockiego, centrum 
gminy Góra św. Małgorzaty. 
Dzisiejszy Tum to polska ^Kali
fornia, to nowoczesne rolnictwo. 
To „oaza” dobrobytu na „pusty
ni” ogarniętej kryzysem. Niespo
dziewanie znajdowałem się w 
samym, środku tej oazy. Był 
upalny, lipcowy dzień i bardzo 
chciało mi się . pić.

W małych miasteczkach życie 
oczy się sennie i powoli. Tak 
tyło kiedyś. Teraz w małych 
sadach życie toczy się sennie, 
iowoli i nerwowo. Na łęczyc
ach ulicach, przed południem, 
j godzinach pracy tłumy ludzi 
przechodzących z kolejki do ko- 
ejki. Wszędzie plakaty, żąda- 
iia, groźby strajków...
Trzy kilometry dalej, w Tu- 

lie, plakaty nie wiszą. Koleje* 
eż nie ma, sklepik wiejski pu- 
ty i goły, zresztą, jaik nie przy* 
lierzając, delikatesy w Płocku 
V Tumie natomiast są ludzie, 
tórzy pracują. Widziałem. Pr a * 
owali i garb im nie wyrastał
Schyleni między redlinami 

praw, zajęci pieleniem czy też 
bieraniem warzyw, ktoś _diu- 
ał w silniku traktora,_ inny 
nózi pełną przyczepę „zielone- 
o złota”. Z obejścia wyjechał 
'tar wyładowany skrzyniami 
górków. Sezon w pełni.
W małych osadach żyje się 

ennie, powoli i nerwowo. W 
'umie żyje się pracowicie...

ta z dzieckiem przed przychod
nią lekarską w Kutnie,

Zapomniałem o pragnieniu 
Stałem się ogłupiały i ciągle 
nie mogłem uwierzyć. Zaraz, kto 
to powiedział:| domy jak pała
ce? Wszystko jedno, nie pomy
lił się. Pałace, fortece, zamki... 
Omamy jakieś, czy co?

Jestem w Tumie i ogarnia 
mnie fascynacja, muszę się §11 
przyznać, że to nie tumska ko- 
legiata tak działa na moje 
zmysły. Po prostu nie widzia
łem jeszcze na polskiej wsi ta
kiego nagromadzenia bogactwa 
Takich domów, olbrzymich sto
dół, tylu ciągników, samocho
dów...

Zupełnie zapomniałem o pra
gnieniu. . ,

H p M n  i i *  1 i 111 
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— Co racja, to racja. Orni nie 
bardzo wiedzą, co robić z pie-^ 
niędzmi. Gdyby pan zobaczył 
ich w niedzielę, po kościele.
Warszawa się nie umywa. Prze
pych i wyikwintność. W zimie
karakuły, sobole, kożuchy, la
tem jedwabie i nylony. (Pyta 
pan, czemu szkoła taka zanied
bana, remont nie ukończony?
Po prostu, nie ma funduszy, oś
wiata jest biedna).

Alę ja im, proszę pana, nie
zazdroszczę. To przecież strasz
na harówka. Wstają o czwartej
i pracują do zmierzchu. Za pracuję cały rok na okrągło, la- chce im się pracować. I tak to 
darmo nikt im nic nie dał. to i zima, od rana do nocy. zbudowałem, mam bieżącą wo- logiczny.
v\ szyistko z własnej pracy. I Pyta pan o dom? Nie wiem, dę i centralne ogrzewanie i gaz,
cza,su u nich mało, życia są- czemu to pana tak dziwi. Że co dusza zapragnie. Bo my
siedzkiego nie ma, świętują trzynaście pokoi że trzy łazien- chcemy żyć normalnie i mamy

• * * sześć pokoi, to drugi siedem,
wtedy pierwszy piętro jeszcze 

Mój gospodarz przerwał i po- dostawił i nowe sześć pomiesz- 
padł w nostalgię. Ja również za- czeń, drugiemu mina zrzedła, bo 
cząłem rozmyślać. O względnoś- na piętro pozwolenia nie miał, 
ci wszystkiego. Kiedyś takich ale przybudówkę machnął i po 
jak on niszczono z nienawiścią, kłopocie. Tacy są ambitni. Ale 
to byli wrogowie ustroju, bur- to dobrzy ludzie, szczególnie ten, 
żuazja wiejska. Później stawia- z którym pan rozmawiał. Dusza 
no ich za przykład. Tak należy nie człowiek. Wie pan, ja tu 
gospodarować, tylko w ten spo- już parę pokoleń wychowałam i 
sób zbudujemy „drugą Polskę” często jak idę od przystanku, 
itd... Teraz znów słyszy się widuję tych moich byłych ucz- 
gdzieniegdzie o rozprawieniu s-ię niów Jadą swoimi samochoda- 
z kułactwem, o wrzodach /na mi. wygodnie nie powiem, na 
zdrowym ciele. A za pięć łat? mnie tylko zatrąbią, żeby zejść 
Co wtedy będzie prawdą? im z drogi i pędzą dalej A on

Gospodarz wyszedł z pokoju, nie, on zawsze stanie, do wol- 
Rozejrzałem się z ciekawością, gi zaprosi, uprzejmy, kultural- 
Umeblowanie raczej tradycyjne ny. I ja.ki to pracowity czło- 
ale bogate Komoda z kryszta- wiek, nawet społecznie się 
łami, stół okrągły, na wysoki udziela, w Ochotniczej Straży 
połysk, ściany we wzorki, peł- Pożarnej działa, 
ne świętych obrazów, na podło- Pyta pan o ten pożar? To 
dze wzorzysty dywan. Na tym klub nam się spalił, będzie już z 
tle dość niekorzystnie prezento- miesiąc temu. Łobuz jakiś pod
wal się stojący pod oknem ko- palił, z zazdrości. To" był taki 
torowy telewizor. piękny klub. a jak urządzony.

najlepsze instrumenty, nawet
* * * fortepian. Młodzież miała wie

czorami rozrywkę, oni przecież 
Owszem, jest coś o czym lubią muzykę. Czy piją?

chciałbym, żeby pan napisał. No ”
bo jak to właściwie -  w Płoc- Bardzo m ark o w an ie , me mają 
ku Indzie dostają na miesiąc 12 na to ani czasu, ani zdrowia, 
paczek papierosów, a u nas to To są naprawdę ambitni, kultu- 
niby gorsi? Wie pan. ile papie- ra-lni { przyzwoici ludzie Nie 
rosów dostajemy m ieszan ie? ,tafc jaik dzj(, indz,ej 
33 sztuki. Tak jest, jednego pa
pierosa dziennie a na niedzielę * * *
dwa, żeby było po chrześcijan-
Siku, jak należy. _  Wie pan_ komiplatnie za_

Powinni też nam dawać wię- „ „ n n ia ,^ .  Przeciei  na dniach 
kszy przydział cukru, przecież . , , ' . ,
zdajemy buraki, dzięki nam go mam odebrać kombajn z Płoc- 
produkują. Żeby wykopać te bu- ka. Pierwszy w naszej wsi zu- 
■raki, trzeba nająć robotników pełnie nowy kombajn, a ja o 
i czym im potem słodzić herba- mały wło,s byłbym Q tym za.

..........................................pomniał.
Okazało się, ze rowrwez mie- . . ... „

szkańcy Tumu mają problemy y ‘ e P !n czeg s -
związane z kryzysem. Wstyd Ubiliśmy wieprzka, odpust już 
przyznać, ale zabrzmiało to dla blisko, to i pożywić się jest

Fot. T. Gałazka

mnie optymistycznie. Nie jesteś- czym. Nie? To proszę bardzo, 
mj sami w niedoli. pan weźmie ze sobą odrobinę

* * * dobrej kiełbaski, żona się ucie
szy. Proszę bardzo, proszę...

Ktoś mi powiedział niedawno:
Tum? To problem socjologiczny, * * *
to nowa ideologia, nowe pojęcia
i zmiana wartości. Nieważne, że Gdy kiedyś, czytelniku, znaj- 
są bogaci, ważne, co z tym bo- dziesz się późnym zmierzchem
gactwem uczynią. w samym środku wsi Tum nie-

Lczynili wszystko: co możliwe, , , _ .
żeby świat już nie był im po- °P°dal Łęczycy i spojrzysz po
trzebny żeby to oni byli po- przez otwarte okna i rozsunięte 
trzebni światu... firany, w jasno oświetlone wnę-

Tum. To jest problem socjo- trza domostw i ujrzysz prze
pych swarzędzkich mebli, lśnią
cych kryształów, malowanych 
we wzory ścian i kolorowych

rzadko. Ale jak już świętują ki? Przecież jest nas troje, ja, do tego prawo, i stać nas na to. Tak. drogi panie. Jestem tu telewizorów być może urzeczo-
to jak w filmie. Byłam niedaw- zona i syn, i chcemy zyc nor- Pyta pan o kryzys? Dla mnie nauczycielką już od trzydziestu . , . ’ , . ,
no na takim weselu, Proszę pa- ma lnie, i stać nas na to. Za- może sobie być. Jestem samo- Jat i wiem co mówię. To są do- me dojrzysz
na, to było nadzwyczajne, jak cząłem go stawiać sześć łat te- wystarczal.ny, mięso mam mle- brzy. przvzwoici ludzie, tylko A oni tam są. Bardzo zmę-
kurturalnie, jak nowocześnie mu, kiedy wszystko było jesz- ko też i jajka. Co innego mnie trochę zamknięci w sobie, tacy czeni, zamknięci nocą sam na

sam ze swoim szczęściem Nie

PIOTR PYTLAKOWSKI

— Panie, toż to Sodoma i Go
mora. To ma być socjalizm? To 
la tu na pensji ledwo koniec z 
końcem, jedzenia nie ma, mydłd 
aie ma, niczego nie ma. A u 
aich, co dusza zapragnie. Panie, 
bogacze, kapitaliści, kułacy... — 
Przypadkowy człowiek z kolejki 
Po pieczywo w Łęczycy.

Towarzyszu, typowa pato
logia społeczna. Mają wszystko, 
c° chcą. Nie liczą się z pie
niędzmi. Są zdemoralizowani 
Jak jeden kupi telewizor kolo
rowy, to drugi od razu dwa. 1 
3est lepszy. Budują domy jak 
Pałace, po kilkanaście pokoi, 
^yją w oderwaniu od rzeczy
wistości. Dla nich kryzys to pu- 
5te słowo, bo za pieniądze mo- 

załatwić wszystko. Uważam, 
?e jest to problem i społeczny 
1 Polityczny... — działacz par
tyjny z regionu łęczyckiego.

— Tum? A tak, słyszałem. 
Tam się wżenić, to dopiero nu- 
? ler- A jakie samochody mają 
Podobno jak w rodzinie jest 
Pięć osób, to i pięć wozów w 
§arążu. A jak na wsi zabawa, 
to i dwa tauzeny za pół litra 
b*aoą, koleś mi mówił, — on 
bobrze wie... — młody człowiek

„Petropolem” w Płocku.
Proszę pana, dorabiają się 

a ludzkim nieszczęściu. Dziecko 
ny struli. Kupiłam na targu 
warzywa i okazało się, że tru- 
“5c,e- Sanepid powinien ich ka- 
ac’ ?'n.i Pryskają rośliny, żeby 
dybciej dojrzewały i później ta- 
le trujące sprzedają... — kobie-

Drugi raz już przeszedłem ca
łą wieś i ciągle nie mogę się 
zdecydować. Gdzie wejść, z kim 
rozmawiać? Wszędzie widać 
pracujących ludzi, Nie chcę być 
natrętem, nie chcę przeszkadzać. 
Stoję patrząc, jak się uwijają 
Jak mieszczuch w obliczu tego, 

, co nieznane, jak ktoś kto za
pomniał, na czym polega sens 
życia.

■ — Najpierw pracowałem u 
teścia, na jego dzieci. Ja nie 
urodziłem się w Tumie, to żona 
tumianka. Dopiero po ośmiu la
tach. w pięćdziesiątym siód
mym, ojciec kupił mi 4,5 morgi 
teść dał w posagu 15 i tak za
cząłem. Początkowo ogólnoto- 
warówka, można powiedzieć, 
wszystkiego po trochu, potem 
wziąłem się za specjalizację wa
rzywniczą. Bo przecież na tym 
się robi pieniądze. Ja się nie 
mam czego wstydzić, robię to, 
co mi przynosi zysk, inaczej po 
co miałbym tak harować. Mam 
teraz 22 ha ziemi, w tym 17 or
nej, mam 330 metrów pod 
szkłem, mam folie, mam wszy
stkie potrzebne maszyny, dwa 
ciągniki, żuka, .stara i wołgę. 
Ale żeby to wszystko mieć,

aame zagraniczne trunki, co za cze tanie. Budulec udało mi się martwi. Polska. Co z nią bę- jakby wilkowaci. O nie, wcale
jedzenie. O to na pewno nie kupić bez problemów, murarz} dzie? nie sa zawistni, to raczej coś , . ~  _hvt blis.ko
b}ło zwykłe wiejsiiue wesele tanich też znalazłem. Wtedy Solidarność? Owszem, należę, innego, oni są ambitni. Na czym tK)dc 1<5Cł J ,.y.
.. ak sobie radzą w czasie kry- płaciłem im po 175 zł za dni ów- wierzę, że oni właśnie będą się polesa ich ambicja? No po pro- Słyszysz? To w obejściach czuj-
zysiu. Normalnie, jeżdżą do mia- kę, teraz chcą i po 660. Jak wstawiać za rolnikami. My stu, nie chcą być gorsi od i*n- ne psy szczekają... 
s.a, stoją w kolejkach, jak byli tańsi to bardziej robotni, przecież, do tej pory, jak te sie- nych. .Tak jeden zaczął się budo-
wszyscy teraz jak mają forsę, to nie roty. Sami na świecie. wać, inni też od razu. Jak ten

Dzieci? Raczej zostają, kończą r
szkoły rolnicze i obejmują go
spodarstwa po rodzicach. Nie
które idą nawet na studia Nie
dawno jeden z chłopców poszedł 
na politechnikę. Ale nie dał ra
dy. Matka obstawiła go korepe
tytorami, grosza nie szczędziła 
ale coś tam nie wyszło. Zdarza 
się. Są też tacy. co pokończyli 
studia i wrócili. No no, gdzie im 
będzie lepiej niż tutaj. No 
gdzie?

STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY
Pan Józef Sapkowski z Tomaszowa Lubelskiego jest prze

wodniczącym Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Dzieci 
Wojny. Idea powołania tej organizacji zrodziła się przed laty, 
kiedy to redakcja tygodnika „Polityka” rozpisała konkurs na 
wspomnienia dzieci z okresu okupacji pod umownym tytu
łem: Byli wówczas dziećmi. Wśród laureatów konkursu byli 
m.in. właśnie pan Sapkowski oraz Bogdan Iwański, nasz współ
pracownik. Organizatorzy SDW przewidują zorganizowanie 
Zjazdu Założycielskiego we wrześniu br. prawdopodobnie 
w miejscowości Susiec na Roztoczu. Podczas Zjazdu powołany 
zostanie Zarząd Główny SDW, komisja ds, rejestracji stowa
rzyszenia oraz podjęta będzie uchwała o budowie przez SDW 
szpitala — pomnika imienia Dzieci Zamojszczyzny.

Zgodnie z prośbą pana Sapkowskiego, który nadesłał do na
szej redakcji list, publikujemy niżej projekt deklaracji ideowo- 
-programowej Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Podajemy rów
nież adres naszego korespondenta: Józef Sapkowski ul. Króla 
Zygmunta 5/2 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. zamojskie.

DEKLARACJA IDEOWO-PROGRAMOWA SDW

W życiu każdego człowieka przychodzi taka chwila, kiedy 
przekonuje się, że choć przeżył spory szmat czasu, to zbyt mało 
zrobił dla swego środowiska i dla kraju. Taki właśnie okres 
przeżywamy my — DZIECI WOJNY,.

Obciążeni balastem ciężkich przeżyć wojennych i grozy fa
szystowskiego terroru, nawykli do pracy w najtrudniejszych 
warunkach, bo w okresie odbudowy państwa polskiego obecnie 
już pozbawieni obowiązku wychowywania własnych dzieci, lecz 
jeszcze młodzi i energiczni — odczuwamy pilną potrzebę spo
łecznego działania w ramach własnej organizacji.

Wychowanie patriotyczne, jakie otrzymaliśmy od naszych ro
dziców, braci i sióstr czynnie zaangażowanych w walkę z hi
tlerowcami oraz w organizacjach młodzieżowych — ZHP, ZWM, 
OMTUR, ZMW, „Wici”, ZMD i w Związku Młodzieży Pol
skiej zmusza nas, abyśmy w obecnej, najtrudniejszej dla kra- 

. ju sytuacji od chwili jego wyzwolenia, połączyli jeszcze raz 
swoje dłonie we wspólnym wysiłku.

Kraj nasz potrzebuje szpitali, sanatoriów, ośrodków rehabi
litacyjnych i innych obiektów użyteczności publicznej. Jako 
dzieci wojny pragniemy choć w części uzupełnić te luki.

Połączeni w szeregach SDW pragniemy przypomnieć spo
łeczeństwu, że to MY o głodzie i chłodzie likwidowaliśmy za
minowane odłogi, budowaliśmy Nową Hutę, Nowe Tychy, drogi 
i mosty, zniszczone linie kolejowe oraz podnosiliśmy z gruzów 
naszą Stolicę. Ale wówczas dawaliśmy Ojczyźnie tylko swoją > 
młodość, gorące serca i siłę mięśni.

DZIŚ JAKŻE JESTEŚMY BOGATSI!
Prócz energii i jeszcze gorących serc mamy bogate doświad

czenie życiowe, posiadamy umiejętność pracy w zespołach, je
steśmy ludźmi wykształconymi i specjalistami w swoich za
rodach.

Cechy te stanowią nasz skarb niewymierny w złotówkach.
I właśnie ten S K A R B  pragniemy ofiarować Ojczyźnie w Jej 
najtrudniejszych chwilach!

Stowarzyszenie Dzieci Wojny nie jest partią polityczną, lecz 
organizacją C Z Y N U  o wTysokim stopniu społecznego zaan
gażowania.

SDW uznaje kierowniczą rolę VPZPR i przyjęty system po- •
lityczny.

SDW jest samorządnym i niezależnym związkiem obywateli 
PRL, którzy w dniu 9 maja 1945 roku nie mieli 18 lat. Jednym 
z głównych celów działania SDW jest dobro dzieci, a więc rów
nież walka o Pokój, aby nigdy nie zaznały one grozy wojny.

SDW posiada ni.e spłacony dług wobec osób, które w okresie 
wojny z narażeniem własnego życia ratowały dzieci przed śmier
cią lub nimi się opiekowały. Spłatę tego długu SDW przyjmuje 
jako jeden z głównych celów statutowych.

SDW udzieli wszechstronnej pomocy swoim członkom, któ
rzy w czasie wojny utracili zdrowie w obozach koncentracyj
nych, w czasie działań wojennych lub w czasie zabawy ma
teriałami wojennymi. (

SDW będzie szkoliło swoich członków i ich dzieci w zawo
dach niezbędnych do realizowania celów statutowych Stowa
rzyszenia.

Wybrany przez Zjazd Członków Komitetu Założycielskiego 
Zarząd Główny SDW przystąpi natychmiast po uzyskaniu oso
bowości prawnej do realizacji najważniejszego zadania — bu
dowy na terenie woj. zamojskiego szpitala — pomnika imienia 
Dzieci Zamojszczyzny dla członków Stowarzyszenia, gdzie rów
nież będzie się mieścił duży oddział dziecięcy.

(Opr. jbn)

NR 32 • TYGODNIK PŁOCKI • STR. 9



/

(SPORT)'
9 sierpnia
inauguracja rozgrywek

RUSZAJĄ
PIŁKARSKIE 

LIGI
Szybko minęły piłkarskie waka

cje. Decyzją PZPN już 9 sierpnia 
ruszają I i II liga piłki nożnej. 
Wystartuje w nich nasz niedawny 
beniaminek „Wisła”, który tak zna
komicie spisywał się w rozgryw
kach w ubiegłym sezonie. W tym 
roku zmiana. Związek bowiem sam 
przeniósł płocką drużynę do dru
giej grupy II ligi. o czym ta osta
tnia dowiedziała się z prasy. Do
brze to czy źle?

Duża grupa kibiców uważa, że 
gorzej. Ale zdania są podzielone. 
..Wisła” spotka się z zespołami, z 
którymi jeszcze nigdy nie grała. 
W ubiegłym roku też trwały takie 
dyskusje — jaka grupa łatwiejsza. 
Życie więc z nowym sezonem sko
rygowało plany i będzie okazja do 
ich Draktycznego sprawdzenia. Wal
czyć trzeba i tak.

Jak przebiegały przygotowania? 
Zgodnie z planem. Po zakończeniu 
rundy wiosennej zawodnicy otrzy
mali urlopy ,a 15 lipca spotkali 
się już ponownie. Trenowali po
czątkowo na własnych obiektach 
Później tradycyjnie jak co roku 
wyjechali na zgrupowanie do oś
rodka w Słubicach nad Odrą.

Plany? Wzrosły apetyty piłkarzy 
i ich szkoleniowca Tadeusza Pro- 
sowśkiego Chcieliby uplasować się 
w czołówce tabeli. Czy im się to 
uda? Grupa będzie bardzo wyrów
nana.

Z pytaniem o szanse przed zbli
żającym się sezonem zwróciłem 
się do Sekretarza Generalnego 
Klubu Macieja Ozimka. Oto jego 
wypowiedź: „Praktycznie po, raz 
drugi jesteśmy beniaminkiem, mi
mo ligowego stażu Będzie to więc 
znów sezon trudny ze względu na 
brak rozeznania naszych przyszłych 
przeciwników. Nie ubiegaliśmy się
0 zmianę grupy, dlatego zaskocze
nie było duże wśród zawodników
1 trenerów.

Panuje opinia, źe zespoły grają
ce w tej grupie grają piłkę bar
dziej ostrą, męską a mniej tech
niczną. Trzeba mieć więc drużynę 
dobrze przygotowana kondycyjnie 
do walki. Uważamy, że w naszym 
przypadku powinien procentować 
sezon ubiegły.

Nasz cel, jaki' sobie stawiamy 
to dalsza konsolidacja zespołu i 
zajęcie miejsca w górnej połowie 
tabeli. Jeżeli chodzi o kibiców to 
liczymy, że zwiększy się frekwen
cja na spotkaniach. Będzie można 
zobaczyć inne zespoły i porównać, 
która z grup jest silniejsza.

Bardzo obawiamy się początku 
rozgrywek, gdyż z czterech pier
wszych pojedynków aż trzy roze
gramy na wyjazdach, a każdy z 
naszych przeciwników ostrzy sobie 
apetyt na powrót do pierwszej 
ligi.

W składzie kadry pierwszego ze
społu nastąpiły drobne zmiany. 
Ubyli Witold Słabkowski — za
kończył karierę piłkarską, Lech 
Kaczyński, Witold Warnast Woj
ciech Kraśniewskj — przeszli do 
zespołu rezerw. W zgrupowaniu 
w Słubicach wzięli udział bram
karz Kaźmierski oraz Lech Łuka
szewicz. W drużynie nie zobaczy
my żadnych nowych zawodników, 
mimo że kilku się zgłaszało. Prze
kreśliły nasze z nimi rozmowy 
sprawy mieszkaniowe, gdyż finan
sowe nie były wysokie”.

PZPN rozesłał już do klubów 
terminarz rozgrywek. Wisła przy
gotowuje dla kibiców pełny zestaw 
wszystkich meczów. My natomiast 
podajemy poniżej terminarz spot
kań tylko z udziałem płockiej dru
żyny. Radzimy -wyciąć i zacho
wać.

9 sierpnia: Resovia Rzeszów —
Wisła

22 sierpnia godz. 17 — Wisła — 
Cr?rcovia Kraków

29—30 sierpnia — Zawisza Byd
goszcz — Wisła

5—6 września — Polonia Bytom
— Wisła

9 września, godz. 16 — Wisła — 
Górnik Knurów

12—13 września — Broń Radom
— W isła

19 września godz. 16 — Wisła — 
Stal Stalowa Wola

26—27 września — Stal Rzeszów
— Wisła

3 października godz. 15.30 — Wi
sła — Hutnik Kraków

10—li października — Błękitni 
Kielce — Wisła

18 października godz. 11 — Wisła
— Raków Częstochowa

24—25 października —Avia Świd
nik — Wisła

7 listopada godz .14 — Wisła — 
Olimpia Elbląg

14—15 listopada — Radomiąk Ra
dom — Wisła

21 listopada godz. 1J — Wisła — 
Gwardia Szczytno.

(wd)

W  ubiegłym roku rozpoczę
liśmy przedstawiać na na
szych łamach gminy wo

jewództwa płockiego od strony 
ich działalności sportowej. Są 
gminy lepsze i gorsze pod tym 
względem. W jednych silnymi 
ogniwami są szikoły podstawowe 
lub rolnicze, w innych to kluby 
LZS-owskie nadają ton i pro
wadzą bogate życie sportowe.

Dziś chcieliśmy zaprezentować 
najlepszą sportową gminę w re
gionie pło-ckim, mianowicie Wi
tonię leżącą kilka kilometrów 
od Kutna. W tym przypadku 
sąsiedztwo to jest korzystne dla 
rozwoju sportu na wsi. Szkoła 
w tej miejscowości posiada sa
lę gimnastyczną, jakiej nie ma
ją duże , średnie czy podstawo
we w miastach. Jej powierzch
nia to prawie wymiary małej 
hali 30 na 15 m. Budowa tej sa
li wywołała swego czasu sporo 
dyskusji i sporów. Dość powie
dzieć, że tuż po ot-warciu 
zarwała się podłoga, długo po
tem trzeba było jjeszcze popra
wiać usterki. Obok szkoły zbudo
wano duże boisko piłkarskie i 
znajduje się tam spora powierz
chnia asfaltowa z przeznacze
niem do gry w tenisa ziemnego.

Prymat dzierży klub sporto
wy „Witoniamka” i, co jest dziw
ne, posiada on kilka sekcji. 
Dziwne oczywiście dla specyfi
ki sportu wiejskiego. Podstawo-, 
wa dyscyplina, jaka jest upra
wiana, to oczywiście piłka noż
na. _ Seniorzy grają w „A” klasie 
wojewódzkiej. Tegoroczny sezon 
zakończyli na doskonałym III 
miejscu. O awansie do ligi mię- 
dzyokręgowej w tym roku jesz
cze nie myśleli, jak powiedział 
mi przewodniczący Rady Gmin
nej LZS Eugeniusz Mordzak, 
sam przed laty piłkarz tej dru
żyny. Chociaż z awansem jesz
cze nie wiadomo jak będzie, 
gdyż pomóc może reorganizacja 
rozgrywek w trzeciej lidze cen
tralnej i proponowane zmiany 
w naszym okręgu. Rozważany 
jest projekt odłączenia od 
OZPN Płock OZPN Skier
niewice, a tym samym odej
ścia kilku silnych drużyn z te- 

igo rejonu. W związku z tym 
zachodzi potrzeba przesunięcia 
najlepszych zespołów z klasy 
„A” do nowej ligi okręgowej 
Jest jednak sporo przeciwni
ków tej idei- ale dopiero sfede- 
rowane kluby w Wojewódzkiej 
Federacji Sportu dadzą odpo
wiedź czy projekt c'oczeka się 
realizacji. '

Większość drużyny seniorów 
to młodzi ludzie — ubiegłorocz
ni juniorzy. Mają oni na swoim 
koncie też spore sukcesy. Przed 
rokiem występowali jeszcze w

Czy można w wieku 65 lat 
rozpoczynać dopiero dzia
łalność turystyczną? Oka

zuje się, że tak. Turystą dopie
ro po przejściu na emeryturę 
stał się pan Jan Piotrowski z 
Gostynina. Jako specjalność wy
brał sobie turystykę rowerową 
Oczywiście jest członkiem PTTK.

Odwiedziłem Jana Piotrow
skiego w przededniu jego wyja
zdu w kolejną podróż po kraju 
Tym razem trasa wiedzie w 
kierunku północnym poprzez

lidze międzywojewódzkiej • — 
najwyższej formie rozgrywek 
prowadzonych dla juniorów. 
Niestety nie udało im się w niej 
utrzymać, zajęli ostatnie miej
sce i zostali zdegradowani. W 
Witoni mówią o tym — trudno, 
taki jest sport.

Prowadzi zesipoły właśnie pre
zes Mordzak. Czołowi zawodni
cy „Witonianki" wśród seniorów 
do Stanisław Wiktorowski, Jan 
Pawlak, Aleksy Dominiak i 
Władysław Bagrowski, który w 
tym roku zakończył czynne

deusz Slepecki nauczyciel ZSG 
w Witoni, posiadający upraw
nienia do szkolenia w tej trud
nej dyscyplinie sportu.

Klub posiada matę do judo, 
odpowiednią ilość ubrań dla ju~ 
doków, czyli wszystko, co jest 
konieczne, by sport ten się roz
wijał. Chociaż w samym klubie 
działacze są już trochę zniecier
pliwieni, taki wniosek wyciąg
nąłem z rozmów. Dlaczego? Od 
powstania sekcji minęło już dwa 
lata, a oprócz treningów judocy 
nigdzie nie startują i nie wal

PBIlOSIAHtfłAMY SPOBIBWE M Y i O l .

W ITONIA
uprawianie sportu. Najlepsi ju
niorzy — Wojciech Serwaęiński, 
Marek Duczyński i Krzysztof 
Pawlak. W obu zespołach ćwi
czy około pięćdziesięciu zawod
ników. Jeśli jacyś odchodzą, nie 
ma żadnych kłopotów, na ich 
miejsce są zawsze następcy. Pi
sałem kilkakrotnie, jakię kłopo
ty sprawia innym drużynom ta
ki problem, nie tylko na wsi.

Procentuje prawidłowa praca 
z młodzieżą. Oprócz drużyn, o 
których była mowa wcześniej, 
przy Zbiorczej Szkole Gminnej 
zorganizowane są zespoły tramp
karzy i z nich co roku najlep
si przechodzą do drużyn sta r
szych. W szkole uczy się prawie 
czterystu uczniów. Jest więc z 
czego wybierać. Na dodatek w, 
takich warunkach jak tu można 
trenować latem i zimą.

Zespół występował dwa lata 
w klasie „B” i ostatnie trzy w 
„A”. Szybko awansował co dra
binkach kariery piłkarskiej. Ale 
gdy ćwiczy tylu zawodni
ków, z których każdego roku 
wyrastają dobrze ■ wyszkoleni 
młodzi ludzie, nie ma powodów 
do zaskoczenia.

Drugą sekcją po piłce nożnej 
skupiającą najwięcej zawodni
ków jest judo. Powstała ona 
dwa lata temu. Ćwiczyło w niej 
aż siedemdziesięciu judoków, 
ale gdy okazało się. że na suk
cesy trzeba długo i ciężko pra
cować, część nie wytrzymała i 
zrezygnowała. Obecnie trenuje 
w niej już tylko dwudziestu za
wodników. Prowadzi ją mgr Ta-

Przed turystą prawie półto
ra tysiąca kilometrów, ale Jan 
Piotrowski, już w tym roku 
przejechał 1250. Oto kilka waż- 
niej^yeh miejscowości z czerw
cowej eskapady: Skierniewice, 
Rawa Mazowiecka, Szydłowiec, 
Janów Lubelski, Biłgoraj. Da
lej trasa biegła już w ramach 
Małego Rajdu . Dookoła Polski 
rozpoczętego w 1980 r. Wszyst
kie te miejscowości wpisane z 
potwierdzeniem do Książeczki 
Podróży Kolarskich PTTK. W

czą. Mpże dlatego właśnie tak 
szybko rezygnują? Jest to temat 
do osobnych przemyśleń zarów
no dla prowadzącego, jak i za
rządu klubu.

Istnieją jeszcze dwie «ekcje 
ale ' tylko rekreacyjne: piłka 
siatkowa i to jedynie w sali 
oraz sekcja tenisa stołowego. Ta 
ostatnia, walczyła przed laty z 
dobrymi rezultatami w rozgryw
kach. Z różnych przyczyn zo
stała jednak rozwiązana. Obec
nie ćMałacze myślą, by od je
sieni zgłosić ją ponownie. W 
Witom znalazła sic też grupka 
miłośników w tenisa ziemnego. 
Zimą ćwiczą w sali latem zaś 
przyjeżdżają nawet do odległe
go Płocka na korty „Wisły”. 
Koło szkoły w Witoni specjal
nie wylano dużą połać asfaltu, 
by umożliwię grę w tenisa. Po
nieważ nie można wkładać słup
ków z siateczką, bo o tym wcze
śniej nie pomyślano, zastępuje 
ją rząd ławek.

Poza „Witonianką” prowadzą 
działalność sportową LZS Ro
ma,rtów z drużynami piłki noż
nej,  ̂ seniorami walczącymi w 
klasie „B” i rezerwami junio
rów, którzy wywalczył; awans 
do ligii wojewódzkiej. Dla gro
na sympatyków piłki siatkowej ’ 
zorganizowano LZS przy Gmin
nej Spółdzielni, Z koła LZS 
przy Spółdzielni Kółek Rolni
czych wywodzi się spora grupa 
uczestników igrzysk letnich i zi
mowych pracowników Zakładów 
Gospodarki Żywieniowej.

Nie narzekali działacze z Wi-

był ubiegły rok, pierwszy w tu
rystyce kolarskiej. W ramach 
Małego Rajdu Dookoła Polski 
przejechał 2400 kilometrów za
miast 1900, Jego eskapadę przer
wały dopiero lipcowe strajki. 
Największa długość trasy, jaką 
zakłada do pokonania jednego 
dnia, wynosi sto piętnaście ki
lometrów z prędkością około 
piętnastu km/godz.

Na czym podróżuje? Jeździ na 
naszym polskim rowerze „Wa- 
gant” produkcji zakładów z

EMERYTURA 
NA ROWERZE

Gniezno, Bydgoszcz, Bytów, 
Miastko, Słupsk, Kostrzyń, Lidz
bark. Giżycko, Szczytno, Nidzi
cę i Sierpc do Gostynina. Po
dróż trwać będzie prawie trzy 
tygodnie. Łącznie rowerzysta 
pokona według mapy samocho
dowej 1455 kilometrów. Gospo
darz z nie,pokojem patrzył w 
okno na padający deszcz, który, 
jak powiedział, może mu opóź
nić rozpoczęcie podróży.

Gdy zapytałem go, czy nie 
boi się trudów samodzielnych 
wycieczek, odpowiedział, że jest 
do nich solidnie przygotowany i 
to zarówno fizycznie, jak i psy
chicznie. W pokoju rzeczywiście 
było mnóstwo przewodników, 
folderów i map. Dokładny har
monogram eskapady z kalome- 
trażem i miejscowościami, w 
których będzie nocował, zajmo
wał główne miejsce.

ten sposób turysta zbiera punk
ty do odznak PTTK. Każda z 
nich to inne wymogi do osiąg
nięcia. Zdobył już brązową i
srebrną odznakę kolarską, a w 
tym roku po powrocie z rajdu 
otrzyma złotą.

Jan Piotrowski nie stawia jed
nak zdobywania odznak jako 
głównego celu — choć nie są 
orne bez znaczenia — dodaje 
Przede wszystkim chce poznać 
kraj, jego zabytki i ludzi we 
wszystkich zakątkach. Dlatego 
skrupulatnie przegląda m ateria
ły z informacjami na temat tra
sy przejazdu. Interesuje się 
szczególnie zabytkami klasy „O”. 
Zaplanował, że w tym roku 
obejrzy ich piętnaście. Podczas 
czerwcowej wyprawy udało mu 
się zrealizować częściowo za
miary, zwiedzić dziewięć!

Bardzo ważny w jego planach

Jan Piotrowski przed kolejnym  
rajdem po kraju

Fot. Archiwum

Bydgoszczy przystosowanym de 
dłuższych podróży, jego waga 17 
kg, razem z bagażem 22 kg. Co 
zabiera z sobą? Naprawdę tylko 
najpotrzebniejsze rzeczy, stąd 
niewielka waga bagażu.

Podróżuje oczywiście bez 
względu na pogodę, chyba że 
ulewa jest zbyt dokuczliwa. No
cuje albo w schroniskach szkol
nych lub PTTK-owiskich, a jesz
cze częściej po prostu w stodo
łach na sianie. Zawsze, i to pod-
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toni na brak środków finanso
wych. Roczny budżet Rady 
Gminnej LZS wynosi na bieżący 
rok 124 tysiące złotych i całko
wicie pokrywa potrzeby wszyst
kich klubów i ich sekcji. Oczy
wiście połowa przeznaczana jest 
na środki transportowe związa
ne z przejazdami drużyn na za
wody. Jeśli zabraknie pieniędzy, 
dołożą instytucje z terenu gmi
ny. Sprzętu sportowego i tury
stycznego posiadają za prawie 
sto tysięcy złotych. Transportu 
użycza Rolnicza Spółdzielnia w 
Podgórzycach.

Za tegoroczną działalność na 
polu sportowym gmina zdobyła 
pierwsze miejsce w wojewódz
twie oraz otrzymała „Złotą 
Omegę" na szczeblu ogółnopoł- 
skim. Wiąże się to wyróżnienie 
tz nagrodą 10 tysięcy złotych. 
Dużą zasługę ma w tym osiąg
nięciu Gminny Komitet Kultu
ry Fizycznej, Którego przewodni
czącym jest Eugeniusz Mordzak. 
W jego skład wchodzą właści
wie wszystkie osoby mające coś 
do ,powiedzenia w Witonii. Za- 
istępcami są Jan Karbowski 
przed laty sam v dobry sporto
wiec uprawiający lekkoatletykę, 
do spraw wychowawczych Wie
sław Jeziorski, komendant po
sterunku MO, wielki sympatyk 
sportu. Sekretarzem jest Marian, 
stokwiszewski, na co dzień wi
ceprezes GS, członkami — wy
mienieni wcześniej jako zawod
nik Jan Pawiak, pełniący funk
cję dyrektora SKR i Marek 
Tomczak.

Na przykładzie Witoni widać, 
że możni połączyć zaintereso
wania sportowe z działalnością 
zawodową. Nie zawsze wybrany 
Gminny Komitet musi istnieć 
tylko na papierze.

Mają działacze z Witoni też 
kłopoty. Brak lun jakichkol
wiek pomieszczeń klubowych i 
magazynowych. Obecnie sprzęt 
zmagazynowany jest po prostu 
u prezesa. Mają nadzieję, ,ze 
Urząd Gminy wygospodaruje im 
małe pomieszczenie w starym 
budynku koło szkoły w Witoni. 
Obietnice dano, ale trzeba po
czekać na jej dotrzymanie, Po
koik sami wyremontują, byle 
tylko go otrzymali. Można tin 
wierzyć. Podobnie powstało 
boisko piłkarskie. Sami je zme
liorowali, założyli studzienki' tak. 
że w największą ulewę nie stoi 
na nim woda. Przyłączamy się 
do próśb sportowców l Witoni 
o mały pokój, w którym mogli
by się spotykać i zmagazyno
wać sprzęt. Bn dotychczas wię
kszość posiedzeń odbywali w 
autobusie podczas meczów wy
jazdowych.

W. DUSZYŃSKI

kreślą mocno, spotyka się na 
trasie z życzliwością ludzi. 
Oczywiście zdarza się i odwrot
na reakcja ale są to sporadycz
ne wypadki. Zachęca swoich ko
legów do takiej formy .spędza
nia czasu, jednak chętnych pra
wie nie ma. Mówi, że ludzie 
stali się zbyt wygodni. Żałuje, 
że zbyt późno udaje mu się re
alizować swoje marzenia. ,„Od 
lat najmłodszych marzyłem o 
wielkiej przygodzie. Zaczęło się 
to dopiero teraz. Powiedziałem 
sobie, że muszę dodawać życia 
do lat, a nie lat do życia. Dla
czego wybrałem rower? Ułatwia 
bezpośredni kontakt z przyrodą, 
zapewnia dla organizmu tak 
potrzebny wysiłek fizyczny. 
Umożliwia przebywanie znacz
nych odległość; i co jest ważne 
— dojeżdżam nim tam, gdzie 
nie może wjechać samochód".

W tegorocznych wędrówkach 
duży problem stanowi żywność. 
Zawsze można jednak coś zjeść 
w barach przy trasie, choć 
trudności są.

— Poznałem w czasie wędró
wek wielu wspaniałych ludzi — 
mówi Jan Piotrowski. — Pisze
my do siebie, otrzymałem na
wet kartkę z Rzymu od czte
rech braci, któfzy jeżdżą na 
specjalnie przez nich skonstruo
wanym i zbudowanym rowerze. 
Obejrzałem wiele zabytków, 
prowadzę nawet ich katalog.

To nie koniec podróży Jana 
Piotrowskiego. W przyszłym 
roku zamierza* ale już nie sam, 
wyjechać na rowerze poza gra
nice kraju, do Czechosłowacji ł 
NRD. jeśli oczywiście dopisze 
mti zdrowie. A niezależnie od 
tego kontynuował będzie- zwie
dzanie okolic, których jeszcze 
nie miał okazji zobaczyć podczas 
swoich dwuletnich wojaży.

Pozostaje tylko życzyć speł
nienia marzeń sympatycznemu 
kolarzowi z Gostynina, który 
jest już na trasie swojej kolej
nej podróży. Życzymy dużo 
słońca i wiatru w plecy.

W. DUSZYŃSKI

Z N O T A T N I K A  
SPRAWOZDAWCY

PIŁKA NOŻNA
Rozpoczął się kolejny etap roz

grywek o piłkarsk- puchar Polski 
z udziałem drużyn III ligi central
nej. Jak wiadomo zwyciężcą na 
szczeblu okręgu płockiego został 
drugi zespół „Wisły” Płock. W 
wyniku losowania płocka" drużyna 
otrzymała za przeciwnika AZS 
Warszawa. W niedzielę odbył się 
mecz fniędzy tymi drużynami. Po 
ciekawej i stojącej na wysokim po
ziomie grze zwycięsko z tego po
jedynku wyszła „Wisła” Płock i 
ona awansowała do następnej tury 
pucharu Polski, Wynik spotkania 
I : 0. Jedyną bramkę zdobył z .rzu
tu karnego Bogdan Pachelski.

Wisła wystąpiła w następującym 
zestawieniu: Kaczyński — Kukuła, 
Kasprzyk, Rzepka. Michalski — 
Swat, Wani as (od 46 min. Rosa, od 
75 min. Rodzanowski). Uznański — 
Pachelski, Ostrowski. Kraśniewski.

Całej drużynie należą się słowa 
pochwały za waleczność i ambicję. 
W następnym spotkaniu już 9 sier
pnia płocki zespół spotka się ze 
zwycięzcą pojedynku Orkan So
chaczew — Orzeł Wierzbica. Na
tomiast 16 sierpnia do rozgrywek 
włączą g'ę ' już drużyny II ligi.

IMPREZY SPORTOWE 
Z OKAZJI 22 LIPCA

W całym województwie z okazji 
święta lipcowego odbyło się szereg 
imprez sportowo-rekreacyjnych, 
których organizatorem było Woje
wódzkie Zrzeszenie Ludowych Ze
społów Sportowych.

Drobin: w turnieju piłki nożnej 
zwyciężył zespół LZS Cieszewo 
przed LZS Nagórki. Zwycięzcami 
biegów przełajowych zostali: na 
dystansie 1000 m Dariusz Szymań
ski a na 2500 m Kazimierz Tatuch.

Piątek: kolejność drużyn w tur
nieju piłki nożnej ukształtowała 
się następująco: 1 LZS Witonian- 
ka Witonia, 2 LZS Gaj Nowy, 
3. Malina Piątek.

Byszew gm. Kutno: W turnieju 
piłki siatkowej zwyciężył LZS 
Głogowiec gm, Strzelce przed LZS 
Pawłowice gm. Krzyżanów.

Mochowo: Zwycięzcy turnieju
piłki siatkowej: 1. LZS Żurawin, 
2. LZS Mochowo.

Pacyna: Rozegrano tu turniej 
piłki nożnej o puchar I sekreta
rza KG PZPR. Zwyciężyła druży
na LZS Model przed LZS „Koper
nik” Kiernozia i LZS „Lwówian- 
ka” Lwówek.

Bodzanów: Towarzyski mecz po
między LZS Huragan Bodzanów 
i LZS Błękitni Gąbin zakończył 
się wynikiem 3:5.

Gójsk gm. Szczutowo: W turnie
ju piłki siatkowej triumfowali 
gospodarze przed LZS Podlesie i 
LZS Giinino.

(wd)

ŻÓŁTY CZEPEK
W dniu 2)3 sierpnia 1981 r. h* 

jeziorze Górskim k. Grabiny Za
rząd Wojewódzki Wodnego O- 
chotniczego Pogotowia Ratunko
wego organizuje egzamin na spe'  
cjalną kartę pływacką — żólW 
czepek. Zgłoszenia przyjmuje co
dziennie ZW WOPR w Płockd 
pl. Dąbrowskiego 24 lub telefo
nicznie 267-20.

Warunki uczestnictwa: ukoń
czone 18 lat, dobry stan zdr0'  
wda, pokonanie dystansu 1500 mb 
1 zdjęcie oraz uiszczenie opłatJf 
w wysokości 100 zł. Ratownicy
WOPR, którzy nie posiada#

u
specjalnej karty mogą otrzyma3 
ją bez egzaminu.

(d>



ZOZ w Płocku, ul. Kościuszki 28
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie robót remontowo-budowlanych w Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Bodzanowie.

Zakres robót obejmuje roboty dekarskie, blacharskie 
murarskie, malarskie, elewacyjne.

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwo
we, spółdzielcze oraz prywatne.

Oferty wraz z wstępnym kosztorysem prosimy składać 
w zamkniętych kopertach najpóźniej w ciągu 14 dni od 
daty ukazania się ogłoszenia Dziale Technicznym ZOZ 
ul. Dąbrowskiego 1. •

P-174

OSZCZĘDZAJ 
ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNA

ć*d y n ia  m - 3 dwupokojowe, 48 m 
kw . nowe budownictwo zamienię 
®a ocdobne w Płocku najchętniej z 
Dra równikiem MO Oferty składać. 
krystvn& Chylińska 81-178 Gdynia. 
W Krawiecka 10 kl. C m 5.

886288

^OSZUKUJĘ Opieki d'*hodzącej do POSZUKUJĘ uczciwego wspólnika

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM ..Seata’’ 850 Płock. Sło- DYWANY, wykładziny podłogowe 
wackiego 10 m 52 po g<~dz. 16 pior^ zachodnimi szamponiarkami m-

886280 stytucjom , osobom prywatnym nie 
DOdłońi (nie tracą a-zdejmując

ce.] ac ruazL'nu.Ji> uczciwego wspum.ua . l̂ n d v w . a . n V  StrzV-
bółtorarocznei dziewczynki. Wiado- Sam.-chodem do prowadzenia usług P _ V)* P J , • •
^ośe: Płock, u! Batalionów Chłop- na terenie woj płockiego. Oferty ■ żonę. Płock, teł. 223-53 po 16.
®klcb 9 m. 27. lub telefonicznie nr składać w redakcji „Tygodnika
o9-o? od 16 do 21. '  Płockiego”.

886284 886270

886271

Koledze
MARIANOWI RANIOWSKIEMU

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ż O N Y

składają
współpracownicy

886325

Z głębokim smutkiem i serdecznym żalem łączymy się z 
rodziną zmarłej

STENI KANIOWSKIEJ 
lekarza stomatologa

, ‘y

ń.:. na j*i w i

naszej kochanej i nieodżałowanej koleżanki, wspaniałego 
człowieka, zawsze ofiarnej uśmiechniętej i niezwykle su
miennej t(' pracy

grono najbliższych koleżanek i kolegów
886323

Wszystkim sąsiadom, znajomym, koleżankom I kolegom z 
zakładu pracy, którzy wzięli udział w nabożeństwach ża
łobnych i pogrzebie mojego Męża

ZENONA OLIWKOWŚKIEGO
składam serdeczne podziękowania. 

886319
zona

ZGUBIONO legitym ację pracowni
czą Nr A-25262 MZRiP.

886261

MIESZKANIE M-3 w Płocku zamie
nię na większe w Kutnie lub Łę
czycy Oferty składać Tygodnik Pło
cki Płock, ul. Jakubowskiego 11.

886260

ZAGUBIONO legitym ację pracowni
cza nr 43119 MZRiP

886236

ZGUBIONO bilet wolnej jazdy Nr
000739 na nazwisko Mroczek Jerzy

886254

ZGUBIONO legitym ację pracownicza
Nr 46336 MlZRiP:" '• i'

886265

ZGUBIONO legitym ację 'pracownicza 
Nr 4125 MZRiP

336267

ZGUBIONO legitym acię Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów Nr 0007983 na nazwisko 
Józef Iwański.

886273

USZCZELNIANIE okien. wymiana 
śrub na zatrzaski, przeróbki okien 
środkowych, montaż zamków
drzwiowych, tel. 291-62.

886234

% f*S ''sssjrsj'srs s s rs Jrssjrsssssjrssjrj,j ,s jrs jrj rs s jrs s jrjrs s s jrs srs s s rjrJr*sj_

\  Łódzkie Zakłady Zielarskie „Herbapol” Zakład w Kutnie
^ informuje plantatorów i zbieraczy, że obecnie obowiązują

NOWE CENY SKUPU

surowców zielarskich kontraktowanych i ze stanu natural- 
» nego. które podwyższono od 50 do 100 proc.

S Aktualne ceny niektórych surowców z a  1 k g  wynoszą:
S — kwiat bławatka — 800 zł
S — kwiat lipy — 200 zł *

—korzeń mydłnicy — 140 zł ^
§ — owoc jarzębiny — 65 zł
N — korzeń marzanny — 360 zł

b Bliższych informacji o skupie i cenach udzielają punkty 
S skupu ziół „Herbapol” na terenie woj. płockiego.
 ̂ P—162
*****

(INFORMACJE)
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Mochowie

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

aa sprzedaż samochodu marki „Żuk” rok produkcji 1973, 
cena wywoławcza 75.250 zł.

Przetarg I odbędzie się dnia 14-go po ukazaniu się ogło
szenia w prasie o godzinie 9.00 na placu Gminnej Spół
dzielni „SCh” w Mochowie. '

Przetarg II odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 
12.00, cena wywoławcza drugiego przetargu zostanie obni
żona.

Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy 
wpłacić co najmniej na 1 dzień przed przetargiem Wa
dium I przetargu zachowuje ważność na II przetarg. -Po
jazd można oglądać na 2 duj przed przetargiem na placu 
przed GS. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za 
wady sprzedawanego pojazdu i zastrzega sobie prawo u- 
nieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

P-163

L E K A R Z
R A D Z I

ZGUBIONO legitym ację pracowniczą 
MZRiP Nr 43119.

v 886236

DOMOWE naprawy telewizorów tel. 
284-09 Milewski.

876274

TAPIĆERSTWO samochodowe Płock 
Królewiecka 28 wykonuje podsufi- 
tówk’ do Fiata 126p

886241

SPRZEDAM samochód „Lublin” z 
silnikiem wysokoprężnym  Wiado
mość Płock, ul. Jaśminowa 3/154 po 
godz. 14.

886253

SPRZEDAM tanio nowy dom piętro
wy. / Wiadomość po 15 Płoc-k. ul. 
Mieszka i-go 1 m ' 5.

886243
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fc >»Społem” Wojewódzka Spółdzielnia w Płocku Oddział w “ 
£ Kutnie informuje, że 3v “

POSIADA DO PRZEKAZANIA NA AJENCJĘ • =
5 PUNKT FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY =* Z
jj znajdujący się przy ulicy Sienkiewicza 4. Zainteresowane -  
5 osoby proszone są o skontaktowanie się z działem spraw 2
5 Pracowniczych przy ulicy Mickiewicza 3 pokój nr 6.
S P—161 =<<>,l|* iim m m m im im m im iiIUii i l iiilm m m m m im m m im m ii,ii ‘i

'DARUJ 
_____ K R E W
RATUJ ZYCIE!

Pomimo stałej pracy oświatowej prowadzonej przez służbę zdro
wia w szkołach, zakładach pracy, mimo publikacji oraz audycji 
w środkach masowego przekazu, w świadomości pewnej c/.ęści 
społeczeństwa utrwaliły się mylne poglądy na temat wielu chorób 
społecznych Do nich należy także rzeżączka.

Jest to choroba przenoszona drogą płciową. Charakteryzuje się 
ropnym wyciekiem  z cew ki moczowej u mężczyzn który prze
ważnie występuje kilka dni po kontakcie zakaźnym U kobiet 
pojawiają się obfite upławy, które jak wiadomo mogą wystę
pować z powodu wielu innych przyczyn, stąd rozpoznanie rzeżączki 
u kobiet jest trudne Aby rozpoznać chorobę należy przede wszy
stkim stwierdzić dwoinki rzeżączki w wydzielinie badanej pod
mikroskopem Niekiedy badanie to — zwłaszcza u kobiet — jest 
niewystarczające i potrzebne jest dodatkowe wykonanie hodowli.

Prawdą jest, że współczesna m edycyna dysponuje lekami sku
tecznie leczącymi świeże zachorowania. Mylne jest natomiast prze
świadczenie, że pacjent może leczyć się sam, lub według instruk
cji kolegów Często ieśt bagatelizowane schorzenie Niekiedy le
karz jtpótyka Ślę ź poglądem, że „lepiej zakazić się rzeżączką niż 
katarem nosa” Niewłaściwe leczenie, w tym niskie dawki leków, 
czy też zbyt słabo działające specyfiki mogą prżekształcić ostry 
proces zapalny w przewlekły, często powikłany Min. star. za
palny najądrzy prowadzi niekiedy do bezpłodności u mężczyzn, a 
rzeżączka jajowodów i jajników do bezpłodności kobiet Prze
wlekłe, powikłane zmiany ograniczają aktywność zawodową, w y
magają niekiedy długotrwałych zwolnień lekarskich ł długotrwa
łego, intensyw nego leczenia.

Zdarza się przede wszystkim u kobiet, że choroba od początku 
przebiega bezobjawowo nie powodując dolegliwości i objawów  
choroby. Pacjentki są w ówczas jednak zakaźne dla sw ego part
nera seksualnego, podobnie jak w przypadku istnienia objawów. 
Szczególnie brzemienne w skutki jest zakażenie bezobjawowe u 
osób zm ieniających sw oich partnerów, co doprowadza do szybkiego  
szerzenia się zakażeń.

Następnym, istotnym  problemem jest szybkie, a jeszcze lepiej 
jednoczesne leczenie wszystkich kontaktów seksualnych, co za
pobiega ponownemu zakażeniu od tego samego partnera, czy 
też nie leczonego współmałżonka. Ponowne zakażenie zwiększa 
nie tylko koszty leczenia, lecz także ryzyko powikłań lub przej
ścia choroby w  stan przewlekły.

Istotną sprawą w  profilaktyce jest system atyczna kontrola po 
leczeniu w  term inach wskazanych przez lekarza Badanie takie 
leży w interesie chorego, gdyż umożliwia wczesne w ykrycie e- 
w entualnych niepowodzeń leczniczych i pozwala zastosować inny  
sposób leczenia. Trzeba bowiem podkreślić, że ustąpienie obja
wów choroby nie świadczy o w yleczeniu i dopiero badanie le
karskie m ikrobiologiczne może być sprawdzianem skuteczności 
leczenia. I odwrotnie, nieraz po leczeniu mogą utrzym ywać się 
objawy mimo w yleczenia rzeżączki. Zdarza się to na przykład 
gdy pacjent cierpi Jednocześnie na rzęsistkowicę, która wymaga 
dodatkowego, odrębnego leczenia. Zdarzyć się to może, że cho
ry zakazi się jednocześnie rzeżączką i kiłą, przy czym to dru
gie schorzenie ujawnia się dopiero później I dlatego tak ważne 
jest badanie krwi 3 m iesiące po leczeniu rzeżączki. Z tych Krót
kich informacji wynika, że  sam oleczenie i bagatelizowanie cho
roby stwarza szereg problemów. \

Chciałabym aby te krótkie uwagi były odczytane jako zachęta do 
szybkiego zgłaszania się do poradni, troska o jednoczesne lecze
nie wszystkich partnerów i pełnej współpracy pacjenta z leka
rzem.

dr WALENTYNA MAZURKIEWICZ

WOJEWÓDZKI
INFORMATOR
KULTURALNYI

PŁOCK

TEATR DRAMATYCZNY — przer
wa sezonowa.

KINA

DIANA; 5—7.VIII godz. 10 — Pies 
za burtą — ZSRR b.o., 5—7.VIII 
godz. 18, 20 — Alicja ucieka po raz 
ostatni — franc. od lat 15, 8—11. VIII
-  godz. 16, niedz. 12.15 i 15 — pro
rok, złoto i siedmiogrodzianie — 
rum. od lat 12, 8—ll.V III -  godz. 
18 i 20 — niedziela 17 i 19.15 —
Afera „Concorde” — wł. od lat 15, 
12—15. VIII — godz. 16 — Dwanaś
cie prac Asterixa — franc. b.o., 
12—15.VII1 — godz. 18 i  20 — Man- 
dingo — USA od lat 18, 9.V1II — 
godz U  — poranek — Zagubiony 
fłecik — barwny zestaw bajek.

SPUTNIK; 5—6.VIII — godz. 15 — 
Cudowny kwiat — radź., 5—6. VIII
— godz. 17 i 19.15 — Flic story — 
franc. od lat 18, 7—10.VIII — godz. 
15 — Przez Góry Skaliste — USA  
b.o., 7—10.VIII — godz. 17 i 19.15 — 
Gra o jabłko — czeski od lat 18, 
11—13. VIII -  . godz. 15, 17 i  19.15 — 
Fedora — RFN od lat 15.

STUDIO: a.VIII — Przygody baro
na Munchausena — franc. b.o., 7— 
9.VIII — Skradziona kolekcja — 
poi. od iat 12, 11—12.VIU — Wys
pa skarbów — franc.-wł. od lat 12.

MUZEUM MAZOWIECKIE: czyn
na ekspozycja stała: Dzieje Mazo
wsza, secesja, wystawa malarstwa 
A. Kiriuszyna. Wystawa czasowa — 
Rzeźby rodziny Krajewskich z Za
widza. Muzeum czynne: środy,
czwartki, godz. 9—15, wtorki, piąt
ki, 13—19, soboty 12—17, niedziele
10— 15. W poniedziałki i wtorki po 
wolnych sobotach muzeum nieczyn
ne.

MUZEUM DIECEZJALNE: ekspo
zycja stała czynna codziennie w  
godz 10—13 i 15—17. Niedziele godz.
11— 13 i 15—17. Muzeum nieczynne  
w poniedziałki.

DOM TECHNIKA: w środy i so
boty godz, 18 — dyskoteka.

DOM KULTURY: organizuje w  
amfiteatrze 10.VIII turniej kolonii.

KLUB MPiK: w każdą środę stu
dium wiedzy o rodzinie.

APTEKI; dyżury nocne i św iąte
czne pełnią apteki: do 10.VIII (godz. 
8 rano) apteka przy ul. Kolegialnej 
1, od 10 do 17. VIII apteka przy uf. 
Miodowej 2. W miesiącu sierpn‘u 
nieczynne są z powodu urlopu ap
teki przy ul. Nowy Rynek 2 i Ko
bylińskiego 6.

PORADNIA SPOŁECZNO-PRAWNA 
prowadzona przez Ośrodek Społecz
no-Prawny przy ZW ZSMP i Zarząd 
Miejski ZPP czynna jest w każdy 
piątek od godz 17—19 w Spółdziel
czym Domu < Kultury. Udzielane są 
porady z zakresu prawa karnego, 
drący 1 rodzinnego,

TELEFON ZAUFANIA nr 285—52 W 
poniedziałki i wtorki godz. 15—18, 
środy, czwartki i piątki godz. 10—15.

TELEFON ZAUFANIA ,W” 226-83 
codziennie od 19—20 udziela porad 
w sprawie chorób wenerycznych.

KUTNO
KINA

19 STYCZNIA: 5—7.VIII — Super- 
ekspress w niebezpieczeństw ie — 
jap. od lat 15, 5—7.VIII — Jego ko
biety — NRD od lat 15, 8—11. VIII
— Powrót straconych — jug. od 
lat 12, 8—11. VIII — Ten dzień to 
prezent — węg. od lat 18.

DK: 5.VIII — Piraci na Pacyfiku  
1 franc. b.o., 8—10.VIII -  Bobby

Deerfield — USA od lat 15, 11—
12.VIII — Rewolwer „Python 375”
— franc. od lat 15.

MUZEUM BITWY NAD BZURĄ:
* czynne codziennie prócz poniedziął- 
| ków i dni ppświątecznych w  godz. 
« 10—15.

ŁĘCZYCA
KINO GÓRNIK: 6—7. VIII — Ze

zowate szczęście — poi. od lat 15, 
6—7. VIII — Powodzenia stary — 
franc. od lat 15, 8—ll.V III — Żan
darm w Nowym  Jorku — franc. 
b.o.

MUZEUM — ZAMEK: czynna 
ekspozycja stała: Pradzieje regionu  
łęczyckiego, historia Łęczycy i 
zamku XVI—XIX wiek, łęczycka  

sztuka ludowa. Muzeum czynne: 
środy, czwartki, piątki i soboty  
9—16, wtorki 10—17, niedziele i  
wolne soboty 9—14.

GOSTYNIN
KINO WARSZAWA: 5—7.VIII —

Saturn 3 — ang. od lat 15, 9—
10.VIII — Śm iertelny pościg — franc. 
od lat 15.

SIERPC
KINO JUTRZENKA: 5—6.VIII —

Niezawodni przyjaciele — rum. b.o.,
5—6. VIII — Śm iertelny pościg — 
franc. od lat 15, 7—9.VIII — przy
gody barona M unchhausena — franc. 
b.o., 11—13.VIII — Kochajmy Sy
renki — poi. b.o., 11—13.VIII —
Mroczny przedmiot pożądania —
fr.-hiszp. od lat 18.

MUZEUM: stała ekspozycja etno
graficzna i historyczna, czynna co
dziennie z w yjątkiem  poniedział- 

i ków i dni poświątecznych w  godz. 
10—16.

mm pismo Polskie] Zjednoczonej 
Partii Robotnicze) Wydawca 
W ascdW >kje W ydawnictwo 
Prasowe P ra sy -Książk* Rucfc ' 
Adres redakcji. 09 40? Płock 
ul Jakubow skiego U Teiefo 

$ei,r  oy: redak tor naczelny 270 60
H „e ,* redakcji *55 88 pokOi dzienn ikaizv  *63-31 o»a» w K utn e ul
C*yń<u?k lew ,c*t' * tel R edagu je  zespół w składzie: itblgnlew Bura-
ber» '  <.! W hi-l/lmjp, .< Oti««vn»ki Gałti/ka 'f eoot ter! SWa Grin-
Czeir,Jr !<r“\ s 'ed-skctM J o l a n t \ a u r » r k a  łan  B Mycek ' r e d a k '  i na
®*,?>łm oni n!’ ”nl,>r-h lariTOisn t*iitrtnv%«ka. Krys»vn* P ytU kow eka (kier 

n ' , a d v s ia w  S/tóeCntak. J a n u s ;  W asilewski fop aeow anie techniez 
•czne), m  w lttels. M ateriałów nie zam ów ionych redakcja  nie

zwraca zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian tytułów  
Prenumeifttę na kia) przyjmują Oddziały RSW .Prasa Książka Ruch” 

ofaz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach;
-  d . 25 listopada oa styczeń I kwartał. I półrocze roku następnego ł na 
cały r;,b następny
— do dnia 10 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty na pozostałe 
okresy roku bieżącego
Cena prenumeraty rocznej - 208 i l
Jedn >ętk< gospoda'kl uspołecznionej Instytucje 1 organizacje społeczno- 
polityczne składała zamówienia w m iejscowych Oddziałach RSW .Prasa- 
Kslażka Ruch'*
Zakładi pracy i instytucje w mtelscowoSclach w któiycb nie ma Od
działów RSW oraz prenumeratorzy Indywidualni zamawiają prenurheratę 
w urzędach pocztowych lub u doręczycieli.

Pr en u mci a tę te  zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW , Prasa- 
Kslążka Ruch' Centrala Kolportażu Piasy Wydawnictw ul T>w*rowa 
28 00 056 Wa>ezawa kom- NBP XV O/W^rszaws N’ 1133 201045-139 11 W

termlnaci oddanych <Ue prenumeraty urstowej Prenum c uts r.e zleceń em  
wysyłki t a  granice lest droższa od prenumeraty krajowej * 80 proc dla 
zleceniodawców indywidualnych i O 100 proc dla zlecających instytucji 
i zakładów «v-aey

Ogłoszeni* pisyjm uje punkt ogłoszeniowy w Płocku ul Jakubowskiego  
11 oraz Biuro Ogłoszeń Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego RSW 
„Prasa-Książka-Ruch’’ Warszawa ui P /znańska 88

Druk: Prasowe Zakłady G:aficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch", Łódź, ul.
Armii Czerwonej 28. Zam. 1650. K-10.
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Rys. T. Osiński

DZWONNICA W ZAWIDZU
W naszym szkicowniku bardzo 

często pisząc o sztuce sakralnej 
używamy określenia zespół koś
cielny. Zespół taki składa się 
najczęściej z  samej świątyni i, 
leżącej w pobliżu dzwonnicy- 
Rzadziej wchodzą doń kaplice 
krzyże misyjne, cmćhtatzć ‘przy
kościelne, ogrodzenia ze stacjami 
drogi krzyżowej etc.

Dzwonnica — wynika to już 
z  nazwy — jest to budynek wcl- 
no stojący lub wyodrębniona je
go część, służący jako pomiesz
czenie na dzwony. Oczywiście 
najczęściej spotkać można 
dzwonnice kościelne, nieco rzad
sze są świeckie np. ratuszowe, 
strażackie.

Na przestrzeni epok ukształto
wały się w budownictwie dwa 
typy dzwonnic — wolno stojące 
oraz będące częścią określonego 
budynku. Obydwa te typy w y
stępują równie często, aczkol
wiek bardziej interesujące śq 
dzwonnice wolno stojące, gdyż 
jako takie stanowią nie tylko 
odrębne dzieła architektoniczne, 
ale przede wszystkim swoją ma- 
lowniczością tworzą swoisty kli
mat i obraz polskiej architektu
ry, zwłaszcza wiejskiej.

Długo by mówić i pisać na 
temat genezy dzwonnic, ich

konstrukcji architektonicznej, 
stosowanych materiałach budo
wlanych — uczynimy to przy 
innej okazji. Dziś słów kilka 
o dzwonnicy w Zawidzu koło 
Sierpca, wchodzącej w skład 
miejscowego zespołu kościelnego. 
Jest to budowla wolno stojąca, 
drewniana, z wysoką podmu
rówką na planie czworoboku. 
Drewniany korpus budowli 
przepruty został dużymi otwora
mi okiennymi, przez co dzwon
nica stanowi rodzaj ogromnego 
pudła rezonansowego. Wpływa 
to na barwę i natężenie dźwię
ku wydawanego przez umocowa
ne tam na specjalnej belkowa
nej konstrukcji, dzwony. Nie
stety, nie udało nam się uzys
kać bliższych informacji już na 
temat samych dzwonów. Całość 
zwieńcza hełm o kształcie ce
bulowa tym, będącym na Ma
zowszu pewną rzadkością.

Dzwonnica z Zawidzu, praw
dopodobnie współczesna miej
scowemu kościołoioi (2 poł. XIX  
w.), nie została uwzględniona 
przez Izabellę Galicką i Hannę 
Sygietyńską, które przed kilku
nastu laty proumdziły inwenta
ryzację zabytków sztuki w by
łym powiecie sierpeckim.

(jbn)

Chcecie to wierzcie. . .
BLIŹNIĘTA — (22.V-~22.VI)

RAK — (23.VI_22.VII)

BARAN (2I.III—20.IV)

Ostatnio chciałbyś coś zdziałać, ale 
czy wiesz, w jakiej dziedzinie? A 
może krótki' flirt stałby się dla Cie
bie miłym relaksem? Nieoczekiwana  
■wizyta tylko na początku będzie dla 
Ciebie zaskoczeniem, ale potern od
prężysz się i będziesz zadowolony. 
W pracy rób swoje, nie przejmuj 
się  plotkami. Jeżeli planujesz urlop, 
pojedź raczej w góry. Tam spotkasz 
kogoś, kto może w płynąć na Two
je życie.

LEW — (23. VII—23. VIII)

BYK — (21.1 V—21. V)

Jeżeli Ty będziesz inaczej trakto
w ał ludzi, od razu odczujesz zmianę 
na lepsze w stosunku do siebie Two
jego otoczenia. A tak naprawdę 
przydałby Ci się wypoczynek, bo 
gonisz 1uż resztkami sił. Może w y
jechałbyś choć ńa tydzień, miałbyś 
wtedy czas przem yśleć w iele spraw  
i  dojść do pewnych wniosków. Naj
w yższy czas, aby uporządkować 
sw oje osobiste sprawy. A masz na

PANNA — (24.VIII—23.IX)

Ostatnio dokonałeś pewnej trans
akcji, co do której masz mieszane 
uczucia. Zastanawiasz się, czy do
brze zrobiłeś. Niepotrzebnie, bo
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Kącik automobilisty

M  ZIELONA TRAWKĘ
Niedzielne wyjazdy na łono na

tury stały się dziś masowe. Jest 
to objaw bardzo korzystny, pozwala 
nam zaczerpnąć świeżego powietrza 
i z nowym zapasam sił wrócić do 
pracy. Tylko nie zawsze potrafimy 
w ykorzystać możliwości, jakie daje 
nam w^ tej dziedzinie samochód. 
Częstym bowiem jeszcze widokiem, 
są zmotoryzowani turyści, którzy 
zamiast zaszyć się gdzieś nad wodą 
czy w  zieleni, koczują — nie chcą 
tracić z oczu sw ojego pojazdu — 
przy zatłoczonych m ostkach blisko 
drogi względnie na zakurzonej 
trawce przydrożnych rowów. Ko
rzyść z takiego wypoczynku jest 
wątpliwa.

Jak wypoczywać? Na pewno od
radzić trzeba wykorzystyw anie w ol
nego czasu na usuwanie usterek w 
samochodzie. Można — jeśli będą ku 
temu możliwości — zająć się i po
jazdem. ale większość czasu należy  
noświęcić wypoczynkowi. Może to 
być zażywanie kąpieli słonecznych  

nawet drzemka w  cieniu drzew, 
najkorzystniejsze jednak rozwiązanie 
to spacery i ruch. Dlatego w na
szym wyposażeniu turystvcznvm  za
branym na zieloną trawkę nie m o
że zabraknąć chociaż najpro_stszee:o 
snrzętu sportowego. Ćwiczenia ru
chowe dla przeciętnego mieszkańca  
miasta sa bardzo pożądane.

Przebywając w kompleksach leś
nych musimy dostosować się do obo
wiązujących tu przepisów. A więc 
trzeba pamiętać, że poruszanie się 
po lesie pojazdami sam ochodowym i 
dozwolone jest w yłącznie drogami 
publicznymi. Można korzystać z dróg 
leśnych, jeśli są specjalnie oznako
wane drogowskazami prowadzącymi 
do ośrodków, obiektów  i urządzeń 
turystyczno-w ypoczynkow ych, do
brzegów jezior i rzek o dużej fre
kwencji turystycznej. Wolno także 
poruszać się drogami prowadzącymi 
do terenów leśnych przeznaczonych  
do m asowego przebywania ludności 
w celach w ypoczynkow ych, miejsc 
zabytkow ych i innych o szczegól
nych walorach krajoznawczych.

Postój pojazdów m echanicznych na 
terenach leśnych dozwolony jest w y
łącznie w  m iejscach oznaczonych na 
parkingach i terenach turystyczno-

0  Żona brzuchomówcy angiel
skiego Lee^ Bonsmelda wystąpi
ła do sądu o rozwód. „Nie mam 
nic przeciwko temu — powie
działa — gdy mówi przez brzuch 
występując w kabarecie, ale w 
małżeństwie są sytuacje, gdy 
jest to nie do zniesienia".

#  Przed 35 laty pewne małżeń
stwo w Turcji pokłóciło się i 
od tego czasu nie wymienili ze 
sobą ani jednego słowa.

DZIWNE
ALE PRAWDZIWE
#  Więcej szczurów niż miesz
kańców liczy Rotterdam. Na
583.000 mieszkańców przypada —
600.000 tych, gryzoni. Większość 
szczurów gromadzi się w olbrzy
mim porcie rotterdamskim.

#  17-letni młodzieniec, Jean 
Fournier, mieszkaniec Paryża, 
ożenił się z 39-letnią wdowa i 
stał się jednocześnie ojcem i 
dziadkiem. Tego samego dnia je
go żona powiła syna, a jej cór
ka z pierwszego małżeństwa, 
starsza od ojczyma o 3 lata, 
urodziła córkę.

to duże szanse. Miłe spotkanie z 
Wodnikiem pod koniec tygodnia.

Już niedługo do urlopu, którego 
wyczekujesz bardziej niecierpliw ie, 
niż zwykle. Ten tydzień jeszcze ner
wowy. Uznanie przełożonych i sym 
patia kolegów będą c i  towarzyszyć 
przez cały tydzień, w sobotę po
staraj się trochę odprężyć, może 
wyjechać gdzieś do znajomych. Znak 
dobry dla Ciebie nie tylko teraz — 
Skorpion.

podjąłeś słuszną decyzję, z której 
już niedługo będziesz bardzo zado
w olony. Flirt, jaki zostanie rozpo
częty, trwa, ale nie miej co do nie
go dużych nadziei Ta osoba nie na
daje się na dłużej. Licz na stare 
znajomości.

WAGA — (24.IX—23.X)

Chociaż w sprawach zawodowych  
ostatnio nie szło Ci najlepiej, teraz 
wreszcie ' osiągniesz cel Interesująco 
rysuje się koniec tygodnia. Zwłasz
cza w piątek i sobotę spędzisz czas 
Ciekawie i miło. Spotkasz się z kimś, 
kto odpowiada Ci pod wieloma 
względam i. Pam iętaj, żeby nie de
nerwować się zbytnio. Traktuj 
wszystko ze stoickim  spokojem.

Zmiany w  Twoim życiu nastąpią 
niebawem, ale nie znaczy to, że bę
dziesz żył lepiej. Nie tylko sama 
radość Cię czeka w tym  tygodniu. 
Nłe martw się jednak wszystko u- 
łoży się i wtedy wreszcie będziesz 
zadowolony. Wagi samotne spotkają 
na sw ojej drodze interesującą osobę. 
Być może ułożą sobie przyszłość. 
W pracy efekty, jeżeli nie będziesz 
działał w pośpiechu. Pamiętaj, że 
nagłe działanie zwykle nie przynosi 
efektów .

SKORPION -  (24.X-22.XI)

Nie przejmuj się humorami Two
jego otoczenia, myśl w ięcej o sobie. 
Pieniądze są Ci teraz barcjzo po
trzebne, zastanów się jak je zdobyć. 
Możesz to zrobić bez zaciągania po
życzek, jeżeli wprowadzisz w życie 
pewien pomysł. Dobra wia'domość 
pod koniec tygodnia ucieszy Ciebie 
i Twoich bliskich. Bądź sym patycz
ny dla przyjaciół.

Warto pokonać własne nerwy, a 
życie stanie się dużo ciekawsze. 
Bądź miły dla gości, bo nigdy nie 
wiadomo, kiedy mogą Ci się oni 
przydać. A zresztą często oceniasz 
ludzi na podstawie chw ilow ego im 
pulsu, krzywdzisz ich tym, nawet 
nieświadomie. Ktoś bardzo chciałby  
się z Tobą spotkać. Kto wie, czy 
nie byłoby to dobrym relaksem. 
Znak przyjazny Ci — Byk.

STRZELEC _  (23.XI—22.XII)

N ie oglądaj s ię  za siebie, powi- 
nieneś patrzeć w przyszłość. Teraz 
właśnie pewne sprawy będą dla 
Ciebie istotne. Flirt w akacyjny u- 
trzyma się dłużej, jeżeli nie będziesz 
zbyt narzucał swojego zdania. Pie
niądze, na które czekasz, nadejdą

wypoczynkowych. Nie trzeba chyba 
dodawać, że przebywając w  lesie  
nie palimy ognisk i nie niszczymy 
drzew, krzewów i innych roślin oraz 
nie zakłócimy spokoju Jego m iesz
kańcom. Nie pozostawiamy również 
niechlujnych „w izytów ek” w  posta
ci rozrzuconych papierów, butelek  
i  puszek po konserwach. Las jest 
naszym wspólnym  dobrem i  w szy
scy musimy o niego dbać.

Wracając natom iast z weekendu, 
uzbrójmy się w  cierpliwość. Włą
czając się do kolumny pojazdów, 
dostosujm y się do tempa w  jakim 
ta kolumna się porusza. Nie wy- 
przedzajmy bez potrzeby, bo to nie
w iele przyspieszy naszą podróż, a 
może stworzyć bardzo groźne sy
tuacje. Jadąc w kolumnie, utrzy
mujmy bezpieczną odległość od po
przedzającego nas pojazdu, a jeśli 
z sytuacji na drodze wynika, że 
będziemy m usieli za chw ilę znacz
nie zmniejszyć szybkość, to wcze 
śniej kilkakrotnie naciśnijmy lekko  
pedał hamulca, sygnalizując jadą
cym  z tyłu pojazdom nasz zamiar 
Zostaną one uprzedzone, a nam 
nie będzie groziło uderzenie z tylu 
przez roztargnionego bądź o kiep 
skini refleksie kierowcę. Stosując si- 
do tych zasad na pewno wrócimy 
do domu zadowoleni ze spędzonego 
na zielonej trawce dnia.

l ii i

ODPOCZYNEK DLA CERY
Wakacje to doskonała okazja, by zadbać o cerę. Mamy P° 

os ostu więcej czasu dla siebie i powinnyśmy starać się 0° 
mądrzej wykorzystać. Sprzyjające i pomocne wielce w tej 
siniej kuracji będzie słońce, a także bogata w witaminy dieta. 
Warzywa i owoce można użyć również do przyrządzania ma
seczek w celu odświeżenia i pojędrnienia skóry. Dajmy jeJ 
dpocząć też od makijażu, pudrów, pasteli i kremów.
Ale musimy pamiętać, że słońce w nadmiernej ilości rów

nież szkodzi, a gdy zapomnimy o użyciu stosownego kremu 
itwo możemy się dorobić zmarszczek. Dla pań ze skłonnościa

mi do nich polecamy masaże. Można wykonywać tę czynność 
jako urozmaicenie czasu przeznaczonego na opalanie, ważne 
by z efeketm. Sposób w jałą je wykonywać prezentujemy na 
zdjęciach. Nie zapominajcie też o ćwiczeniach gimnastycznych•

J A  G O  
N I E  C H C Ę !

MOJA PIERWSZA
* H k M l K f i C

Droga Redakcjo!

Zwracam  się do ru bryk i „Moja 
pierw sza miłość" z raczej błahym , 
w  porównaniu z  innym i problem em . 
Gnębi m nie on od dość dawna l nie 
daje spokoju. Otóż od dłuższego cza
su nasz dom  odw iedza pew ien  chło
pak. Nie byłoby w  tym  nic nad
zw yczajnego, gdyb y  nie jego inten
cje. Zygm unt, bo tak ma on ba 
im ię, m a 28 lait, je s t jeszcze kaw a
lerem  A m ieszka w  pobliżu  nas. Je* 
go w izy ty  nie są na etapie sąsiedz
kim , to ty lk o  pozór. Św iadczy o tym  
wiele faktów , k tóre ja zdążyłam  za
obserw ow ać. Zygm unt jest bardzo 
sk ry ty , sw o je  uczucia skrzętn ie u- 
kryw a, ale zarówno ja, jak i  moi 
rodzice jes te śm y przekonani, że 
przychodzi on do mnie. Jest to n a j
zupełniej pew ne. Sprawa ta bardzo 
m nie drażni, ponieważ Zygm unt nie 
podoba m i się. Jest ode m nie sporo 
starszy, a poza tym  nie je s t w  moim. 
typ ie . Nie w iem  ja k  się go pozbyć. 
G dyby otw arcie w yznał sw e zam ia
ry  oczyw iście nie zgodziłabym  się i 
na tym  skoń czy łyb y  się nasze kon
ta k ty . W tak iej sy tuacji jaka istn ie
je  nie m ogę nic zrobić. Nie w ypada  
przecież gościa , k tóry  odwiedza m o
ją rodzinę po prostu w yrzucić za 
drzw i. Nie pozw alają .na to normy 
etyczne i obyczaj jaki od w ieków  
panuje w Polsce. Dla Zygm unta je 
stem  miła i uprzejm a, jak nakazuje  
gościnność, ale nic w ięcej. Może on 
to odbiera inaczej.

poważna sprawa, jeże li Zygm unt 
przychodzi, niech  sobie przychodzi, 
a ja nie powinnam  się ty m  p rze j
m ować. Jednak już w szyscy  w  oko
licy mówią, że ja chodzę z Zygm un
tem . Koleżanki drw ią ze m nie p y 
tając, k iedy wesele. Poza ty m  nie 
mam szans u innych chłopców, 
ponieważ m yślą oni, że m oje serce  
nalepy bo  Zygm unta, M oje tłum a
czen ia  nie pom agają.

gmunta, ponieważ on się jeszcze ttie 
zdeklarował otwarcie. Ale masz P*3' 
wo dać mu do zrozumienia, że n*e 
powinien na nic liczyć, po prosta 
wychodzić z domu, kiedy on prze
chodzi, albo czytać książkę w dro
gim pokoju. Albo... Doprawdy 
metod bez liku, żeby ktoś zorien
tował się, że nie ma szans. WS2aK 
Zygmunt przychodzi oficjalnie hi® 
do Ciebie, ale do Twoich rodziców 
i n ie musisz się jego wizyta111* 
przejmować. A na docinki koleżar»elc 
nie reaguj, lub odpowiadaj — wc' 
sele za tydzień, dostaniecie z a p e 
szenie. Ręczymy, że żarciki się skoń
czą.

ii Drogą Redakcjo, m oże ' w W aszej
rubryce znajdzie się troszeczkę m iej
sca na udzielenie mi rady. Nie 
wiem , jak  pozbyć się natręta, k tóry  
nie daje m i spokojn ie żyć.

MARIOLA

OD REDAKCJI: Na razie nie mo
żesz definityw nie pozbyć się z y -

Odpoyviedź dla Z byszka  (nazwisk* 
i adresu nie podał): Radzimy )3  ̂
najszybciej zgłosić się do porach 
przy ul. Kolegialnej w  Płocku. 1,8 
pewno lekarze zaradzą Twoim d°le' 
giiwościom. Im szybciej zgłosisz S1* 
do specjalisty, tym  większe m33? 
szanse na odzyskanie pełnego zdr°' 
wia. I . dopiero potem możesz plan°' 
wać sw oje sprawy osobiste.

Pom yślicie może, że nie jes t to ą t

w tych dniach. Nie bądź jednak  
zbyt rozrzutny, bo czeka Cię duży 
wydatek.

KOZIOROŻEC .— (23.XII—20.1)

Zdecyduj się wreszcie na coś, bo 
dłużej tak nie można. W iecznie szar
piesz nerwy sobie i domownikom. 
Ktoś chciałby z Tobą nawiązać bliż
szy kontakt, ale Twoja nieprzystęp- 
ność skutecznie go zraża. Więcej 
uśm iechu na co dzień i mniej przej
mowania się drobiazgami. Sprawy 
zawodowe nie tak ważne, jak Ci 
się wydaje. W ięcej czasu poświęć 
w łasnej osobie.

WODNIK — (21.1—18.11)

Czy przypadkiem nie Twoja wina 
za sprawy domowe, które się cią
gną zbyt długo? Zastanów się, czy 
nie zrewidować sw ojego stosunku do 
domowników. Pamiętaj, że bliskiej 
Ci osobie należy się trochę lojal
ności. Jeżeli to odczuje, szybko wa
sze kontakty ulegną poprawie. Nie 
przejmuj się, jeżeli kto inny będzie 
miał Ci to za złe, bo przecież mu
sisz wybrać to, co dla Ciebie naj
w ażniejsze. W sobotę krótka podróż 
— bardzo owocna.

RYBY — (19.11—20.III)

Jesteś już bardzo zmęczony i 
przejawiasz nerwowość w kontaktach  
z ludźmi. Nie sądź, że jesteś n ie
zastąpiony, że bez Ciebie wszystko sie 
zawali W domu okazuj uśm ie
chniętą twarz i nie przynoś ze sobą 
spraw zawodowych. Osoba spod zna
ku Raka jest Ci życzliwa i bierz 
jej rady pod uwagę. Sprawy m iłos
ne zostaw na później, choć środa 
zapowiada się ciekawie.
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POZIOMO: 1) He czego wziąć j 
jak z tego ugotować, 4) miednica, 
7) tam deptak rozsławiony vf pio
sence, 8) szlachetny kwiat, 9) polu
je pa byki, 11) w kartach, 12) in
diańskie trofeum, 17) warszawskie 
określenie oszusta, cwaniaka, 19) w 
świecy, 21) najlepsze naturalne, 22) 
z n ią. na zakupy. 23) sposób po
stępowania, metoda.

13)
10) roślina hodowana na paszę> 
cięgi,, 14) ubliżenie, zniewag3- 
mielony lub pożarski, 16) sv 
zwał, 18) jednoślad, 20) drogo*'-1'

(ń >

dsy'HRozwiązania prosimy na 
p o d  adresem redakcji w c ią g d

PIONOWO: 1) pensja, 2) Azor, 
3) przeciwlotniczy 4 pachnie odu
rzająco, 5) władza uniwersytecka, 
6) stolica Turcji, 7) tłum, "rzeszaj

dni od daty numeru, na kart 
pocztowych z dopiskiem „krzJ?,, 
ka nr 468”. Pomiędzy czytelni# 
którzy nadeślą poprawne 
nia, rozlosujmy nagrody k- 
kowe.
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