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— Porównać nas z Kutnem? To tak, 
jakby porównywać sędziwą staruszkę z 
dwudziestoletnią dziewczyną — mówi kie
rownik płockiej wytwórni elementów pre
fabrykowanych Jerzy Łuczak. Gdzie mu 
do Kutna! Tam nowoczesna fabryka do
mów, tu stara, poligonowa wytwórnia^ 
przykryta dachem.

H J' IEDYS mówiło się o tymczasowości, o za-fPk sP°kojeniu potrzeb pobliskiego Osiedla Lu* 
"  * kasiewicza, ale... Po Łukasiewiczu przyszło 
Międzytorze, Dworcowa, Podolszyce i stary za
kład pozostał, obrośnięty zewsząd rozbudowują
cym się miastem Produkuje od lat te same pre
fabrykaty OWT—67, przystosowane z konieczno
ści do nowej normy cieplnej. Mimo znacznego 
stopnia zużycia urządzeń, zdołano jeszcze uzyskać 
atest najwyższej jakości, wydany przez Central
ny Ośrodek Badawczo-Projekiowy Budownictwa 
Ogólnego.

— Byli tamtej zimy — wspomina technolog 
Robert Mróz. — Musielimy się sporo napraco
wać, żeby ich zadowolić. Tolerowane są zaledwie 
mil'metrowe odchyłki w wymiarach, a dwa, trzy 
milimetry to czasem kwestia niedokładnej formy. 
Nasze fermy mają po piętnaście lat.... ,

Z pozostałym sprzętem też niewesoło. Beto- 
niarnia RFN-owskiej firmy Stetter jest jedną z 
najstarszych, a może już najstarszą w Polsce. 
Wiekowe betoniarki „wubezetki” pracują dla po
trzeb hali prefabrykacji. Brak części zamiennych 
przybiera z roku na rok na sile, podobnie jak 
w przypadku przestarzałej suwnicy pornos owej 
i prościarek X—52. Ileż pracy trzeba włożyć, by 
czynić je nadal zdatnymi do użytku!

Profil aktualnej produkcji dyktują potrzeby. 
Z braku placów na składowanie wiek zej ilości 
prefabrykatów robi się to, co natychmiast można 
odesłać na budowę.

— Mimo przestarzałej technologii 1 zużycia 
form dałoby się jeszcze z naszych elementów bu
dować Stawiać konstrukcje niższe, 4-kondygna- 
cyjne, typowe, bez wymyślnych łamańców. 
Zwłaszcza, że nasza produkcja jest bardzo lania, 
zakład całkowicie zamortyzowany, kruszywo do
bre — broni starej wytwórni kierownik kontroli 
jakości Jan Lewandowski, chociaż znana mu jest 
decyzja o modernizacji zakładu i przestawieniu 
go na produkcję nowocześniejszego typu prefab
rykatów OWT—75, takich, jakie powstają w kut
nowskiej fabryce domów.

Jeszcze o godzinie 16.00 we wtorek 6 
stycznia drogi byty mokre, rzadka śniego
wa bryja chlapała na szyby samochodu. 
Ale już po półgodzinnej jeździe auto pro
wadziło się źle. Nadciągnął mróz. Na tra
sie Warszawa — Kutno naliczyliśmy trzy 
pojazdy w przydrożnych rowach.

Ranek 7 stycznia przywitał nas 24-stop- 
niowyrn mrozem. Po drodze do przystanku

przy ul. Łukasłewicza minęły nas dwa te
renowe pojazdy Nadleśnictwa, ten drugi 
był na holu. Kierowcy dowożący towar do 
warzywniaka i sklepów spożywczych nie 
wyłączali motorów. Przechodnie wtulali 
twarze w szaliki, czapki wciągali na uszy. 
Szyby autobusu linii 20 były zamarznięte 
całkowicie, autobus miał niewielkie opóź
nienie.

Z ASTĘPCA dyrektora Miej
skiego Przedsiębiorstwa Ko
munikacyjnego, Franciszek 

Lewkowski stwierdza, że sytua
cja jest dla MPK -normalna, jak 
na le warunki pogodowe. Nie ma 
szczególnych kłopotów z urucho
mieniem wozów. Od rana, prócz 
jednej „dziewiętnastki”, wyjecha
ły wszystkie pojazdy. Z trasy do
chodziły sygnały, że w kilku

naprawę. Hala napraw jest Jed
nak źle ogrzewana, mechanicy 
marzną, praca nie przebiega w 
tempie, które by pozwalało na 
optymizm.

W PKS
— Na naszych trasach komuni

kacyjnych — mówi dyrektor na-

b usów, ponieważ nie wszystkie 
zaopatrzyły się w paliwo zimowe. 
W magazynach wszelako jest 
ten olej, jednak wyższe tempera
tury w poprzednich dniach nie 
wymagały jego zastosowania. 
Szybko przestawiamy pojazdy na 
właściwe materiały pędne.

— Wszyscy członkowie naszej 
załogi przyszli do pracy i stanęli

OSTRE ZĘBY MROZU
przypadkach wystąpiły pewne o- 
późnienia. Tak działo się na te
renie miasta.

Natomiast poza nim panowały 
i nadal, do chwili w której po
wstaje nasz reportaż, panują bar
dzo trudne warunki jazdy. Ko
nieczność zachowania szczególnej 
ostrożności jazdy powoduje, że 
szybkość autobusów uległa znacz
nemu obniżeniu, •  zatem opóźnie
nia autobusów podmiejskich są 
znaczne. Przy tej temperaturze 
nie pomaga posypywanie dróg so
lą. Jeśli posypie się je piaskiem 
— zostaje cn bardzo szybko zwia
ny, znów jest ślisko i niebezpiecz
nie.

Z okien autobusu linii 5 widać 
grupki zmarzniętych ludzi w Ma
szewie, są wśród nich dzieci. Czy 
można poprawić sytuację wysy
łając dodatkowe wozy? Jest to 
trudne zważywszy, że ze 146 wo
zów, którymi dysponuje MPK, 31 
stoi w warsztacie, oczekując na

czelny Witold Sierzputowski z 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Płocku — 
utrzymujemy łączność. Nawet 8 
autobusów, które normalnie ga
rażują w terenie, dotarło z  pew
nymi opóźnieniami do bazy. 
Znacznie większe kłopoty spra
wiają drogi, na których brak śla
dów piasku i w ogóle — normal
nej działalności służb drogowych. 
Jedynie na zakrętach i skrzyżo
waniach widać jakie takie prze
ciwdziałanie ślizgawicy. Skutkiem 
tego na odcinku pomiędzy Ceka- 
nowem i Płockiem nasz autobus 
dziś rano wpadł do rowu. Dlatego 
jeździmy bardzo ostrożnie i po
wstają zwykłe w takich przypad
kach opóźnienia. Najważniejsze 
jest jednak dotarcie do końcowe
go przystanku i dowiezienie pa
sażerów.

— Mieliśmy * powodu nagłego 
spadku temperatury kłopoty z 
uruchomieniem niektórych euto-

na swych stanowiskach. Nawia
sem mówiąc na stacji obsługi mi
mo to brakuje 18 fachowców. 
Chętnie przyjmiemy każdego, kto 
ma odpowiednie kwalifikacje i 
wyrazi chęć powiększenia szere
gów naszej załogi.

W  PETROCHEMII
Nie zaskoczył nagły atak mrozu 

również ludzi z Działu Ekspedycji 
Mazowieckich Zakładów Rafine
ryjnych i Pertochemicznych w 
Płocku. Szczególnie trudny odci
nek pracy funkcjonował jak 
zwykle sprawnie. Wysłano trans
porty produktów do odbiorców w 
całym kraju zgodnie z  przekazy
wanymi dyspozycjami.

przepraszam, 
kilka pytań...

Płocka wytwórnia prefabrykatów wymaga szybkiej modernizacji. 
Niewiadomski przy formowaniu płyty.

Na zdjęciu: Tadeusz Wiśniewski i Jan 
Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

Z WYKLE piszemy o zada
niach innych, zwłaszcza 
tych grup zawodowych, 

których praca ma decydujący 
wpływ na tak zwaną jakeść na
szego życia. Oczywiście to truizm,

WSZYSTKO Di
bowiem prawdą jest bezsporną, 
że stopę życiową określa praca 
wszysikich, a nie tylko wybra
nych czyli grup, którym zwykli
śmy przypisywać szczególne zna
czenie. Poniekąd wynika to z nie
ustannych preferencji, jakimi 
rządzi się nasza gospodarka, dzie
ląc zadania na pierwszoplanowe 
i drugorzędne. My jesteśmy tra
dycjonalistami i uważamy, ie 
wszys ko jest ważne.

Dziś jednakże zrobimy odstęp

stwo od stałej reguły t miast
przyglątl ć się innym, pozostanie
my na własnym podwórku. Bę
dzie to coś w rodzaju deklaracji, 
jaką u progu nowego roku skła
da redakcja swoim wiernym, ale
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1 przypadkowym — bo i tacy też 
się zdarzają — Czytelnikom.

Wprawdzie jesteśmy przeciwko 
jubileuszom, a zwłaszcza ich fe
towaniu ponad miarę, tym nie
mniej tak się składa, że w maju 
stuknie nam 15 lat. Niby niewie
le, ale jednak. Gdyby przeliczyć 
nasz reporterski wysiłek na stro
nice maszynopisu zebrałoby się 
tego ni mniej, ni więcej jak 100 
tysięcy stronic. Ponieważ wszyst
ko czynimy dla swoich Czytelni

ków, stąd obchody rocznicowe
będą niczym innym, jak dwu
dniowym festynem Czytelni
ków „Tygodnika Płockiego”. Od
będzie się on w trzecią sobotę i 
niedzielę maja na trzech wielkich 
płockich arenach —- w amfitea
trze na skarpie, stadionie „Wisły* 
i lotnisku aeroklubu.

W maju też po raz pierwszy w 
dziejach naszego skromnego ty
tułu ukażemy się w kolorze, na 
dodatek w wydaniu 16-słronico- 
wym. Zresztą edycje magazynowe 
nie są czymś nowym, ostatnio za
proponowaliśmy Czytelnikom ta
ką objętość pisma * okazji świąt 
Bożego Narodzenia, zaś następny 
numer inaugurujący obchody 
750-Iecia lokacji Płocka, też bę
dzie zwiększony. Przewidujemy 
również we wrześniu br. druk 
specjalnego wydawnictwa, stano
wiącego rodzaj płockie*© ABC.

Pomoc dla młodzieży szkolnej — 
wprost niezbędna. I je.-zcze jedna 
niespodzianka, a właściwie dwie. 
Począwszy od lutego, mniej wię
cej co dwa miesiące nasi Czytel
nicy otrzymywać będą „Tygodnik 
Płocki” wzbogacony o specjalną 
wkładkę tematyczną. Jej proble
matyki dziś jeszcze nie zdradzimy 
zaznaczając jedynie, że każdy 
znajdzie tam coś dla siebie prak
tycznego. Lada tydzień rozpoczy
nam też druk płockiego „Who’s 
Who” — 87. Razem około pól ty
siąca nazwisk ludzi, od których 
w regionie coś zależy. Poznajmy 
Ich.

O akcjach organizatorskich nie 
wspominamy. Na początek wielki 
Bal Mistrzów Sportu. Już w naj
bliższą sobotę.

Zatem — do zobaczenia

DR JAN BOGUCKI
KIEROWNIK POGOTOWIA RA
TUNKOWEGO W PŁOCKU

— jak ocenia Pan przebieg wydarzeń 
w końcu starego I na początku nowego 
roku?

— Tak w ogóle — nie jest gorzej, 
niż było w roku ubiegłym o tej samej
porze. Właśnie podliczyliśmy sobie bi
lans od Wigilii do dnia 2 stycznia. Do

brze będzie, jeśli społeczeństwo dowie 
6ię o sytuacji z konkretnych liczb. Tak 
więc poszkodowanych w wypadkach sa
mochodowych było 7 osób, 6 poparzo
nych, złamania, rany, potłuczenia i ura
zy odniosło łącznie 40 osób, pobicia i 
uszkodzenia ciała w wyniku bójek, jak 
można sądzić z powodu nadużycia al
koholu, dotknęły 8 osób. Ponadto 10 
osób zostało poszkodowanych w wyniku 
odmrożeń i samouszkodzeń.

— Co by Pan określił jako główną 
przyczynę tych zdarzeń?

— Pokrótce można powiedzieć, że 
alkohol 1 pogodę, ale także wszelkie 
przejawy lekkomyślności. Jest to zresz
tą wszystko wzajemnie powiązane.

— A propos pogody. Jak wicie ona 
■awiniła?

— Same zjawiska atmosferyczne dość 
■wiele, ale przede wszytkim przyczyną 
jest. że np. ulice są źle posypane pias
kiem. sypie się zbyt późno, dotyczy to 
również okolic klatek schodowych. 
Stłuczki samochodowe wynikają ze śli
skich jezdni, a złamania kończyn, zwi
chnięcia itp. — śliskich chodników. Do 
tego dochodzą niesprawne windy, kań 
sko, albo wcale nie oświetlone klatki 
schodowe. Skutki różnych wypadków 
pogłębiają takie zjawiska, jak nien/.na- 
kowanfe parkingów, zastawianie prze
jazdów stojącymi na poboczach sa‘■po
chodami. Niekiedy dojazd naszej karet
ki jest wręcz niemożliwy w tej sytua
cji.

— Ma Pan Jakieś radv dla mieszkań
ców nrócz tego, żeby pilnie'patrzyli pod 
nogi?

— Ostrożność n;gdy nie zawadzi tak
że i w ocenie swych obrażeń Nie wpa
dać w panikę Przecież duża cześ* zgła
szanych do nas przypadków jest mało, 
albo i ca?k:em bezzasadna.

— A czego życzyłby Pan sobie I w 
ogóle pogotowiu?

— Mamy 5 ekip lekarskich, a przy
dałoby się przynajmniej 6 Brakuje mi
nimum 6 lekarzy. W tej chwili bowiem 
lekarze pełnią dyżury w szpitalu i u 
nas, są przemęczeni, a społeczeństwo 
pisze skargi.

— A zatem — powiększenia liczby 
r ro r te lu  i spokojnej pracy.

Rozmawiał:
BOGDAN IWAŃSKI

\
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SESJA WRN
NAPRZECIW  SPOŁECZNYM POTRZEBOM

i - ^ i i  asortymentu wyrobów rynkowych 
i ukierunkowanie producentów 
na poszukiwane wyroby branży 
meblarskiej, z  tworzyw sztucz
nych, odzieżowe i materiały bu
dowlane.

Jednocześnie „Program” duży 
nacisk kładzie na rozwijanie pro
dukcji eksportowej. Powinna ona 
w zakładach drobnej wytwórczo
ści osiągnąć na koniec bieżącej 
5-latki ok. 111 min zł i być 3- 
-krotraie wyższa od obecnej. W 
usługach zakłada się przede wszy
stkim rozwój placówek pożąda
nych społecznie, a m. in. szew
skich, odzieżowo-bieliźniarsfci ch 
i kowaltsko-ślusarskich.

(zan)

8 bm. w Płocku odbyła się XVI
sesja Wojewódzkiej Rady Naro
dowej. Uchwalono Wojewódzki 
Plan Roczny i Budżet na 1987 r. 
oraz zatwierdzono plan pracy 
WRN.

Wiele miejsca poświęcono także 
„Programowi rozwoju drobnej 
wytwórczości i usług na łata 
1986—90” Zakłada on utrwale
nie tendencji wzrostowych w za
kresie produkcji towarów rynko

wych i usług dla ludności. Szcze
gólnie wysoki przyrost produkcji 
ma nastąpić w przemyśle spo
żywczym — 23-krotny oraz mi
neralnym — ponad pięciokrotny. 
Utworzone będą nowe zakłady w 
branży spożywczej, oo pozwoli na 
lepsze wykorzystanie nadwyżek 
produkcji warzyw i owoców z re
jonów Kutna, Łęczycy, Płocka i 
Gostynina, (ok. 30 tys. ton rocz
nie).

NAJLEPSZA G M IN A -K U T N O
Spośród • urzędów administracji 

państwowej, które poddano w roku 
ubiegłym kontroli kompleksowe] 
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku 
(dla przypomnienia — kontrolowano 
7 urzędów gminnych, Urząd Miasta 
i Gminy Krośniewice 1 Urząd Mia

sta  Płock) najwyższą ocenę — dob
rą — otrzymał Urząd Gminy w Kut
nie. Działania nadzorcze 1 koordyna
cyjne adm inistracji państwowej 
uznano generalnie za prawidłowe i 
realizowane na wyższym od prze
ciętnego poziomie.

Na 19 kontrolowanych działów wy
konawstwo w u  działach oceniono 

na dobrze, natom iast 8 działów pozo
stałych (handel i usługi, ochrona 
Środowiska, ochrona przeciwpożaro
wa, opieka zdrowotna, oświata i wy
chowanie oraz stan sanitarny) oce
niono na dostatecznie.

Na stosunkowo wysokim poziomie 
realizuje się zadania w zakresie: ob- < 
sługi GRN, polityki kadrowej, za

trudnienia 1 spraw socjalnych, pla
nowania przestrzennego i nadzoru 
budowlanego, kultury fizycznej, spor
tu 1 turystyki, realizacji budżetu 1 
gospodarki finansowej.

Kontrolerzy wystąpili do naczelni
ka gminy o wyróżnienie czterech 
pracowników. Do słabych stron za
liczono braki w nadzorze nad dzia
łalnością zakładów rzemieślniczych, 
niewystarczające przygotowanie o- 
chotniczych straży pożarnych do 
działań operacyjnych, mała ilość ho
spitacji pracy kadry oświaty szkol
nej, braki należytej dbałości o stan 
sanitarny 1 czystość w zakładach p ra
cy.

W czasie kontroli Terenowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna i Komen
da Wojewódzka Straży Pożarnych 
nałożyły 29 m andaty na kwotę 26.500 
zł. Zespół kontrolny sformułował pod 
adresem  naczelnika gminy 97 proble
mowych wniosków pokontrolnych.

(wk)

ORYG INALNA ZAPORA N A  WIŚLE
W poprzek Wisły powyżej Płocka 

specjaliści z Przedsiębiorstwa Budow
nictwa Wodnego w Płocku zainstalo
wali oryginalną zaporę przeciwśryżo- 
wą zatrzym ującą masy drobnego lo
du spływającego rzeką. Stalową kon
strukcję linową zawieszono pod mos
tem dawnego rurociągu. Dzięki temu 
śryż nie dostaje się do wolno płyną
cych wód zalewu włocławskiego, na 
którego mieliznach mogą powstawać 
zatory lodowe, a w konsekwencji i 
powodzie.

Autorami projektu eksperym ental
nej przegrody rzecznej są specjaliści 
z włocławskiego „Hydroprojektu” . W 
trakcie prac nad nią wykorzystano 
holenderskie i kanadyjskie doświad
czenia w przeciwdziałaniu zimowym 
powodziom. W krótce na środkowej 
Wiśle zbudowanych będzie jeszcze 
pięć, podobnych do płockiej, zapór.

(Ml >

AWARIA W PETROCHEMII
Na pierwszej zmianie rano 8

bm. w Mazowieckich Zakładach 
Rafineryjnych i Petrochemicz
nych w Płocku doszło do gwał
townego zatrzymania większości 
instalacji produkcyjnych. Przy
czyną był zanik napięcia na li
niach energetycznych zewnętrz
nego zasilania oraz rozchwianie 
się systemu wewnętrznego. U- 
trzymano ruch na kilku obiektach 
Destylacji, Reformingach, Kra- 
kingu i Butadienie,

Natychmiast załoga przystąpiła 
do niwelowania skutków. Kolej
no rozpalono kotły i podano parę 
na zakład. Cykl przywracania 
normalnego ruchu utrudniała nis
ka temperatura panująca tego 
dnia.

Po całodobowych wysiłkach 
zdołano przywrócić normalną 
pracę Instalacji. Kombinat osiąg
nął poziom produkcji sprzed a- 
waril. Przerób ropy naftowej wy

niósł 9 bm. 29 tysięcy ton. Spraw
nie funkcjonowały systemy zasi
lania, grzewcze i kontrolno-po
miarowe.

Wysyłka produktów naftowych 
z kombinatu przebiegała bez 
większych zakłóceń. Na torowis
kach Zakładu Ekspedycji formo
wano składy pociągów m.in. z pa
liwami lekkimi, mazutem i ole
jem napędowym dla krajowych 
odbiorców. W zimowych warun
kach miało to duże znaczenie. 
Dziennie normy przekraczały o 
około 2 tysiące ton zaplanowane 
ilości.

Służby torowe mają tylko obec
nie więcej pracy z ogrzewaniem 
przymarzniętych zwrotnic — po
wiedział nam kierownik Ekspe
dycji Adam Dyląg. Przyjęty sys
tem ogrzewania elektrycznego na 
rozjazdach w większości przypad
ków jest wystarczający.

(zan)

WYPADKI I KOLIZIE
Od nowego roku do dni* 1* atyc*-

nla br. zanotowano na terenie wo
jewództwa 14 wypadków drogowych 
oraz 94 kolizje, w których obraże
nia odniosło 19 osób. Na podkreśle
nie zasługuje fakt, że ni* było wy
padków śmiertelnych.

W dniu 3 stycznia o godzinl* 14.29 
na skrzyżowaniu w Nowym Dunino
wie kierowca fiata argenta, obywa
tel szwedzki, nie dostosował prędko
ści pojazdu do warunków drogowych 
i potrącił rowerzystkę. Odniosła ona 
ciężkie obrażenia i została przewiezio
na do szpitala w Gostyninie.

W dniu 9 stycznia o godz. 16.30 
w miejscowości Warszewka gm. Dro
bin wyprzedzający Jelcza polonez 
zderzył się czołowo z fiatem 125p 
Klecowca poloneza odniósł ciężkie 
obrażenia. Straty oszacowano na 600 
tys. złotych.

Następnego dnia o godz. 19109 w 
Płocku, róg Bielskiej i Sienkiewicza 
przy zielonym świetle przechodził 
przez jezdnię mieszkanięc naszego 
miasta, który następnie cofnął się, 
dostając się przy tym pod kola au
tobusu MPK. Pieszy odniósł ciężki* 
obrażenia.

Panujące na drogach warunki win
ny skłonić zarówno kierowców Jak 1 
pieszych do wzmożonej uwagi przy 
przechodzeniu 1 ograniczenia szyb

kości Jazdy. Dla każdego Jest jasne, 
że na śliskiej jezdni nadjeżdżający 
samochód nie zahamuje na miejscu. 
Kierowcy winni szczególnie zadbać o 
to, aby przednia, a także boczne szy

by pojazdu były czysta, umożliwlająo 
tym samym dobrą widoczność. Funk
cjonariusze służby drogowej zwraca
ją  również uwagę, że nie wszędzie 
gdzie trzeba (przystanki autobusowe, 
zakręty), drogi, naw et pierwszej ko
lejności utrzym ania, są posypywa
ne piaskiem.

flbo)

DYŻUR IRCh W  KUTNIE
Kolejny dyżur społecznych kon

trolerów Inspekcji Robotniczo- 
Chłopskiej odbywany wspólnie z 
członkami komisji ds. listów skarg 
l sygnałów od ludności KW PZPR 
oraz przedstawicieli P rokuratury 
Wojewódzkiej, WUSW, Woj. Od
działu NIK i władz miejscowych 
odbędzie się w najbliższy piątek, 
16 stycznia w siedzibie KM PZPR 
w Kutnie przy ulicy Kościuszki 14. 
Początek dyżuru godzina 13.00, za
kończenie przewiduje się o 18.00.

Praktyka dyżurów terenowych 
jest realizacją wniosków dotyczą
cych doskonalenia pracy IR-Ch 
przyjętych przez Biuro Polityczne 
KC PZPR, Radę Państwa oraz Eg
zekutywę KW PZPR w Płocku. 
Służyć ma przyjm owaniu spraw i 
sygnałów od ludności oraz szyb
kiemu reagowaniu na nie.

(Jbn)

POSZUKUJEMY
M ASZYNISTKI

Redakcja zatrudni yr pełnym
wymiarze godzin wykwalifikowa
ną maszynistkę.

Warunki pracy ! płacy do omó
wienia w redakcji.

Zimą pamiętajmy o sikorkach, 
wronach i gilach, które mają 
kłopoty ze zdobyciem pożywie
nia. ,

Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

MÓWIĄ DROGOWCY
Według inform acji uzyskanej z Wy

działu Kom unikacji UW wszystkie 
trasy  pierwszej, drugiej i trzeciej 
kolejności zimowego odśnieżania na 
dzień 12 stycznia są przejezdna, Jak
kolwiek drogi trzeciej kolejności na
wiewane są śniegiem, a  wszędzie bez 
w yjątku jest ślisko. Chodzi o t o . * *  
podczas padającego śniegu sprzęt dro
gowy jedynie zgarnia go, natom iast 
drogi nie są posypywano piaskiem.

Państwowa Kom unikacja Samocho
dowa przeżywa również trudne dni, 
choć ogólnie można stwierdzić, że w 
naszym województwie sytuacja jest 
lepsza niż u sąsiadów. Zilustrujm y 
to przykładami.

W dniu 7 stycznia odwołano 189 kur
sów, co stanowi 9 proc. średniej ilo
ści kursów dziennych, zanotowano 127 
spóźnień (6 proc. kursów), w  dniu 
8 stycznia: odwołano 180 kursów, 
spóźniło się 113 autobusów. W dniu 

-  odwołano 40, spóźniło się 41 sa
mochodów. Następnego dnia — od
wołano 25, spóźniło się 41 samocho
dów. W niedzielę l i  stycznia odwoła
no 31 kursów, opóźnień zanotowano 
34. w  poniedziałek od godziny 8 do 
12 w południe odwołano 88 kursów, 
spóźnień zanotowano 80, eo stanowi 
1,3 proc. średniej ilości dziennych 
kursów.

ttbo)

N O W Y  NUMER  
„NOTATEK PŁOCKICH”

Jest już w kioskach n r  3/128 kw ar
talnika Towarzystwa Naukowego 
Płockiego — „Notatki Płockie". Tym 
razem kolegium redakcyjne pisma 
pracujące od kilku lat pod przewod
nictwem Wiesława Końskiego propo
nuje dziewięć artykułów  przyczyn- 
kairskich, kronikę oraz koresponden
cję, k tó ra  ponownie zaczyna się poja
wiać na jego łam ach, zdaniem  auitora 
prezentacji — zbędnie.

Spośród jak  zwykle licznych 1 cie
kawych publikacji należałoby polecić 
szkic pióra Andrzeja Ciesiulskiego 
„Pierwsze płockie medale w latach 
1903—1939”, interesującą relację To
masza Kordali z badań archeologicz
nych prowadzonycn w Poaolszycacn 
oraz Barbary Konarskiej-Pabiniak 
esej poświęcony mało znanemu cza
sopismu „Tygodnikowi Gostynińskie- 
m u” wydawanemu w latach 1929— 
1930. Biografistyka reprezentowana 
jest czterema publikacjam i ks. Woj
ciecha Góralskiego o bp. płockim An
drzeju Stanisławie Załuskim, Kazi
mierza Askanasa o Wincentym Ko- 
rodzie wybitnym  płockim ogrodniku, 
Barbary K onarskiej-Pabiniak o Ho
norowej Obywatelce Płocka Mirze Zi- 
mińskiej-Sygietyńskiej oraz wspom
nienia Jakuba Chojnackiego, Bolesła
wa Jędrzejowskiego i Stanisława Kos- 
stanecklego poświęcone niedawno 
zmarłemu nestorowi TNP ks. Sewe
rynowi Wyczałkowskiemu.

Numer uzupełniają publikacje Pio
tra  Kwiatkowskiego, Jolanty Załącz- 
nej, Józefa Barańskiego i Marka T. 
Frankowskiego, (ibn)

DYŻUR PRAW NIKA
Wszystkich zainteresowanych Czy

telników inform ujem y, że będą mogli 
korzystać z porad prawnych udziela
nych w redakcji „Tygodnika Płockie
go" w każdy w torek od godziny 18.30 
do 17.00 w pokoju n r 11.

„DZIECI PŁOCKA” 
NA 750-LECIE GRODU

W siedzibie Harcerskiego Zes
połu Pieśni i Tańca „Dzieci Płoc
ka" odbyła się uroczysta inaugu
racja imprez kulturalnych zwią
zanych z jubileuszem 750-lecia 
nadwiślańskiego, piastowskiego 
grodu. Przybyli na nią przedsta
wiciele władz z I sekretarzem KM 
PZPR — Ryszardem Czechowi
czem i prezydentem miasta <— 
Marianem Rodzeniem. Wśród za
proszonych byli licznie reprezen
towani członkowie kierownictw 
przedsiębiorstw przemysłowych, 
jednostek gospodarczych, kultu
ralnych i oświatowych.

Goście wzięli udział w przygo
towanym przez harcerski zespół 
symbolicznym ognisku, które 
wypełnił bogaty program artys

tyczny. W stylowej oprawie I 
przy muzyce wykonawcy zapre
zentowali treści dokumentów his
torycznych związanych z nada
niem praw miejskich Płockowi 
przez Konrada I Mazowieckiego 
w 1237 roku. Wystawiono także 
wiele obrazów z dziejów grodu aż 
do czasów współczesnych.

Na zakończenie zaproszeni goś
cie w ramach dyskusji wyrazili 
swoje stanowisko w sprawach 
związanych z włączeniem się 
przemysłu w obchody jubileuszo
we. Padły deklaracje objęcia me
cenatu i wsparcia środkami fi
nansowymi imprez kulturalnych 
organizowanych przez zespół.

(zan)

NOWOŚCI ELEKTRONIKI
Dążąc do unowocześniania 

swoich wyrobów załoga oddziału 
zamiejscowego Zakładów Syste
mów Minikomputerowych „Era” 
w Gostyninie uruchomiła nowy 
wydział montażowy. Rozpoczęła 
tam produkcję miniwskaźników 
dla przedsiębiorstw zrzeszonych 
w „Unitrze”. Wyrób znajduje za
stosowanie w rożnego typu mag
netofonach, gramofonach i radio
odbiornikach. Tegoroczna pro-

STO C ZN IA  ZA BRAMĄ
Płocka Stocznia Rzeczna otrzy

mała oryginalną ochronę prze
ciwpowodziową w postaci bramy 
zamykanej w sytuacji zagrażają
cej zalaniem zakładu przez Wis
łę. Konstrukcja wkomponowana 
została w linię wałów bocznych 
zbiornika włocławskiego i stano
wi jedyną sztuczną przerwę w 
rejonie Płocka. Dzięki niej jednak 
barki, frachtowce, pchacze czy in
ne obiekty pływające zbudowane 
w stoczni mogą swobodnie wy
pływać do odbiorców. Zachowa
na została naturalna więź zakła
du z rzeką. W przypadku zaś groź
by klęski żywiołowej bramę 
zamkną specjalne elementy, tzw. 
saandory, opuszczane dźwigiem w 
prowadnice boczne.

Projekt osłonięcia stoczni bra

mą powstał 4 lata temu po kata
strofalnej zimowej powodzi, któ
ra zniszczyła rozległę tereny woj. 
płockiego, a w tym i stocznię, 
gdzie zalane zostały maszyny i u- 
rządzenia. Konstrukcje żelbeto
we obudowy bramy wykonała za
łoga Płockiego Przedsiębiorstwa 
Robót Mostowych. Specjaliści z 
„Mostów” założyli m.ip. pod
wodne części budowli na pozio
mie 6 metrów poniżej lustra oraz 
umocnienia napowierzchniowe. 
Ruchome elementy wyposażenia 
bramy i urządzenia napędowe do 
zakładania szandorów opraco
wali, zrobili i zainstalowali sami 
stoczniowcy. Dzięki temu kapryś
na rzeka przestała być groźna.

r-j! „;;vV.v:; . (zan)

MASZYNY DLA ROLNICTWA
Od początku bieżącego roku s 

taśm kutnowskiej Fabryki Ma
szyn Rolniczych „Kraj” zjeżdża 
dziennie około 200 maszyn. Głów
nie są to siewniki różnych ty
pów oraz rozsiewacze nawozów 
mineralnych, w nieco mniejszych 
Ilościach pneumatyczne agregaty 
do punktowego wysiewu nasion. 
Wśród nich rewelacją jest cie
szący się największym zaintereso
wanie „Mazur” — najnowszy 
siewnik zbożowy o czterometro
wej szerokości roboczej. Ma 
wmontowane urządzenia do auto
matycznego zaprawiania ziarna, 
hydraulicznie podnoszone redlice 
1 centralnie sterowaną głębokość 
umieszczania nasion w glebie. Do 
siewów wiosennych rolnicy po
winni otrzymać około 200 tych 
maszyn. Cała dostawa tegoroczna 
wyniesie zaś ponad 2 tysiąca.

W pierwszym kwartale poza 
tym rolnicy otrzymają około 5600 
rozsiewaczy nawozów mineral
nych „Kos”, ponad 5 tysięcy zna
nych powszechnie siewników 
„Poznaniak” oraz 1000 siewników 
do buraków cukrowych „Gamma” 
ł 50 pneumatycznych agregatów
„Aeromat”.

Trwają intensywne przygoto
wania do uruchomienia produk
cji siewników-gigantów o 9-me- 
trowej szerokości roboczej. Był 
on już wystawiany na wielu tar
gach w krajch RWPG i napływa
ją pierwsze oferty zakupu. Do 
NRD „Kraj” wyśle 30 sztuk. 
Praktycznie Jednak maszyna ta 
Jest mało znana rolnikom i tego
roczna produkcja będzie sonda
żem rynku.

(sań)

PANORAMA
•  W ostatnich dniach grudnia

ubiegłego i w pierwszych dniach 
stycznia bieżącego roku wszystkie 
czołowe zakłady pracy wojewddztwa 
płockiego, zwłaszcza będące w bez
pośrednim zainteresowaniu Komitetu 
Centralnego 1 Komitetu Wojewódz
kiego PZPR, złożyły inform acje o wy
konaniu zadań w 1986 roku, a  także 
zapewnieniu frontu robót w pierw 
szych dniach nowego roku. Infor
m acja obejmowała również działania 
dotyczące popularyzacji Uchwały III 
Plenum  Komitetu Centralnego ora* 
podejmowania konkretnych zadań 
wynikających z realizacji tej uchwa
ły. Obejmują one m. in. poprawę Ja
kości wyrobów, oszczędne gospoda
rowanie surowcami 1 m ateriałam i, 
rozwój postępu technicznego 1 w yna
lazczości, zwiększenia propozycji eks
portowej,

•  Rok bieżący ogłoszony został 
przez Zarząd Wojewódzki Związku 
Młodzieży w iejsk iej „Rokiem Sztan
darowym” . Charakteryzować on się 

będzie zwiększoną aktywnością spo
łeczno-polityczną młodzieży zrzeszo
nej w ZMW, a także licznymi lnicja- 
tvwami nrodukcyjnym l i społecznymi. 
W najbliższym czasie powołany zo
stanie Społeczny Komitet Funduszu 
Sztandaru. Przewiduje sle, że nowv 
sztandar Zarząd Wojewódzki ZMW 
otrzym a w początkach grudnia bie
żącego roku.

•  Okręgowa Spółdzielnia Mleczar
ska — Proszkownla Mleka w Kro
śniewicach przekazała sumę 63 tysią
ce złotych na Narodowy Czyn Po
mocy Szkole. Sumę tę otrzym ała dy
rekcja Szkoły Podstawowej w Ostro
wach przeznaczając Ją w całości na 
kontynuowanie rozpoczętej Już roz
budowy budynku szkolnego.

•  W SI rocznicę śmierci Jan a  K ra
jewskiego, byłego przewodniczącego

Zarządu Miasta 1 Powiatu Związku 
Młodzieży Socjalistycznej w Płocku, 
k tóry zginął tragicznie w czasie peł
nienia obowiązków służbowych, n* 

Jego groble złożono wiązanki kwia
tów. Uczyniły to delegacje Zarządu 
Wojewódzkiego ZSMP, Zarządu 
Miejskiego ZSMP, Wojewódzkiej Ko
misji Historii Ruchu Młodzieżowego, 
1 Zarządu Kombinatu ZSMP przy 
Mazowieckich Zakładach Rafineryj

nych i Petrochemicznych.
•  Na posiedzeniu Komitetu Gmin

nego PZPR w Łącku omawiano m. in. 
działania podejmowane przez organi
zację gm inną na rzeea młodzieży. Dy
skutowano o potrzebie poprawy wa
runków startu  zawodowego 1 życio
wego młodzieży ze środowisk wiej
skich.

•  Wydział Zatrudnienia 1 Spraw 
Socjalnych Urzędu Miejskiego w 
Płocku poinformował nas, że obec
nie zaewidencjonowanych Jest 214 
osób spełniających przesłanki art. l  
Ustawy * dnia 26 października 1982 
roku, zaś w wykazie osób uporczy
wie uchylających się od pracy 

znajdule się 53 mężczyzn. W IV kw ar
tale ubiegłego roku Wydział skiero
w ał 10 wniosków do Kolegium Rejo
nowego o ukaranie za niestawienni
ctwo się na  wezwanie Wydziału oraz 
6 do P rokuratury  RejnoweJ.

•  Wśród licznych propozycji wy
dawniczych przewidzianych na rynku 
czytelniczym z okazji 750-lecla loka
cji m iasta Płocka z całą pewnością 
do najbardziej poszukiwanych będzie 
należała publikacja „Honorowi Oby
watele m iasta Płocka 1921—1985”. Jest 
to  zbiór szkiców autorstwa Kajetana 
Dobrowolskiego. Tadeusza Garleja, 
Michała M ariana Grzybowskiego, 
M arcina Rumińskiego, Stanisława Ko- 
staneckiego i B arbary K onarskiej- 
-Pablnlak poświęconych postaciom,

które tym  zaszczytnym tytułem  ob
darzył Płock. Przypom nijm y, że w 
latach 1921-1985 honorowe obywatel
stwo Płocka otrzym ali: Józef Piłsud
ski, Ignacy Mościcki, Antoni Ju lian  
Nowowiejski, Wacław Łachman, Ed
ward Rydz-Smigły, W ładysław Bro
niewski, Marcin Kacprzak, Michał 
ŻynPerski-Rola, Franciszek Tekllńskl 
i Mira Zim lńska-Sygtetyńska. Edy
torem  pracy jest Stowarzyszenie Au
torów Polskich w Płocku, zaś Komi
tetowi Redakcyjnemu przewodniczy 
Jerzy  Stefański.

•  W Klubie Międzynarodowej P ra 
sy 1 Książki „Chomlczówka” w War
szawie otwarto III poplenerową wy
stawę obejm ującą m alarstwo, zaty
tułow aną ŁĄCK *86. Ekspozycja obej

m uje m alarstwo, rysunek, grafikę 
oraz tkaninę. Jako organizatorzy wy
stąpili: Stołeczne Biuro Wystaw
Artystycznych, Spółka Chevaller oraz 
Państwowe Stado Ogierów w Łącku.

•K aw aleria  Polska w latach 1914— 
—1947 w zbiorach Lesława Kukaw- 
sklego — tą  niezwykle interesującą 
eksoozycją zainaugurowało Muzeum 
w Kutnie nowy rok wystawienniczy. 
Wystawa, k tórej otwarcie zgromadzi
ło kilkadziesiąt osób przybyłych na
wet z odległych miejscowości. rTflka- 
zuje bardzo cenną kolekcie pryw atną 
pam latek związanych z dziejami ka
walerii polskiej XX wieku. W naj
bliższych num erach zamieścimy sze
roka nrezentację eksnozycjl.

•  Łęczycy odbyły się gminne 
eliminacje Ollmnlady Wiedzy Rolni
czej. Startowało 20 uczestników, głów
nie uczniów 2asadnlczvch Szkół Rol
niczych. Rywalizację stojącą na  nie
złym poziomie wygrał Sławomir G ra
czyk przed Tadeuszem Plllcbowsklm 
1 Januszem  Krzyżaniakiem. Nagrody 
zwycięzcom ufundowały: OSM Topo
la Królewska, Cukrownia „Łeśmlerz” , 
JTOING Topola — Błonie oraz z Łę
czycy WZGS Samopomoc Chłopska, 
AKR f Spółdzielnia Ogrodnlezo-Psr- 
ezelarsk* „B zura”. J? władz obecni 
bv!i sekretarz KG PZPR w Łęczy
cy Janusz Otto 1 naczelnik gminy 
Krzysztof Jabłoński.

(Jbn)

dukcja wyniesie około 150 tysięcy 
sztuk.

Przez uruchomienie nowej pro
dukcji wartość wyrobów gosty- 
nińskiej załogi wzrośnie o około 
72 min złotych. Unowocześnianie 
pozwala także na opłacalny eks
port. Zawarto już umowy z kon
trahentami w Wietnamie, Cze
chosłowacji i NRD.

(zan)

W ŚRODĘ-21 STYCZNIA

OKOLICZNOŚCIOWE 
WYDANIE „TP”

W środę 21 stycznia obcho
dzić będziemy 42 rocznicę wy
zwolenia Płocka, co będzie 
równoznaczne z inauguracją 
jubilęusizu 750-lecia grodu 
Krzywoustego. Z tej okazji i 
właśnie tego dnia ukaże się 
W kioskach „Ruchu” okolicz
nościowy, 16-stronicowy nu
mer naszego tygodnika, w 
którym polecamy Czytelnikom 
szereg ciekawych, pasjonują
cych pozycji, a wśród nich:
9 Redakcyjna sonda „Mój 

Płock” — opinie mieszkańców.
9 Sześć lat w amerykań

skim' raju — wspomnienia 
emigranta.

9  Rozmowy z przewodni
czącym MRN oraz z Płoccza- 
ninem '86.

9  Czy Płock doczeka się 
drugiego mostu?

9  Wspomnienia fotografa 
— kronikarza lat wojny,

9  Okrutna zbrodnia hitle
rowska w Słupnie.

9  Mazowsze na starych 
zdjęciach.

9  Życie miasta w zimową 
noc.

9  Reportaż z Balu Mi
strzów Sportu.

Te i szereg innych atrak
cyjnych pozycji polecamy Czy
telnikom w następnym, oko
licznościowym numerze TP — 
10 stron, oena 25 zł.

(opr. Jer)

Wizyta Mikołaja io płockim 
żłobku nr 4 była okazją do wspa
niałej, karnawałowej zabawy. 

Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA.

NACZELNIK UKARANY
W Sądzie Rejonowym w Płocku za

padł wyrok w sprawie naczelnika 
gminy Daszyna Wacława Stańczyka, 
który pełniąc obowiązki służbowe u- 
zależnił wydawanie zezwoleń na pro
wadzenie pijalni piwa od otrzymania 
korzyści majątkowych. Udowodniono 
mu również, że w zamian za przy
działy sprzętu rolniczego przyjął ko
rzyć m ajątkową o łącznej wartości 
115 ty®, zł, a także wędliny i mięso. 
Wacław Stańczyk został skazany na 
karę 3 lat i 6 m-cy pozbawienia wol
ności, 400 tys. zł grzywny, pozbawie
nia praw publicznych na 3 lata, żaka- 
zti zajmowania stanowisk kierowni- 
czych na 7 lat oraz konfiskaty samo
chodu osobowego m arki „Łada” . Do
datkowo orzeczono podanie wyroku 
do publicznej wiadomości.

(Jz)
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— Jest zima i można liczyć się 
z różnymi sytuacjami — powie
dział nam kierownik Zakładu 
Ekspedycji Adam Dyląg. — Dy
żurni usuwają przeszkody, cho
ciaż jest więcej, niż zwykle przy- 
marzniętych zwrotnic. Zainstalo
wane wcześniej systemy elek.ro- 
nicznego ich ogrzewania spraw
dzają się nawet w tych warun
kach. Służby torowe montują 
składy i dzisiaj powinniśmy wy
słać ok. 11 tys. ton produktów 
zgodnie z planem. Wczoraj nawet 
przekroczyliśmy założenia o 2 tys. 
ton.

— Do pracy przyszli wszyscy 
pracownicy, mimo, że wielu do
jeżdża z  terenu. Wprawdzie 
zmarznięci, pierwszy to przypa
dek ostrych mrozów tej zimy, ale 
przystąpili do swych zadań. Nie 
sparaliżowało więc nas to nagłe 
obniżenie temperatury.

MARZNIE ŻYWIEC

W kilku geesowskich punktach 
skupu żywca, tam gdzie dostar
czano bydło i tuczniki we wtorek, 
marznie 200 szt zwierząt przy
wiezionych przez rolników. Czy 
uda się je przetransportować do 
bazy Zakładów Mięsnych w dniu 
dzisiejszym? A może odwołano 
jakieś terminy spędów?

— Spędów nie odwołujemy —■ 
odpowiada dyrektor Zakładów 
Mięsnych w Płocku Kazimierz 
Pręgowski — nie wiadomo bo
wiem, jak długo utrzyma się 
mróz. Zmiany terminów spowo
dowałyby większe zamieszanie, 
niż utrzymywanie normalnego 
trybu odbioru żywca.

Trudności transportowe przed
stawia kierownik bazy żywca Ja
nusz Kocoń. — Udało nam się 
dziś rano uruchomić około 60 
procent pojazdów. Powinno to 
wystarczyć do zwiezienia stoją
cych od wczoraj zwierząt. Reszta 
naszych samochodów będzie uru
chamiana sukcesywnie, chociaż 
można mieć wątpliwości, czy uda 
się to do zakończenia pierwszej 
zmiany. Kierowcy mają kłopoty z 
układem paliwowym. W przewo
dach wytrąca się woda zawarta 
w paliwie i po prostu zamarza. 
Niestety, niska jakość oleju na-

U.kierowcy często kończą jazdę w taki sposób.
Fot. MAREK KOPCZYŃSKI

pędowego Jest w takich warun
kach naszą zmorą. Transport nasz 
pracuje w dużej części na silni
kach Diesla, co w tym przypadku 
pogansza sytuację. Będziemy ro
bić wszystko, żeby nie narażać na 
straty zakładów i nie kompliko
wać systemu skupu. Nawiasem 
mówiąc na trasach dojazdowych 
do punktów skupu nie widać 
sprzętu odśnieżającego, są one 
poza wszelkimi klasami zimowe
go utrzymania, chociaż gospoda
rze terenu nie powinni o tych 
drogach zapominać. W tej chwili 
jest tak, że nawet niewielki 
wzgórek napawa naszych kierow
ców strachem, a od spraw
nego transportu zależy również 
zaopatrzenie miasta.

Tu można się pochwalić, gdyż 
w dniu dzisiejszym wyjechały z 
towarem do sklepów wszystkie 
samochody dostawcze. W skle
pach mięsa i przetworów nie po
winno zabraknąć. Mróz nie 
powinien dać się szczególnie we 
znaiki.

MLEKO PŁYNIE

Na tych samych trasach przy 
drodze stoją czy leżą bańki po 
mleku. Oznacza to, że trafiło ono 
do zlewni od rolników. Im zima

Prawo do zgłaszania skarg, składania Interwencji 1 zapy
tań przysługuje każdemu obywatelowi. Im ich mniej, tym 
sprawniejsza praca urzędów, lepsza obsługa interesantów. 
Działalność terenowych organów administracji jeśli chodzi
0 obsługę obywateli, załatwianie skarg, wniosków i listów 
określona została Uchwałą nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 
listopada 1880 roku. Dopełnieniem jej jest zarządzenie wo
jewody płockiego. Oba te dokumenty regulują zakres, sposób
1 częstotliwość dokonywania analiz, słuszności skarg, wnios
ków i listów obywateli kierowanych do urzędów, instytucji 
1 redakcji czasopism.

URZĄD— OBYWATEL

Gl ZAPYTAŃ

nie przeszkadza. Ale czy mleko 
nie zamarza w drodze? Jak jest 
w samych zlewaniach? Co z 
transportem mleczarskim?

— Z bazy płockiej wyjechały w 
trasę wszystkie wozy *=— stwier
dza prezes Wojewódzkiego 
Związku Spółdzielni Mleczar
skich, Władysław Woźniak ~  
brak sygnałów o jakichś szczegól
nych przeszkodach.

— Na planowane 53 kierunki 
dla naszej bazy — uzupełnia in
formacje jej kierownik, Tadeusz 
Zapędowskd — wysłaliśmy wozy 
do 52. Niektóre miały opóźnienia 
nawet dwugodzinne, jakkolwiek 

zarówno rolnicy, jak i zlewniarze 
pracowali dziś z poświęceniem, 
którego wymagały warunki. O 
godzinie 6.00, jeśli się dobrze o- 
rientuję, wszystkie zlewnie były 
otwarte. Dane te dotyczą jednak 
tylko rejonu Płocka. Od wczoraj 
brak jest łączności z Giżycami i 
Sierpcem. Trochę to nas niepokoi, 
bardziej jednak — brak odpo
wiedniego paliwa. Oddział CPN w 
Płocku odsyła nas do Koluszek, 
co przy tym stanie dróg jest dla 
nas niemal niewykonalne. Tak 
jest co roku. Składamy zamówie
nia na paliwo Z-35 z odpowied
nim wyprzedzeniem i nic z tego 
nie wychodzi. Moglibyśmy na u-

łecznej. Ponad połowa skarg w
Wydziale Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej dotyczyła 
poprawy warunków mieszkanio
wych, remontów i zamiany lokali, 
eksmisji i opłat za czynsz. Aby 
je wyeliminować podjęto działa
nia w celu odzyskania lokali nie
prawidłowo zasiedlonych, likwi
dacji nielegalnych podnajmów, 
pustostanów i lokalowej samowo
li oraz odzyskiwania lokali admi
nistracyjno-biurowych na cel® 
mieszkaniowe.

Drugie miejsce pod względem 
liczby wpływających skarg zaj
muje Wydział Geodezji i Gospo
darki Gruntami. Dotyczą one 
m.in. wywłaszczania nieruchomo-

AZ NA KWARTAŁ przygo-
i.o w uje ;aką ocenę i analizę 

■ ' wojewoda, zapoznając z nią 
radsych WRN. Podobne materia
ły przedkładane są przez organy 
administracji stopnia podstawowe
go właściwym radom narodowym. 
Aby nadzór nad tą koresponden
cją byl jeszcze większy wojewoda 
postawił podporządkowanym jed
nostkom wymóg dokonywania a- 
naliz półrocznych. Skargi obywa
teli były także przedmiotem ana
lizy NIK, Inspekcji Terenowej 
URM. Taka forma kontroli pody
ktowana została koniecznością 
zdyscyplinowania działania urzę
dów i

USPRAWNIENIA 
OBSŁUGI OBYWATELI

Ile wniosków, skarg i listów 
trafia do urzędów? W pierwszym 
półroczu 1986 r. skierowano ich 
1933. Interwencje w Urzędzie 
Wojewódzkim składało 410 osób, 
w jednostkach podporządkowa
nych wojewodzie 5, w jedno
stkach stopnia podstawowego 
15-18. Biuro Skarg i Wniosków 
Urzędu Wojewódzkiego przyjęło 
217 petentów — o 26 osób mniej 
niż w analogicznym okresie 1985 
roku. Najwięcej interesantów 
przyjęto z Płocka, Gąbina, Łęczy
cy, Czerwińska i Radzanowa. Nie 
zgłoszono natomiast interwencji z 
urzędów gminy w Daszynie, Dąb

rowicach, Górze św. Małgorzaty, 
Duninowie, Piątku i Łęczycy. Nie 
znaczy to, że problemów trud
nych tam właśnie nie było. Może 
po prostu uznano, że nie powi
nien urzędów gminnych w ich 
kompetencjach wyręczać woje
wódzki.

Czego dotyczyły uwagi, wnioski 
I zapy ania? Jak wynika z lisy 
skarg i interwencji przede wszy
stkim jak najbardziej drażliwych, 
w sprawie przydziału ciągnika i 
sprzętu rolniczego interweniowa
ło na przykład 67 osób, przydziału 
węgla 16, zamiany i remontu 
mieszkania 26. Wojewoda i wice
wojewodowie przyjęli w I półro
czu 1986 r. 61 petentów, o 6 osób 
więcej w stosunku do I półrocza 
1985. W zdecydowanej większości 
wizyty mieszkańców Płocka i wo
jewództwa dotyczyły przydziału 
mieszkań. Odnotowano 473 skar
gi, 302 skierowano do Urzędu 
Wojewódzkiego. Było ich mniej, 
choć nie tak jeszcze mało jak na
leżałoby sobie życzyć. Mniej było 
także anonimów.

Zwiększył się wskaźnik skarg 
załatwionych pozytywnie, ale tyl
ko o 1 procent Z ogólnej liczby 
473, 37 przekazano do załatwienia 
jednostkom spoza terenowej ad
ministracji państwowej. Najwięk
szą ilość skarg słusznych zanoto
wano w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami, Mrowia 1 Opieki Spo-

ści, nabywania i dzierżawy grun- 
ów z Państwowego Funduszu 

Ziemi, remontu dróg i przydziału 
działek budowlanych.

Trzecie miejsce pod względem 
ilości skarg przypadło w udziale 
Wydziałowi Zdrowia i Opieki 
Społecznej, do którego wpłynęło 
29 skarg dotyczących lecznictwa, 
opieki społecznej, a akże niewła
ściwej postawy pracowników 
służby zdrowia. Aż 22 proc. zgła
szanych pretensji kontrolujący

UZNALI ZA SŁUSZNE

Poprawa zaopatrzenia wsi w 
maszyny i narzędzia rolnicze 
sprawiła, że skarg było mniej iż 
w latach poprzednich. Niestety, 
nie maleje ich liczba w Woje
wódzkim Zarządzie Inwestycji 
Rolniczych. Rolnicy skarżą się na 
jakość wykonania robót meliora
cyjnych, niewłaściwą konserwa
cję urządzeń i maszyn, przydziały 
materiałów budowlanych, odszko
dowania za zniszczone płody rol
ne. Tutaj ilość skarg wzrosła o 
110 procent

Skargi kierowane do jednostek 
terenowych administracji państ
wowej stopnia podstawowego do
tyczyły przede wszystkim popra
wy warunków mieszkaniowych i 
niewłaściwej pracy urzędników. 
Podobnym problemom poświęco
ne były listy kierowane do urzę
dów. Wpłynęło ich w I półroczu 
1986 r. — 209. Sprawą pierwszo-

partego kupić bezpośrednio w 
MZRiP, ale tam nie ma jak na
lać w cysterny. Do paliwa dole
wamy naftę, ale to niewiele po
maga; zatrudniamy na dyżurach 
dodatkowo mechaników, uwa
żam więc, że robimy co do nas 
należy.

WSZYSCY MARZNĄ

W Szkole Podstawowej nr 3 w 
Kutnie — bardzo zimno. W kla
sach tylko 9 st. C. Najgorzej jest 
na trzecim piętrze, gdzie uczą się 
najmłodsi — pierwsze klasy. Sie
dzą w paltach. Czegoś rie dopil
nowano wcześniej.

Kutnowski „Kraj” pracuje nor
malnie dzięki własnej kotłowni. 
Pracownicy dotarli na czas. Naj
widoczniej kutnowska komunika
cja miejska i podmiejska nie dała 
się zaskoczyć — wnioskuje Jerzy 
Wójcik z komórki planowania. 
Jak co dzień taśmę opuszcza 200 
nowych maszyn rolniczych.

W Płocku tymczasem nie daje 
się odczuć skutków mrozu. Zasłu
ga to elektrociepłowni kombina
tu. — Ale pracujemy już na mak
symalnych obrotach — z pewnym 
niepokojem mówi kierownik ZE, 
Marian Głowacki. — Nie mamy 
rezerwy. Musieliśmy zatrzymać 
część załogi z poprzedniej zmiany, 
żeby obsadzić wszystkie kotły. 
Parę dni możemy jeszcze tak „je
chać”. Jak będzie dalej — zoba
czymy.

Na budowach pustki. Brygady 
montażowe skryły się do po
mieszczeń zamkniętych.

— Nie ma jednak zwolnień 
tzw. mrozowych — informuje 
kierownik kadr „Petrobudowy” 
Tadeusz Szymański — a wręcz 
przeciwnie: wyruszamy do pracy 
na obiekty Centrum Zdrowia 
Matki Polki do Łodzi. Skierowa
no tam najlepszą brygadę mura- 
rzy-tynkarzy, wzmocnioną mło
dymi junakami. „Chemobudowa’* 
Łódź, której udzielamy pomocy, 
przygotowała front robót, m.in, 
przy ok. 10 tys. m kw. tynków. 
Inne brygady pracują natomiast 
wewnątrz bloków na osiedlach 
Wschód i Podolszyce. Praca nie 
ustaje.

Skulone ptaki kryją się w po
bliżu budynków. Świeci ostro 
styczniowe słońce. Na stojącą 
murem Wisłę z niepokojem spog
lądają dyżurni z ekip komitetów 
przeciwpowodziowych. Nasłuchu
ją komunikatów. Cztery lata te
mu pogoda była podobna...

Ucichł wiatr. Dobre i to.
BOGDAN IWAŃSKI 

ANDRZEJ ŻÓŁTOWSKI

planową była oczywiście popra
wa warunków mieszkaniowych, 
następnie instalacji kuchni i butli 
gazowych.

Nie wszystkie skargi, interwen
cje i wnioski udało się załatwić 
w terminie. Przyczyn było wiele, 
m.in. konieczność zebrania dodat
kowego materiału dowodowego, 
niezbędnego do rozstrzygnięcia 
sprawy, a także niepełnej obsady 
etatów w urzędach, co spowodo
wało spiętrzenie pracy. We 
wszystkich przypadkach powia
damiano skarżących się l inter
weniujących o przedłużeniu ter
minu załatwiania spraw, podając 
uzasadnienie. Czasami konieczne 
było uzyskanie dodatkowych in
formacji z urzędów centralnych, 
wykonanie szczegółowej kontroli 
w terenie, przprowadzenie dodat
kowego pas ępowania wyjaśnia
jącego, uzyskanie specjalistycz
nych opinii konsu!tan’ów.

Styl i metody pracy urzędów 
ciągle jeszcze wymagają do kona- 
lenia i rr.y wszyscy, petenci, mamy 
tego świadomość. Ma tego także 
świadomość kadra kierownicza 
iństy ucji, dla ego prowadzi roz
mowy dyscyplinujące, kontrole 
wyrywkowe. Karane są dyscyp
linarnie wszystkie ujawnione 
przypadki uchybień. Do pełnego 
zadowolenia ciągle jeszcze jedn.ik 
daleko. Czasami na przeszkodzie 
staje zbyt długa i zawiła proce
dura załatwiania spraw lub 
urzędnicza niemoc. Przełamywa
nie barier jest dziś nie tylko ko
niecznością, ale i obowiązkiem.

Część listów trafia również do 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 
Kierują je ci, którzy przeważnie 
wykorzystali możliwość inter
wencji w urzędach stopnia pod
stawowego. Interwencje zaś są 
dowodem biurokratycznego trak
towania spraw ludzkich, lekcewa
żenia obowiązków przez urzędni
ków. W pierwszym półroczu 
1986 r. odnotowano w KW PZPR 
795 spraw, w tym 267 listów i 428 
interwencji ustnych. Najwięcej, 
bo 234 dotyczyły problemów 
mieszkaniowych i gospodarki ko
munalnej. Pozostałe dotyczyły 
problemów związanych z rolnic
twem, handlem, rzemiosłem I 
usługami. Skargi te są kolejnym 
dowodem, że należy rozsze^ć 
nadzór służbowy i kontrolę — 
wynikające z Uchwały IX Ple
num KC PZPR, Uchwały Rady 
Ministrów i innych zarządzeń re
gulujących tryb załatwiania 
spraw obywateli. (griu)

FINANSE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

JERZY WISŁOCKI

Panuje przekonanie, że Kościół katolicki strzeże tajemnicy 
swoich finansów bardzo skrupulatnie i nie chce ich ujawniać; 
tak zapewne jest, ale istnieją też przyczyny obiektywne. Aby 
to zrozumieć, konieczna jest znajomość struktury organizacyjnej 
Kościoła katolickiego, szczególnie w zakresie systemu finanso
wania jego działalności.

Kościół katolicki składa się z  licznych, samodzielnych jedno
stek organizacyjnych (osób prawnych), posiadających własne 
źródła dochodów i samodzielnie sterujących swoimi wydatkami. 
Gdy podjąłem badania nad polskim konkordatem z 1925 r., 
nasunęła się konieczność us alenia, jakie znaczenie w ogólnych 
dochodach Kościoła miała dotacja wypłacana mu przez rząd, 
a wynikająca z przejęcia przez Skarb Państwa dóbr skonfisko
wanych Kościołowi przez państwa zaborcze?1. Ponieważ nigdy 
na ten temat nie pisano, należało sięgnąć do akt finansowych 
kościelnych i państwowych, co Jest zajęciem o tyle kłopotli
wym, że nie stanowią one obiektu szczególnego zainteresowa
nia archiwistów bądź tych, którzy je tworzyli. Wątpliwa jest 
ponadto wiarygodność tych akt, bo zazwyczaj część dochodów 
bywa pomijana milczeniem, szczególnie, gdy mają one stano
wić podstawę opodatkowania. Pokonanie tych trudności było 
jednak konieczne do odtworzenia struktury administracji finan
sowej, a przede wszystkim źródeł i wysokości dochodów kościel
nych.

W kościelnym systemie finansowym rozróżniano majątek i do
chody beneficjalne, przeznaczone na wynagrodzenie duchowień

stwa oraz majątek I dochody kościoła parafialnego, przeznaczo
ne na jego utrzymanie oraz na utrzymanie instytucji ogólno- 
diecczjalnych (seminarium, kościół katedralny, kuria diecezjal
na, Katolicki Uniwersytet Lubelski itp.). Proboszcz miał prawo 
zatrzymywać na swoje potrzeby dochody czerpane z opłat za 
posługi religijne, intencje mszalne, poświęcania, wymienianki 
(wypominki), wpływy z kancelarii, z kolędy oraz z majątku be- 
neficjalnego (dóbr ziemskich), jeśli w taki majątek był uposa
żony Jego urząd. Dochody kościoła parafialnego pochodziły z re
guły tylko z datków wiernych, składanych na tace w czasie 
nabożeństw, do skarbon, zbierane dodatkowo przed kościołem 
lub w inny sposób (np danina parafialna).

Najwięcej dyskusji wzbudzały przed wojną opłaty uiszczane 
za posługi religijne: chrzty, śluby i pogrzeby, ale także i za 
inne czynności (intencje mszalne, kolęda, opłaty kancelaryjne). 
Ponieważ tylko w nielicznych diecezjach obowiązywały cen
niki, polscy biskupi — aby uniknąć prasowej krytyki zachłan
ności proboszczów — postanowili na synodzie plenarnymi w 
Częstochowie w 1936 r., aby wprowadzić w całej Polsce cenniki 
posług religijnych, do czego jednak ostatecznie nie doszło.

Opiera jąc się na zeznaniach podatkowych proboszczów J wika
riuszy można było oszacować ich dochody w kilkunastu para
fiach w różnych diecezjach. W statystycznej parafii liczącej 
4214 wiernych proboszcz uzyskiwał miesięcznie brutto 823 zł. 
Ten przychód był pomniejszony o około 10 proc. podatku do
chodowego, kilka procent podatku na rzecz diecezji i różnymi 
kosztami wykonywanego zawodu (np. przejazdy do chorych). 
Ponieważ w obliczeniach nie uwzględniano rozmaitych dodatko- 
wyoh świadczeń (np. wolne mieszkanie, świadczenia w natu
rze) należało przyjąć, że proboszcz takiej statystycznej para
fii zarabiał około 800 zł miesięcznie, co stanowiło* trzykro ną 
wysokość średniego uposażenia urzędniczego (280 zł) w 1938 r. 
Było to wysokie wynagrodzenie, a wyjątkowa pozycja ma
terialna duchowieństwa stała się przysłowiowa.

WIERNY PŁACIŁ
S'atystyczny wierny płacił 1,63 zł rocznie z tytułu opłat za 

posługi religijne, będące źródłem osobistych przychodów pro
boszcza. Podobną sumę składał statys yeżny wierny r.a rzecz 
kościoła parafialnego, czyli rocznie płacił około 3,30 zł na cele 
wyznaniowe Uwzględniając dodatkowe składki na budowę ko
ścioła parafialnego, bądź jego remontu, ofiary na cele misyjne 
ł inne można tę sumę zaokrąglić do 4 zł od jednego wiernego 
rocznie. Ponieważ w 19S3 r. była ok ła ?1 n la  katolików,

racanek rcczrych przychodów Kościoła k 
następująco (w min zł):

iego \vypa>

składki i opłaty wiernych 96
dotacja państwowa 25
dochody z ziemi (40 000 ha X 50 zł) 20
inne co najmniej 20

razem 161

W przybliżeniu Kościół katolicki w Polsce, bez zakonów, dy
sponował rocznymi przychodami w wysokości 160 min zł. Aby 
zorientować się w wysokości tej sumy, należy ją zestawić z 
budżetem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego w 1938/1939 r., który wynosił (łącznie z wydatkami 
na kulturę) 376,1 min zł; na potrzeby nauki i szkolnictwa wyż
szego przewidywano wydatkowanie 28,7 min zł. Wypłacana Ko
ściołowi katolickiemu roczna dotacja około 25 min zł była dużą 
sumą w budżecie resortu, ale także i w przychodach kościoła, 
mimo że przychody te byty obciążone podatkiem, który można 
orientacyjnie ustalić na 10 proc., to i tak Kościół katolicki 
miał wystarczające środki na swobodny rozwój organizacyjny 
I inwestycyjny.

Wadliwy by! jednak system podziału przychodów. Samodziel
ność finansowa kościelnych osób prawnych powodowała, źe 
doskonała sytuacja materialna proboszczów wcale nie oznaczała, 
Iż Kościół był bogaty. Były beneficja „tłuste” 1 „chude”, byli 
nieliczni biskupi uposażeni w duże „dobra stołowe”, ale inni 
ich nie posiadali. W rezultacie takiej struktury finansowej 
rządcy diecezji mieli znaczne trudności w utrzymywaniu semi
nariów, remontach zabytkowych kościołów katedralnych, w fi
nansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, katolickiej 
Agencji Prasowej itd.



GORZKI DŹWIĘK
SKRZYPIEC

O Panu można wtaJetwio w samych
superlatywach. Wspaniały muzyk, kompo
zytor i wykonawca, mistrz w budowie li
ryki w piosence, wrażliwy człowiek, wresz
cie — ulubienico publiczności. By nie za
nudzić usypiającym kadzeniem trzeba do
kopać się także do cieni. Zakładamy z 
góry, że w minimalnym procencie, musiały 
one i  rzadka wplatać się w Pańską ka
rierę.

— Dziękuję za uznanie. Ale panowie 
cbyt łaskawi. Wplatały się w moją bio
grafię artystyczną nie tak znowu rzadko i 
— proszę mi wierzyć — zawsze na długo 
pozostawiały po sobie aibsmak, czy wręcz 
smrodek.

— Skoro było tego niemało — co do
piekło najbardziej Zbigniewowi Wodeckie
mu?

— -  Albo piekło stosunkowo najdłużej,
czy też piecze — z rzadkimi przerwami —- 
do dziś. Jeśli ktoś w naszym kraju robi, 
aazwiijmy to, większą od przeciętnej ka
rierę, nieważne zresztą w jakiej dziedzinie, 
zaraz padają pomówienia o lobbyzm, pra
wie mafijne koneksje, cynizm, bezwzględ
ność. I nagle nie wiadomo kiedy taka opi
nia zaczyna fuolccjonować jako wizytówka 
całego środowiska, nieważne — słusznie 
czy nie. A już nie daj Boże odważyć się 
na jakiekolwiek dementl. Dopiero obsma- 
rują — już to w plotce, już to w — proszę 
wybaczyć — publikatorach. Tymczasem to 
najczęściej stek bzdurnych pomówień. 
Proszę mnie dobrze zrozumieć — to jasne, 
że wśród artystów, ludzi o wrażliwej kon
strukcji psychicznej, czasem w takim lub 
innym stopniu niegroźnych dewiantów, 
można spotkać osobniki odrażające, albo 
po prostu prowokujące swoją innością do 
plotkowania. Ale można te uogólnienia po
traktować zupełnie odwrotnie. Jako dowód 
„kultury” naszego społeczeństwa; jego koł- 
tuństwa, nietolerancji.

— Zręcznie potrafi Pan ominąć pytanie. 
Bo to akurat przykład przykrości mają
cych swoje źródło po tej zamoczonej stro
nie rampy. Prosimy o przykład a innej — 
elitarnej strony.

— Panom chodzi o sensacyjki, gierki, 
cały ten środowiskowy forudek, ale ja nig
dy nie dałem się w nim unurzać.

— Jednak istnieje?
— Czy ja twierdziłem, że nie? Powie

działem tylko, że starałem i staram się być 
z dala od tego, co niskie, małostkowe, wła
ściwie nie do przyjęcia. A ja porównując 
moją — niech już tak zostanie — karierę 
z zawodową drogą kolegów, bardzo długo 
uważałem się za dziecko szczęścia.

— Czyżby dlatego, Że była aż tak wy
jątkowo czysta? Powiedział Pan „uważa- 
łem się”, czyli to już śpiewka przeszło
ści?

— Nawet Jeżeli moja odpowiedź zabrzmi 
cokolwiek podejrzanie — rzeczywiście 
uważam, że czysta. I zasłużenie taka pro- 
Jta Bo Ja od 5 roku życia — zamiast uga- 
alać się Jak rówieśnicy za piłką I „zośką”
— uczyłem się gry na instrumentach. Wtedy 
zresztą na tym najpierwsżym — skrzyp
cach. Multiinstrumentalistą stałem się do
piero później i Już w wyniku świadomego 
wyboru. Tak więc gram już na instrumen
tach od 31 lat. I jak słusznie panowie za
uważyli, rzeczywiście nieźle buduję lirykę

w piosence, bez fałszywej skromności — nie
jestem chyba ostatnim kompozytorem w 
tym kraju. Wobec tego — czy rzeczywiście 
grzeszę mniemając, że doszedłem do ak
tualnej pozycji li tylko czystymi metoda
mi?

— Punkt dla Pana. Uparcie prosimy o 
kolejne bolączki, o te cienie.

— Ustępuję. Zacząłem od tanich pomó
wień, takich sobie różnych plotek, a wła
ściwie najbardziej boli mnie fakt, że to, 
co w moim piosenkarstwie najlepsze, naj
autentyczniejsze, najambitniejsze wreszcie, 
mówię o takich kompozycjach, jak „Izol
da” i jej podobne, dla większości odbior
ców w Polsce jest bardzo mało percep- 
cyjne. Za to te idealne pod wódzię na pięć
dziesiąte urodziny „Chałupy” rzucają na 
kolana. I chciał, nie chciał — przygoto
wałem na tegoroczne wakacje kolejny 
knaj piany szlagier „Po co ten żaj”. Chcę 
śpiewać zupełnie inaczej. Lansować reper
tuar jeszcze bardziej bogaty muzycznie, 
jeszcze silniejszy w nastroju, oryginalniej
szy, ale kiedy wychodzę przed ludzi o że
nująco niskiej kulturze muzycznej, onadają 
ręce i cała ochota do twórczego wysiłku.

— Skoro tak trudno w polskich warun
kach być dobrym, to ilu...

— ... Hu artystów to wytrzymuje? ■_
— No właśnie.
— Naturalnie, przede wszystkim ci ma

jący coś autentycznie wartościowego do 
sprzedania, coś, w co się włożyło maksi
mum wysiłku i szkoda byłoby nagle na 
to machnąć ręką. Ale też jednocześnie — 
i to musi mocno żenować — którzy wy
trzymują jakoś ciężar potężnego a  nieod
łącznego garbu stresów, zdołali znaleźć 
mecenasa, kogoś z odpowiednią ilością go
tówki do wyłożenia, etc. Jaki to u nas 
trudne, zilustruję konkretnym przykładem. 
W ubiegłorocznym Konkursie Debiutów 
Festiwalu Opolskiego pojawił się miody

chłopak. Bodajże nazywał się Szczęśniak

—’ nieistotne zresztą. Wspaniały talent, 
który właśnie tam i wówczas powinien 
rozpocząć prawidłowy rozwój. Tymczasem 
gdzież on jest? Podejrzewam, było tak. Po
żal się Boże szołmeni z ulicy Woronicza 
17 i równie kompetentni brodaci fachowcy 
z „Estrad” i skądś tam jeszcze ryknęli 
zgodnie „wspaniały”, a później wszystko 
wróciło do normy. To znaczy oklepali ku
motersko plecy delikwenta i zaczęły się 
„schody”, czyli dociekania w rodzaju „słu
chaj, a skąd on właściwie jest”, czy „kto 
za nim stoi?”, czy „tu nie ma nic do za
robienia”. Chłopak pewnie wrócił do domu, 
przełknął gorycz i produkuje traktory, 
zmiata kurz z biurka, albo hoduje kwiaty
— tylko nie śpiewa. To zresztą wcale nie 
najdrastyczniejszy przykład. Ewa Bem, 
Krysia Prońko i Grażyna Lobaszewska tó 
już bezwzględnie „nazwiska”. A ich sposób 
lansowania, sprzedawania nareszcie, urąga 
wszelkim wyobrażeniom na ten temat tak 
na wschód, jak i na zachód od Wisły. Może 
jedna Ewka zrealizowała dwa, trzy hity, 
które weszły na właściwą antenę, nakrę-’ 
ciła chwytający video-clip, wypuściła pły
ty. A przecież te trzy dziewczyny to wo
kalistką na europejskim poziomie.

— Nie unikniemy starego refrenu — na
rzekania na Instytucję menażera na pol
skim rynku estradowym.

—- Bo taka instytucja po prostu nie ist
nieje. Panowie z Ajencji Koncertowych, po
dobnie z Radia i Telewizji są przekonani, 
że wystarczy znajomość czołowej dziesiątki 
listy przebojów, którejś z lokalnych roz
głośni radiowych w USA, by uważać się 
zia wyjadacza. Tragedia polega na tym, że 
ci faceci nawet nie zdają sobie sprawy ze 
zgubnych rozmiarów własnej indolencji. I 
to w branży, w której powinny decydować 
zasady zdrowej, ostrej selekcji.

—• Ma Pan na koncie jeszcze Jedną bez
sporną zasługę dla krajowego szoi-biznesu. 
Znakomite wykonawstwo spolszczonych 
wersji zagranicznych przebojów.

-—To miłe, że panowie zauważyli i to. 
Niestety, ja za tym akurat rodzajem śpie
wania nie przepadam. Oczywiście, utwór 
wykonany w języku angielskim, czy wło
skim brzmi bardziej melodyjnie, jest gład
ki i miły dla ucha. Jeżeli biorę taki przebój 
„do spolszczenia”, to albo jest wyjątkowo 
dobry, albo aktualnie nie mam na podo
rędziu nowej kompozycji polskiej o sto
sunkowo dużej wartości. Ale to niesie licz
ne niebezpieczeństwa. Na przykład słyszy 
się: Sośnicka brzmiała w tym hicie niby 
Diana Ross. Tę akurat amerykańską wo
kalistkę wyjątkowo cenię, lecz czemu nie 
powiedzieć: Ross, jak Sośnicka? Zdzisia 
— to mocny i czysty głos.

— Nie wybiera się Pan przypadkiem w 
charakterze zapiewajły do kotleta za gra
nicę?

— Nie. Ale nie rozumiem tej dużej iro
nii. Moi koledzy jeżdżą tam zarobić na 
promocję, czy nagranie przy dobrym stół© 
montażowym, co u nas —- nie wspominając 
już o zawrotnych cenach sprzętu muzycz
nego — kosztuje krocie. Zresztą w knajpie 
dla bardzo elitarnego grona odbiorców 
grywał min. sam Oscar Petiterson.

— Grał Pan podobno przez kilka lat w 
orkiestrze symfonicznej. Czemu nie zdecy
duje się Pan na powrót do symfoników, 
do sztuki przez duże S?

— Pomimo że w rozrywce zrobiłem chy
ba niemało, mam w niej do zrobienia jesz
cze dużo, dużo więcej. Rozrywka to także

właśnie jak w moim przypadku — moż
ność indywidualnego sukcesu, który niesie 
za sobą między innymi bardzo miły twór
czy łut popularności. Nie bez znaczenia są 
tutaj także zarobki; nie ukrywam, że moje 
są stosunkowo wysokie. A pod batutami 
Krenza, czy Korda nauczyłem się bardzo 
dużo. Nigdy im tego nie zapomnę...

— Dziękujemy serdecznie za rozmowę.

Rozm. DUET
Fot ZBIGNIEW KRYDA

MUZEUM BITW Y n. BZURA
J EDYNE w kraju Muzeum

Bitwy nad Bzurą w Kutnie 
mieści się w ciasnym i mało 

funkcjonalnym budynku — ro
tundzie, dawnym mauzoleum 
właścicieli miasta. Placówkę u- 
tworzono w 30 rocznicę bitwy, z 
biegiem czasu zarówno klasycy- 
styczna rotunda, Jak też sąsiedni 
mtvL or?z P o lsk i maleńki plac 
stały się miejscem wszystkich 
ważniejszych uroczystości patrio
tycznych obchodzonych w mie
ście, na czele z rocznicami Wrze
śnia 39. Wzrosły też niepomiernie 
zbiory muzeum. Większość ekspo
natów nłe znajduje już miejsca 
na wystawie stałej. Trafiają do 
magazynów. Nie ma także mowy 
o prowadzeniu lekcji w muzeum, 
natomiast uroczystości rocznico
we odbywają się w niebywałym 
stłoczeniu, co w znacznej mierze 
zubaża ich walor emocjonalny.

Jednocześnie to właśnie miej
sce, czyli fragment parku im. 
Wiosny Ludów z przylegająca 
doń uliczką gen. Kutrzeby, mau- 
zoleum-muzeum i murem pamięci 
wrosły już na stałe w tradycję 
miasta. Ściągają tu zewsząd tu
ryści oraz przede wszystkim we
terani Bitwy nad Bzurą. Niestety, 
udostępniona zwiedzającym eks
pozycja ma wymiar zaledwie 
symboliczny, absolutnie odbiega
jący od rangi i znaczenia naj
większej bitwy 1939 roku. Z tego 
właśnie powodu grupa kutnow

skich działaczy na czele z Andrze
jem Urbaniakiem, kierownikiem 
placówki, wróciła do starej ini
cjatywy rozbudowy muzeum. Po
wołano kilkudziesięcioosobowy 
Społeczny Komitet Rozbudowy 
Muzeum, któremu przewodniczy 
prezydent miasta Henryk Marko
wicz.

Celem Komitetu Jest populary
zacja idei rozbudowy placówki 
oraz zbieranie środków finanso
wych. Wystosowano już apel do 
społeczeństwa, który spotkał ślę 
ze znacznym odzewem. Do świąt 
Bożego Narodzenia napłynęło 51 
wpłat łącznej wartości 344.400 zł 
w tym 591 USD. Rzecz charak
terystyczna, wszystkie, nie licząc 
pierwszej spoza Kutna. Niżej 
publikujemy lisitę ofiarodawców. 
Warto zaznaczyć, że z Londynu 
wdowa po b. dowódcy 37 pp pik. 
Romanie Umiastowskim, pani Jo
anna Aldrige-Umlastowska prze
słała na rzecz rozbudowy 570 
USD. 25 tysięcy złotych przekazał 
też p. Bogusław Chmieliński z 
Gdyni. Wpłaty nadchodzą zresztą 
t  całej Polski.

Przypuszcza się, że rozbudowa 
muzeum, licząc w cenach aktual
nych zamknie się kwotą 60—70 
min złotych. Obecnie przygoto
wywana jest dokumentacja obie
ktu, który nawiązywać ma cecha
mi stylowymi do budynku mau
zoleum. Jego łączna powierzchnia 
liczyć będzie około tysiąca met

rów kwadratowych. Według za
pewnień architekta wstępny pro
jekt realizacyjny przekazany zo
stanie Komitetowi wiosną br. We 
wrześniu, w 48 rocznicę Bitwy 
nad Bzurą, ma być położony ka
mień węgielny pod nowy Budy
nek. Jego plan użytkowy przewi
duje salę ekspozycyjną o po
wierzchni 300 m kw., salkę au
diowizualną do celów dydaktycz
nych i szkoleniowych, salę trady
cji 37 pp stacjonującego do 1939 
roku w Kutnie oraz zaplecze ma
gazynowo-administracyjnej .

Rozbudowa placówki obejmie 
również aranżację pobliskiego 
placu, na którym będzie mogło 
pomieścić się kilka tysięcy ludzi, 
ustawienie masztów oraz inną 
kompozycję muru pamięci, gdzie 
do tej pory przymocowano już 
kilkanaście tablic. Przypuszcza 
się, że od momentu wmurowania 
kamienia węgielnego do przecię
cia wstęgi w dniu otwarcia pla
cówki, nie upłynie więcej niż pięć 
la t Tak więc Muzeum Bitwy nad 
Bzurą w Kutnie nową siedzibę 
otrzymać winno najpóźniej w 
1992 roku. Oczywiście stary bu
dynek, czyli klasycysiyczne mau
zoleum stanowić będzie integral
ną część placówki.

Redakcja „Tygodnika Płockie
go”, doceniając potrzebę społeczną 
i głęboko patriotyczną intencję 
rozbudowy muzeum, przyjmuje 
nad nią patronat prasowy. Towa-
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nr 61610-49618-133 
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rzyszyć będziemy tej budowle od 
fazy projektu do dnia otwarcia. 
Co pewien czas, na naszych la
mach ogłaszać będziemy listę 
ofiarodawców. Trudno o bardziej 
wzniosły cel niż zbiórka środków 
na rozbudowę placówki czczącej 
pamięć tych, którzy zginęli aby
śmy żyć mogli.

JAN B. NYCEK

POWROTY •  ♦

DO ITAKI
Zapowiadało się, że będzie to Impreza Jakich wiele w pla

cówkach oświatowych płockiego regionu, a okazała się imną,
pobudzającą do głębszych refleksji. Takich, które pojawiają 
się z okazji wydarzeń mających głębsze tło kulturowe czy
wychowawcze. A to właśnie zdarzyło się tego zimowego po

południa w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku, gdzie od-
był się finał konkursu z  wiedzy o starożytnej Grecji, w któ- 

Typi foraK ndział uczniowie tej szkoły oraz zaprzyjaźnionej 
„dziesiątki**.

Hasło osobliwego wieczoru za
chęcało i intrygowało zwłaszcza 
tych, którzy zetknęli się z kultu
rą śródziemnomorską: „Każdy z 
nas jest Odysem, który wraca do 
swej Itaki”. Coś z refleksji i filo
zofowania wisiało w powietrzu i 
tak też było tego wieczoru. Odkąd 
ludzie Renesansu zaczęli odkry
wać bogactwo kulturowe staro
żytności i czerpać z niego pełną 
garścią w wielu dziedzinach two
rzenia i działania, odtąd stała się 
ona właściwie nieodłącznością 
dziejów nowożytnych. Wciskała 
się owa starożytność do języka, 
literatury, sztuki, polityki, pra
wodawstwa. Wiele pojęć, wąt
ków, przekonań, kategorii myśle
nia pozostaje żywych po dzień 
dzisiejszy. Adepci prawa nie mo
gą pominąć „terminowania” u 
Rzymian. Czyż stworzono pięk
niejsze rzeźby niż w starożytnej 
Grecji, ileż literackich wątków 
poczęło się wśród strof home- 
rowskiej epopei czy greckiej 

tragedii. Niektórych okresów na
szej literatury, zwłaszcza Roman
tyzmu czy Młodej Polski nie spo
sób zinterpretować bez znajomo
ści kultury rejonu Morza Śród
ziemnego.

szary zainteresowań, na owe spo
tkania z  kulturą śródziemnomor
ską, z  którą w jakiś sposób czuje
my się historycznie związani. Pi
sał wszak młody Mickiewicz w 
rozprawie „O poezji romantycz
nej”:

umysły greckie, podniesio
ne, ciekawe, wytrwałe — wcze
śnie poszukiwać zaczęły prawdy, 
ćwiczyły się nieustannie rozumo
waniem, rozmaitą w nim, a 

najczęściej oryginalną postępując 
drogą i tym sposobem obudził się 
duch filozoficzny, nawykano my
śleć porządnie i głęboko, czyli 
tym sposobem kształcił się, 
wzmacniał i ustalał rozsądek”.

Pokolenia Polaków wychowy
wano ha starożytnych wzorcach. 
Dzieje Grecji i Rzymu czytano w 
oryginale nie tylko z okazji na
uki łaciny czy greki. Wybierano 
z tej bogatej spuścizny to, co naj
wartościowsze, najpiękniejsze. 

Nie dlatego nawet, ażeby na Ter- 
mopilach uczyć bohaterstwa, po
święcenia i walki do końca, a na 
Cheronei rozpamiętywania o klę
sce, boć przecież jako naród i 
państwo skazane na zaborczość 
sąsiadów mieliśmy pod dostat
kiem własnych doświadczeń hi
storycznych, ale po to, aby bar
dziej rozumieć skomplikowany 
mechanizm dziejów ludzkości.

Nie jest to czyimś nowym w 
praktyce tej szkoły. Pisałem 
wszak kiedyś o takiej dziwnej 
klasie, którą spotykałem na wy
stawach dzieł plastycznych, kon
certach muzyki kameralnej, czy 
w Teatrze Dramatycznym i o mą- 
drej> wychowaczynl Dasi Śliwiń
skiej, która przy życzliwym 
wsparciu wychodzi śmiało poza 
schematy tradycyjnych lekcji. Ta
kich klas jest coraz więcej, ale 
wciąż jeszcze mało. Za mało na
wyków dociekań w młodym po
koleniu.

Ostatnimi czasy w naszej 
oświacie nastąpiło jakby ograni
czenie wpływu mitu śródziemno
morskiego, sprowadzono go do 
podręcznikowych wymiarów, 
w zamian za to proponując mło

dzieży rozszerzenie innych obsza
rów dziejowych i kultur. Antyk 
przestawał być tym, czym był dla 
dawnych Polaków, także tych, 
którzy od republiki rzymskiej za- 
pożyezali Wyraz „Rzeczpospolita”. 
Myślę oczywiście o najmłodszym 
pokoleniu rodaków, pobierają
cych nauki.

Wspominam ten wieczór spot
kań z kulturą starożytnej Gre
cji, bowiem zapowiedziano już 
kolejną imprezę z tego cyklu, ży
czyć należy organizatorom wiele 
wytrwałości w kontynuowaniu 
rozpoczętego z takim powodze
niem dzieła. A słowami pokrze
piającymi niechaj będą rozmyśla
nia Piotra Kuncewicza, zawarte 
w „Antyku umęczonej Europy”-

I oto widzę na ścianie płockiej 
szkoły hasło: „Każdy z nas jest 
Odysem, który wraca do swej 
Itaiki” i słyszę jak dziewczęta i 
chłopcy nie mają kłopotów z roz
różnieniem starożytnych tekstów 
i dziejów, jak ożywają mity, po
stacie świata starożytnego, prze
de wszystkim Grecji, Jak dość 
swobodnie poruszają się wśród 
delikatnej materii kultury 1 sztu
ki tamtego okresu.

KIMtwdziesięou uczniów „osiem
nastki”’ i „dziesiątki” odpowie
działo ma zachętę organizatorów, 
a  więc kierownictwa tych dwóch 
szkół podstawowych oraz Mu
zeum Mazowieckiego. Dwudzie
stu pięciu najlepszych po egzami
nie pisemtiym stanęło do finału 
ustnego. Można było podziwiać 
wiedzę tych nastolatków. Zwycię
żyli najlepsi: Magda Borowiec, 
Filip Dydak, Rafał Rembowski. 
Zwyciężyła także mądra myśl pe
dagogiczna 1 wychowawcza, któ
ra  skierowała uczniów na te oto-

„Po wiekach rodzących się i 
ginących cywilizacji przedtechno- 
logicznych jakaś nowa granica 
została wreszcie przekroczona. 
Dokonało się to właśnie w Euro
pie, a dokonało dlatego, że nie re

zygnując nigdy z odrodzenia kul
tury antycznej można było star
tować z miejsca, które niegdyś 
osiągnęła. Jej zmęczenie i pozor
ny upadek były tylko ułożeniem 
się do snu, z którego wstała wy
poczęta i silniejsza. I jeśli nas 
niekiedy obejmuje znużenie, to 
możemy i musimy sięgać do ko
rzeni czasu splatając odlegle 
dziedzictwa z wątkami naszego 
dnia. Ponieważ kształt przyszłości 
jest dla człowieka w równym 
stopniu formą nadziei, co funkcją 
pamięci”.

To Mieczysław Jastrun napisał 
te  schodzą do podziemia cywili
zacje skazane na zagładę, ale Ich 
ziarna przechowywane w ziemi 
wydają z nowymi wiekami plon 
życia.

TOMASZ PAWŁOWSKI
TYGODNIK PŁOCKI NR 3

Miała owa impreza konkursowa 
ciekawą oprawę, przybyło wielu 
rodziców. Tych przede wszystkim, 
którzy w młodości wczytywali się 
w przygody Odyseusza, czy poprze
dzające je wydarzenia pod Troją, 
którzy po dziś rozkoszują się 
pięknem rzeźby, czy sięgają do lo
sów mitycznych postaci starożyt
ności bądź person tragedii gre
ckiej. Tym konkursem w Szkole #  
Podstawowej nr 18 w Płocku 
przesunięto granice pamięci i 
stref przeżyć oraz poznawania 
dziejów ludzkości.
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Wigilia. Szczególny dzień w roku. Wieczorem opus
toszały ulice Płocka oraz innych miast. Większość ludzi 
zasiadała już do Świątecznego stołu. Niezwykła atmos
fera życzliwości oraz radośeif że w gronie najbliższych 
można spędzić te chwile.

I zapewne nikt nie myślał, że właśnie tego dnia na 
ulicach Płocka zdarzają się takie wypadki, jak w nowo
jorskim Brooklynie. Ktoś wychodzi z mieszkania i za
miast wrócić po paru kwadransach w domowe pielesze, 
trafia do poradni urazowej, albo na oddział chirurgicz
ny. Dobrze, że niekoniecznie prosto na cmentarz.

Czasem dla bezpieczeństwa niektórzy wychodzili pa
rami albo w liczniejszych grupach. Jednak nikt nie czuł 
zagrożenia. Każdy bowiem zdawał sobie z tego sprawę, 
że najbardziej niebezpieczni dla porządku publicznego 
osobnicy powinni w taki wieczór zawiesić swą działal
ność i uszanować tradycję.

Ale miało się okazać, że nie wszyscy respektowali 
ogólne zwyczaje. Wprawdzie na ulicach było spokojniej, 
lecz przynajmniej kilku osobnikom nie czynił ten dzień 
różnicy. Może wprost przeciwnie i zdawał się być lepszy 
od innych w roku, zwłaszcza dla bandyckich wyczynów.

znal od razu, te  ukradł z pojem
ników stojących na ulicy. Na Je
go ubraniu zauważono plamy 
krwi. To już mogło budzić podej
rzenia. Trzej mężczyźni zostali 
zatrzymani I dowiezieni do 
RUSW.

W trakcie składania wyjaśnień 
twierdzili, że wracają do domu. 
Byli u swej ciotki, później udali 
się na dworzec PKP. Niemalże za
klinali się, że przy sobie mają 
tylko 200 złotych. Ale nie zdziwili 
się specjalnie, gdy podczas prze
szukania wyjęto z ich kieszeni w 
sumie 14.700 złotych. Nie bar
dzo jednak wiedzieli, Jak wytłu
maczyć posiadanie gotówki. 
Wprawdzie nie była to zbyt po
kaźna kwota, lecz zaczęli kręcić. 
Mówili, że doslali od rodziców na 
zakupy.... Potem mieli otrzymać 
od swych narzeczonych..... Do te
go jeden z banknotów był popla
miony krwią.

Opowiadali również jakoby ro
bili zakupy do godziny 20. Tym
czasem akurat tego dnia sklepy 
eeyrmc były do 14. Zatrzymani

kupić suszone śliwki oraz sukien
kę dla swej dziewczyny, to ona 
dała mu 5.000 złotych. Chodząc 
razem z bratem Sylwestrem na
tknęli się na dwóch znajomych. 
Wstąpili do „Karczmy Słupskiej’* 
gdzie wypili trochę alkoholu. Póź
niej znaleźli się na osiedlu. Do
jechali autobusem nr 20 i włóczy
li się uliczkami. W końcu weszli 
do klatki schodowej, akurat do 
tej samej, do której wszedł także 
Henryk D. Tam go napadli. Schwy
cili za ręce, przycisnęli do muru 
i bili, Wreszcie okradli. Po uda
nej „robocie” zmierzali w kieru- 
ku centrum miasta. Wyszli z bra
my 1 rzucili się na Bogdana S. 
Znowu zmienili rejon. Tym razem 
udali się na ulicę Wyszogrodzką. 
Tam dopadli dwóch mężczyzn.

Dotarli wreszcie do stacji PKP, 
gdzie czekał na nich brat — Jan 
W. Usiedli przy stoliku i wspól
nie pili oranżadę. Tam zostali za
trzymani przez milicyjny patrol. 
Młodszy — Krzysztof W. przy
znał się do popełnienia prze
stępstw. Natomiast starszy — 
Sylwester W. zaprzeczył. Jako

FINANSE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W  POLSCE

C O  ŁASICA?

W  WIGILIJNA
OKOŁO GODZINY 1
dyżurny powiadomił patrole e 

tym, te  przyjął zawiadomienie o 
pobiciu dwóch mężczyzn. Naka
zał pełniącym służbę udanie się 
w rejon zdarzenia. Milicjanci od 
razu wykonali polecenie, ale nie 
zauważyli nikogo podejrzanego. 
Mimo to bacznie obserwowali te
ren. W końcu postanowili wstą
pić tam, gdzie można również 
spotkać podejrzanych osobników.

Tymczasem w RUSW w Pło
cku trwało przyjmowanie dal
szych szczegółów o napadzie. 
Dwaj mężczyźni zgłosili się do 
pełniących dyżur i opowiadali e 
tym, jak zostali zaskoczeni na uli
cy. Napastnicy rzucili się na nich, 
mocno uderzyli w głowy, a po
tem bili 1 kopali. Relacje wypeł
niały strony protokółu.

Czesław P.: — Około godziny 
20 zasiedliśmy wraz z kolegą Ka
zimierzem K. przy stole w moim 
mieszkaniu. Postawiłem pół litra 
wódki i tak rozmawiając spędzi
liśmy kilka godzin. Było Jut po 
północy, gdy kolega postanowił 
wracać do domu. Wychodząc po
prosił mnie, bym odprowadził go 
do postoju taksówek. Ubrałem się 
1 bez większych obaw wyszedłem 
razem z nim.

W pewnym momencie zauwa
żyli, że z przeciwka idzie w ich 
kierunki dwóch młodych ludzi. 
Przechodząc nie zwrócili na nich 
uwagi. Nagle tamci doskoczyli. 
Posypały się uderzenia pięściami. 
Czesław P. starał się bronić. W 
tym czasie zobaczył, że jego ko
lega upadł na ziemię. Bandyta 
kopał go z nieludzką wręcz za
wziętością. Myślał, że uda mu się 
uwolnić od napastnika i wybronić 
Kazimierza K.

Czesław P.: — Ale bandyta
wyrwał z ziemi drewniany kołek, 
który podtrzymywał drzewko i 
zamierzył się na mnie. Zdołałem 
jednak zasłonić się rękoma i tam
ten nie trafił w głowę. Musiałem 
też odskoczyć, żeby nie dostać 
drugi raz. Wtedy widziałem, jak 
ten, który zaatakował kolegę, bił 
i kopał leżącego. Po'em odskoczył 
od niego i obydwaj uciekli.

Zdaniem napadniętych, całe to 
zajście nie trwało dłużej, niż kil
ka m inut Czesław P. pomógł 
wstać koledze. Był zmasakrowa
ny. Twarz miał spuchniętą i po
rozcinaną. Z ran sączyła się krew. 
Zatrzymali taksówkę, pojechali 
do RUSW. Kazimierza K, już mi
licyjnym radiowozem odwieziono 
do szpitala. Po wstępnych bada
niach l opatrzeniu ran w poradni 
urazowej, lekarz zadecydował o 
umieszczeniu poszkodowanego na 
oddziale chirurgicznym. Nato
miast Czesław P. opowiedział ca-

h  wydam—rie. Podał również ry
sopis 1 wygląd sprawców.

Okazało sł% że

NIE BYŁ TO JEDYNY 
NAPAD

jaki popełniono tej nocy.

Henryk D.: — W pracy siedzia
łem do godziny 22. Później wstą
piłem na chwilę do kolegi, sio 
ostatnim autobusem nr 2 postano
wiłem wrócić do domu. Dosze
dłem więc szybko do przystanku. 
Wsiadłem do „czerwoniaka” i je
chałem w pobliże bloku, w któ
rym mieszkam. Gdy wchodziłem 
do klatki schodowej nłe paliło się 
światło, Chciałem przycisnąć kon
takt 1 wtedy zostałem uderzony 
w głowę. Ktoś trzymał mnie za 
ręce, a  inny bil. Ciosy były tak 
silne, że byłem zamroczony. Czu
łem jednak, że zaczynają mnie 
ściągać po schodach w dół, do 
piwnicy. Potem któryś schwycił 
moją dłoń. Mocno wyprostował 
ml palce 1 zdjął złotą obrączkę. 
Ściągnięto również zegarek oraz 
wyjęto mi z kieszeni portmonet
kę, w której znajdowało się oko
ło 3.000 złotych.

Właściciel skradzionych rzeczy 
oszacował straty na około 45.000 
złotych. I on także został zasko
czony. Nie mógł się bronić, po
nieważ bandytów było dwóch. Po 
kilku uderzeniach obezwładnili 
ofiarę i bez większych trudności 
przetrząsnęli jej kieszenie. Napad
nięty leżał w piwnicy pół godziny, 
nim mógł zebrać siły i stanąć na 
nogach.

Jeszcze nie sądzono, że obydwu 
napadów dokonali ci sami osob
nicy. Nie uważano, jakoby była 
to zorganizowana grupa, chociaż 
nie wykluczano takiej ewentual
ności. Najczęściej bowiem bandy
ci planują robotę, ale zdarzają się 
również przypadkowe napady. Ot, 
wypijają trochę wódki, a potem 
jeden drugiego załatwi, zabierze 
mu pieniądze i cenniejsze rzeczy.

Powróćmy Jednak do dalszego 
rozwoju wypadków. Po przyjęciu 
informacji o rozboju dokonanym 
na ulicy 1 po sprawdzeniu rejonu 
zajścia, patrol MO udał się na 
dworzec PKP. Milicjanci weszli 
do poczekalni, a potem do bufetu. 
Tu przy stoliku dojrzeli trzech 
mężczyzn. Dla mających do
świadczenie nie ulegało wątpli
wości, że zobaczywszy mundury 
młodzi ludzie zachowywali się co 
najmniej dziwnie. Funkcjonariu
sz* MO podeszli do nich, zaczęli 
legitymować.

Jeden z mężczyzn w kieszeni 
kurtki miał butelkę mleka. Z roz
brajającą wręcz szczerością przy-

Imają się kłamstw, by za wszelką 
cenę odwrócić podejrzenia od sie
bie. Tyle tylko, że ich tłumacze
nia były zupełnie nieprawdopo
dobne.

Na na potwierdzenie tego, że 
na pewno mają coś na sumieniu, 
nłe traeby było długo czekać. Je
den z przesłuchiwanych — Sylwe
ster W. nie potrafił ukryć zde
nerwowania. Niespokojnie kręcił 
się na krześle, często chował 
gdzieś ręce. W pewnym momen
cie upuścił jakąś rzecz pod biur
ko. Był to dowód osobisty, wy
stawiony na nazwisko: Bogdan S. 
Zauważyli fo funkcjonariusze 
MO. Zatrzymany natomiast usil
nie przekonywał, że dokument 
znalazł po prostu na ulicy, w po
bliżu przystanku MPK.

Miał zapewne nadzieję, że to 
wystarczy, by dochodzenłowców 
wprowadzić w błąd. Jednak prze
liczył slęi, i to bardzo, w swej na
iwności. Bez kłopotu odszukano 
właściciela dowodu osobistego. Z 
początku młody chłopak był za
skoczony wizytą milicjantów. 
Uspokoił się, gdy pojął, że intere
suje ich fakt — czy zgubił do
kument, czy też został mu ukra
dziony? Chwilę później relacjono
wał to wszystko, co przydarzyło 
rau się w wigilijną noc.

Bogdan S.: — Z domu wyszed
łem przed godziną 22. Odprowa
dzałem narzeczoną — Iwonę G. 
Pożegnałem się z nią przed sa
mym blokiem, w którym mieszka. 
A potem wracałem do domu. 
Przechodząc w pobliżu przystan
ku MPK na ulicy Kwiatka zosta
łem niespodziewanie uderzony w 
głowę. Następnie dwóch mężczyzn 
wciągnęło mnie w bramę. Później 
do korytarza. Tam zaczęli mnie 
bić i kopać. Przeszukali kieszenie, 
wyciągając około 5.000 złotych, 
dowód osobisty, w którym były 
dwa kupony toto-lotka. Z ręki 
zdjęli mi zegarek „Stempo”.

Ukradzione rzeczy znaleziono 
właśnie u zatrzymanych. Nie ule
gało wątpliwości do kogo należą. 
Obrączka, którą ściągnięto Hen
rykowi D. miała wygrawerowa
ne inicjały oraz daitę. Natomiast 
przy zapięciu bransolety zegarka 
„Stempo” była szpilka, zamiast 
sworznia fabrycznego. Wcześniej 
właściciele podali charaktery
styczne cechy przedmiotów, które 
im zabrano. Poza tym podejrzani 
mieli przy sobie noże sprężyno
we. To również o czymś świad
czyło. No, t jeden z poszkodowa
nych rozpoznał napastników.

W OBEC TYCH  
FAKTÓW

jeden z  braci — Krzysztof W. 
zmienił wyjaśnienia i zaczął opo
wiadać inną wersję. Przyjechał 
do Płocka około godziny 17. Spot
kał Sylwestra i Jana, którzy 
wcześniej dotarli do miasta. Miał

by napadał na przechodniów. 
Przyjechał do Płocka, by załat
wić kilka spraw i kupić coś na 
święta.

Kiedy się zorganizowali, do
kładnie nie wiadomo. Sami nie 
bardzo sobie przypominają. A 
może wygodniej nie pamiętać? 
W każdym razie nie popełni się 
błędu przyjmując, te marzyli o 
łatwej, dużej forsie. Z dużym 
prawdopodobieństwem przycho
dzi zakładać, że mieli „pracować” 
całą noc. A gdyby już się obło
wili, rano wróciliby do domu. I 
spokojnie usiedli przy świątecz
nym stole.

Tymczasem niebezpieczni prze
stępcy trafili do aresztu. Proku
rator postawił im — dwóm bra
ciom, biorącym udział w napadach 
— zarzuty popełnienia prze
stępstw określonych art. 210, 
parag. 2 kk: „Jeżeli sprawca roz
boju posługuje się bronią palną 
lub innym niebezpiecznym narzę
dziem albo działa wspóinie z oso
bą, która posługuje się taką bro
nią lub takim narzędziem, podle
ga karze pozbawienia wolności na 
czas nie krótszy od lat 5 albo ka
rze śmierci”. /

Przyjechali, by w najbrutal
niej szy sposób zdobyć pieniądze, 
ze wsi Nadółki w gm. Bulkowo. 
Mieszkali wspólnie z rodzicami 1 
trzema braćmi oraz siostrą. Ojciec 
pracuje w SKR i prowadzi go
spodarstwo. Ma ponad 5 ha zie
mi. Nie musieli więc napadać 1 
kraść, żeby zarobić. Ale woleli 
jednak bić, zabierać cenniejsze 
rzeczy swym ofiarom. Upatrywa
li zwłaszcza tych, którzy byli pod 
wpływem alkoholu. Wtedy łat
wiej im szło. Natomiast poszkodo
wanemu trudniej było zapamię
tać sprawców. O ich mentalności 
świadczy chociażby fakt, że py
tanie: dlaczego postępowali z ta
ką brutalnością? Nie wywołało 
reakcji. Po prostu — uderzyć ko
goś i kopnąć to nie jest nic 
szczególnego. Ot, normalne niby.

Do prokuratora zgłosiła się na
rzeczona Krzysztofa W. Złożyła 
prośbę o zezwolenie na wzięcie 
ślubu z nim w zakładzie karnym. 
Nie chce przekładać terminu 
wcześniej ustalonego. Całkowicie 
Jest pewna swego wyboru — „ko
cham go i chciałabym, aby miał 
pewność, że ktoś na niego w ży
ciu czeka” — zaznaczyła. Pewnie 
długo poczeka. Jej narzeczony, 
dopuszczając się popełnienia 
przestępstw dokonał wyboru. Sam 
zadecydował o swej przyszłości. 
A dalsze losy będą tylko konsek
wencją tego. na co się zdecydo
wał.

ZBIGNIEW BURACZYNSKI

Miarą zamożności Kościoła może być w pewnym stopniu bu
downictwo sakralne. W okresie międzywojennym odbudowano 
lub zbudowano około 1200 kościołów, z reguły niedużych i 
skromnie wyposażonych, których przeciętny koszt wahał się 
około sumy 200000 zł. Na budowę 60 kościołów rocznie wyda
wano 8 proc. ogółu przychodów Kościoła. Częściowe chociażby 
ograniczenie dochodów proboszczów i niektórych kapituł mogło
by całkowicie zmienić sytuację finansową i inwestycyjną.

Ten sam system obowiązywał w całym Kościele katolickim 
również i po II wojnie światowej, ale coraz częściej był kryty
kowany. W wyniku obrad Soboru Watykańskiego II papież zale
cił zreformowanie tego systemu, zwanego beneficjalnym. Przy
kładem wadliwości jego działania stało się arcybiskupstwo na 
Malcie. Na zlecenie papieża Pawła VI anglikańscy eksperci 
przeprowadzili tam w 1970 r. kontrolę. Stwierdzono, że z ogółu 
dochodów 17 proc. otrzymywał ordynariusz, 29 proc. kanonicy, 
82 proc. pochłaniały wydatki bliżej nieokreślone, a 
22 proc. otrzymywały parafie. Eksperci zalecili przeznaczyć dla 
ordynariusza 4 proc., dla kanoników 11 proc., na różne cele 
18 proc., a na potrzeby parafii 72 proc. dochodów. Ujawniono 
także ai 12-krotną różnicę w dochodach poszczególnych księ-
ty.

Nowy Kodeks prawa kanonicznego, podpisany przez Jana Pa
wia II w 1983 r., zalecił przeprowadzenie reformy kościelnego 
systemu finansowego, ale nie uczyniono (ego dotychczas w Pol
ice. Warto się zastanowić, czy zreformowanie podziału dochodów 
kościelnych w Polsce byłoby celowe.

Brak danych co do wysokości przychodów Kościoła stwarza 
konieczność dokonania szacunków tych przychodów i stanu jego 
zamożności. Jeśli ogólnym wskaźnikiem zamożności Kościoła 
może być budownictwo sakralne, to interesujące staje się nastę
pujące porównanie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego 
budowano średnio rocznie 60 świątyń. W okresie pierwszego 
dwudziestolecia Polski Ludowej wybudowano bądź odbudowano 
1001 świątyń, czyli budowano rocznie średnio 50 kościołów. 
W następnym dwudziestoleciu wbudowao lub uzyskano zezwole
nia na budowę 1856 kościołów, czyli rocznie budowano średnio 
93 świątynie. Ponadto do 1978 r. rozbudowano 150 kościołów 
i zbudowano 101 kaplic, a rozbudowano 52 kaplice3. Biorąc 
pod uwagę tylko te dane liczbowe można przyjąć, że sytuacja 
materialna Kościoła katolickiego w pierwszym dwudziestoleciu 
Polski Ludowej byta nie gorsza niż w dwudziestoleciu między
wojennym, a następnie uległa blisko dwukrotnej poprawie. 
Oczywiście takie porównanie położenia materialnego Kościoła 
katolickiego tylko w świetle liczby budowanych kościołów mo
że być fałszywe, bo: 1) nie można porównywać kościołów bu
dowanych przed wojną i po wojnie co do wielkości, wyposażenia 
technicznego i wystroju, 2) w latach 1945—1985 liczba wybudo
wanych kościołów była ograniczana zakazami administracyj
nymi i nie odzwierciedla faktycznych możliwości inwestycyj
nych Kościoła.

PRZYCHODY W  POLSCE LUDOW O
Położenie materialne Kościoła i duchowieństwa katolickiego 

w Polsce Ludowej uległo zasadniczej zmianie, bo przestały wpły
wać dochody stałe: z dóbr ziemskich i dotacji rządowej, a było 
to blisko 28 proc. jego ogólnych przychodów. Władze Kościoła 
wprowadziły natomiast powszechną, dobrowolną daninę diece
zjalną, która była wzorowana na daninie parafialnej pobiera
nej w archidiecezjach poznańskiej i gnieźnieńskiej od 1935 r. 
Ofiarność wiernych mogła być rozmaita, ale Kościół się na niej 
nie zawiódł. Można to prześledzić na podstawie obecnych przy
chodów parafii.

Według statystyk kościelnych w Polsce w 1982 r. było 34.843.663 
ka'olików, czyli 94.6 proc. ogółu obywateli należało do tego wy
znania. W tym samym roku liczba urodzeń wynosiła 780 000, 
ślubów 306 000, zgonów 349 400. Ponieważ w Polsce jest 7 715 
parafii można obliczyć, ilu wiernych przypadało średnio na je
dną parafię (4516 osób), oraz ile przypadało na nie urodzin, 
ślubów i zgonów, odliczając 5,4 proc. niekatolików. Znana 
jest także zwyeżajowa, średnia wysokość opłat za te posługi 
religijne i administracyjne, które stanowią osobisty przychód 
proboszczów. Tabela zawiera orientacyjne dane, bo zapewne nie

Przeciętne przychody osobiste proboszcza
w parafii liczącej 4500 mieszkańców (ok. 1500 rodzin) 

w 1986 r.

Lp. Rodzaj
posługi religijnej

Liczba Wysokość Przychód 
w roku opłaty w zł roczny w zł

1. Chrzty 83 2500 220000
2. Śluby 38 7000 266000
3. Pogrzeby 43 5000 215000
4. Intencje mszalne

a) indywidualne S60 750 270000
b) zbiorcze 150000

3. Wypominki 150000
6. Kolęda 750 750 562500
7. Poświęcenia (domów,

mieszkań, samocho-
dów, grobów itp.) 100000

8. Kancelaria
a) zapowiedzi ślubne 88 1000 38000
b) metryki 50 200 10000

r a z e m 1981500

wszyscy katolicy, uwzględniani w statystykach kościelnych, za
wierają małżeństwa w kościołach, lub grzebią zmarłych z udzia
łem katolickiego księdza. Podobnie średnia wysokość opłat 
może być uznana za Zbyt niską, ale trudno jest ustalić przecięt
ną ich wysokość dla całej Polski. Do dochodów proboszcza 
powinna być jeszcze doliczona wartość czynszu za mieszkanie, 
które zajmuje on bezpłatnie na plebanii. Wynik obliczeń wska
zuje na to, że każdy m i e s z k a n i e c  parafii przekazuje pro
boszczowi rocznie po 440 zł tylko z tytułu opłat za posługi reli
gijne i opłaty kancelaryjne, a proboszcz tej statystycznej para
li posiada średnie, miesięczne przychody w wysokości 165 090 zł.
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Rozmowa 
z ZOFIĄ 

NOWAKOWSKĄ,
kierownikiem Biura 
Rady Wojewódzkiej 

PRON
— Ciągle w czołówce, nigdy z 

boku. Nie należy Pani do tych, 
którzy tylko się przyglądają. Czy 
wybór takiego właśnie modelu 
życia wynikał z tradycji rodzin
nych?

— Z całą pewnością mogę po
wiedzieć, że tak. Ojciec mój, na
uczyciel z zawodu zawsze pow
tarzał, jeśli człowiek żyje wyłą
cznie dla siebie to znaczy, że jego 
życie niewiele jest war e. Wpajał 
nam takie zasady od dziecka, za
wsze zresztą pracował dla innych, 
był działaczem politycznym i spo
łecznym. To moje uspołecznienie 
— powiedzmy — miało więc swo
je początki w domu, a później już 
w szkole, w drużynie harcerskiej
i w ZMW. Zawód nauczycielki ta
kże wybrałam świadomie, z pre
medytacją niejako. Uważałam, że 
daje on najwięcej możliwości pra
cy z innymi i dla innych.

— Początki o He dobrze pamię
tam to była wiejska szkoła. Jak

Zoj o, Nowakowska w towarzystwie Jerzego Jaskierm, sekretarza 
Rady Krajowej PRON podczas wizyty w Gostyninie.

Fot. ARCHIWUM

TYLKO RAZEM
wspomina Pani tamten okres w ły to owe trudne lata yozgory- wysoki poziom, był dowodem za- 
zyClu/ czeń i zwątpień, a dyskusja trud- angażowania młodzieży i nauczy-

— Byl wspaniały, naprawdę, na- na 1 W y c in a .Ileż padło podczas t o t L r r ^ w s n ^ S ^ n a ! ! ^
l n ys'T m * 'SST iZT nt CV Zyb'  T S UWag ' pretensi‘ d°  Śr0d°'Vl‘ cIe!i- Chcieliśmy?żeby m lodTpel ko s ałam się dorosła. Srodowis- ska nauczycielskiego, mówiono dagodzy mieli świadomość prze-

ałam, bo z mego się wy- wprost, że szkoła nie spełnia mian, jakie zaszły, a najlepiej mo-
szych S lo tó w  zbay« jąW2 j: 7 0 “*  *  « « W c W . nie
mowa!am _sie dziw nością kalth- che, wychowywać, podawano wód nauczycielsM prj?z t a l i i  “ y 
ralną i oświatową. Orgamzowa- przykłady bulwersujące i aż nie- 50, w różnych warunkach. RoZ- 

l f ™ 1? 1 sP°tkania z cie* prawdopodobne. Słuchałam tego z danie nagród przerodziło się w 
torskie ‘ p row adzam dw a I S o "  wypiekami na twarzy, przerażona, spotkanie pokoleń. Wielu nauczy.

i ' - * -  f tedy ‘Mf n0W,' am >““ «•
riu ?,Py przec,ei wszyscy , nauczy- spotkania takie trzeba organizo-

°. n? ve z Włocławka i ciele są tacy. Znałam wielu wać by pod rzymywaó więź mię-
rozrywki. c h S t n T S t h l ^ i !  " spania’ych' zaanga- dzy ^koleniami, uczyć szacunku
we wszystkim, co im się zapropo- kowanych, którzy w najtrudniej- ao zawoau-
nowało, kursy kroju i szycia, go- szych chwilach nie zwątpili w Podjęliśmy się też zorganizo-
towania, wycieczki, zawsze była sens swojego posłannictwa i po- wania konkursu o Bolesławie
cleHJo stanowiłam zorganizować ogniwo Krzywoustym, wspólnie 2 wła-
X  l ° J 2  ’nnir f  1 łnicłze/ ° J mi nauczycielskie PRON Czarni oświatowymi w Ciechano-nle odnowiono. I tak Jest do.da- nauczycielskie PRON. Pomógł wie w flnale rejonowych eIim!.
siaJ ’ , . mi w tym wiceprzewodniczący nacji brały udział m  osoby.

Zapisywaliśmy słowa piosenek okręgu ZNP Jan Szumański i Znowu wspólne działanie przy-
ludowych, opowiadania i legendy, dyrektorzy szkół. Udało się — niosło dobry efekt.
jeździliśmy po wsiach, by zbierać 02niwo nauczycielskie pr o n  H-
pamiątki przeszłości. To wszyst- * J — Pełni Pani dzisiaj dwie wa*
ko pozostało i jest dowodem, że czy °^00- toe funkcje — kierownika Blu-
nie zmarnowałam tamtych lat. ra I wiceprzewodniczącej Rady
W rejonie Duninowa i Karole- — Obyło się bez żadnych Wojewódzkiej PRON. Ogrom o- 
wa mam wielu przyjaciół, daw- zgrzytów — ot, tak po prostu howlązltów Jak na barki kobiety, 
nych uczniów i ich rodziców. przyszli i działają?
, — Cóż, na pewno sporo, cho-

— Eksperyment wiejski trwał — Oczywiście, że początki były ciąż wydaje mi się, że właśnie ko
ił lat, ale pełniła Pani wiele funk- trudne. Agitację zaczęłam od swo- biety jakoś sobie z tym radzą, 
cji społecznych i partyjnych — I ich znajomych i przyjaciół. Kie- Wiele moich koleżanek też dzia- 
sekretarza środowiskowego POP, dy już miałam ich za sobą, od- ła społecznie, intensywnie pracu- 
czlonka Korni e'u Powiatowego wiedził.am inne szkoły, znane mi je, a później jeszcze robi to wszy 
PZPR I Komitetu Gminnego i nieznane. Niektórzy, a byli 1 ta- stko czego wymaga drugi, domo- 
PZPR. Była pani lektorem. Jak cy, podejrzewali mnie o jakieś wy etat. Za nami ważne kampa- 
pogodzlć to wszystko, skoro do- nieczyste intencje. Pytali — cie- nie, wybory do rad narodowych i 
ba ma tylko 21 godziny? kawę co ona z tego ma. Inni „do- Sejmu, szereg spotkań i rozmów.

brze zorientowani” twierdzili Przed nami realizacja tego, 00 za-
— Tylko ł aż 24 godziny. Jak wproś', że na pewno jakieś wiel- pisane w programach i statutach,

się okazuje można w tym czasie kie pieniądze od partii. Ja, jed- Rzecz najważniejsza — wychowa- 
trochę zrobić. Żresz1 ą ja nigdy nie nsk konsekwentnie robiłam swo- nie młodego pokolenia, które nie- 
batam się pracy, choć muszę go- je, przeciwników ubywało, przy- bawem nas zastąpi oraz włączenie 
dzić te rozliczne obowiązki i bywało sojuszników, którzy ro- do ruchu PRON-owskiego jeszcze 
funkcje z prowadzeniem domu i zumieli, że to właśnie my nau- większej liczby bezpartyjnych. Im 
wychowywaniem dziecka. Córce czyciele nie mamy prawa stać z mniej będzie stało z boku, tym 
wyszło to tylko na dobre, bardzo boku, że musimy działać. Naj- więcej będzie z nami — to 0- 
szybko stała się odpowiedzialna piękniejsze hasła nikogo dziś nie czywiste. Żeby jednak wierzono 
i samodzielna. przekonają, jeśli będą tylko ha- nam i ufano musimy być wiary-

s*ami* godni. Pokazywać 00 ten PRON 1
inne organizacje robią rzeczywi- 

— Zrodził się więc pomysł se- ście, podawać konkretne przykła- 
sji obrazującej dorobek woje- dy, a przecież jest ich wiele, wy- 
wództwa i zakładów przemysło- starczy przyjrzeć się pracy ko

misji interwencji społecznych, 
ile do niej trafia trudnych spraw. 

Właśnie wkraczaliśmy w ro- Możliwości oddziaływania jest 
liotekarz. Uczyłam też języka cznicą 40-lecia PRL, a tu ciągle wiele, zorganizowaliśmy na przy- 
pohkiego i historii. Działałam słychać, że nic się w kraju nie kład obóz PRON-owski dla mło- 
społecznie i w organizacji partyj- zmieniło, że tylko od kryzysu do dzieży, przyjechali zbuntowani, 
n~i> byłam II sekre'arzem POP 1 kryzysu. Postanowiłam udowod- nieufni, po dwóch tygodniach o- 
członkiem KZ MZRiP. W między- nić, że jest inaczej, dlatego zorga- kazało się, jak wiele się dowie- 
c-a.sie kształciłam się, napisałam nicowaliśmy sesję ukazującą do- dzieli i nauczyli, że potrzebna im 
między innymi prace o działalno- robek płockiego przemysłu na by*3 lekcja patriotyzmu i ekono- 
'•i biblio eki im. Zielińskich od podstawie czterech zakładów: oni. Oczywiście nie chciałabym, 

do 1980 roku, która zyska- MZRiP, FMŻ, Stoczni i „Cotexu”. aby ktoś odniósł przeświadczenie, 
la dobrą ocenę. Młodzież przygotowała interesu- że wszystko to, co udało się zro-

jące referaty. W dyskusji wzię- bić jest jedynie moją zasługą. Bez
— Nauczycielski chleh bywa! io udział 300 osób, byli robotni- sojuszników i przyjaciół efekty

czasami także i garzki? cy 1 dyrektorzy, nauczyciele i u- nie byłyby możliwe. Dlatego
czniowie. Później zorga niżowa- chciałabym bardzo podziękować

— Najbardziej gorzki okazał się Hśmy zwiedzanie zakładów i dy- im 23 zrozumienie, i ofiarność, za 
dla mnie w pewrei «vtuaHi o żury w Pich- Każda klasa mogła to że dodawali mi sił do pracy 1

rtopinłsł™-.., “ . J  ' . odwiedzać stanowiska pracy i wiary w jej sens. W pojedynkę 
. . ‘ ‘ y opowiedzieć. zobaczyć, jak wygląda nowoczes- nie liczymy się, niestety, dlatego 

Zostałam zaproszona na spotka- ny przemysł. Druga taka inicja- potrzebny jest ten wspólny front 
p'e zorganizowane przez Radę tywa to konkurs recytatorski po- porozumienia 1 zrozumienia.
Miejską PRON do szkoły przy ezji p°rski Ludowei- Okazało się,, że rezultaty przeszły nasze ocze- —• Dziękuję za rozmowę,

uczestniczyłam kiwania. Do finału stanęło po- Rozmawiała

— Od 1974 roku podjęła Pani 
pracę w Płocku.

— Tak, Jako nauczyciel w Ze- 
snole Szkół Zawodowych w wych? 
MZRiP i kolejno jako wychowa
wca w internacie, nauczyciel bib-

..IzoKorze”, gdzie
w bardzo burzliwej dyskusji. By- nad stu uczniów. Konkurs miał EWA GR1NBERG

S PRÓBUJMY bez emo
cji ocenić ubiegły rok 
w rolnictwie naszego 
regionu. Wiele liczb 
jest znanych, niektóre 
Wskaźniki mają swą 

większą, inne — mniejszą wy
mowę. Może jednak należy pow
tórzyć, że w minione żniwa uzy
skaliśmy najwyższą W dziejach 
Ś r e d n i ą  wydajność czterech 
zbóż z hektara, czyli 30,2 kwin
tala. Rekordowe były plony rze
paku. Wysokie — jak na dotych
czasowe wyniki — plony ziem
niaków, które jednak nie prze
kroczyły 200 q/ha, a więc plonu, 
który w innych krajach, zwłasz
cza zachodnich, ale ł np. Czecho
słowacji uważany jest za dość ni
ski.

Niektórzy rolnicy indywidualni, 
a także najlepsze PGR, a nawet 
RSP przekraczały znacznie grani
ce 40 q/ha plonu czterech zbóż. 
Tak więc PGR Trębki uzyskał 
58 q/ha czterech zbóż. W PGR 
Sanniki uzyskano z  powierzchni 
100 ha po 50—60 q kukurydzy na 
ziarno z każdego hektara. Dodaj
my, że kukurydza na ziarno uda
je się u nas tylko w wyniku ry
gorystycznie stosowanych zabie
gów i terminów agrotechnicznych 
oraz przy optymalnym nawożeniu. 
W tym przypadku kukurydzą ob
siano gleby w klasie V 1 VI, czy
li uprawiano ją na glebach naj
słabszych. Z rekordzistów w pro
dukcji buraka cukrowego wy
mieńmy Ryszarda Żuławika z gmi
ny Wyszogród, który uzyskał 570 q 
z ha korzeni. Natomiast spośród 
53 tys. rolników (liczba gospo
darstw) naszego wojewódz'wa 
dwustu uzyskało plony w grani
cach 70—80 q ziarna. Czy jest to 
dużo, czy niewiele? Można róż
nie na to patrzeć, arytmetycznie 
rzecze biorąc — niewiele. Jed
nakże ani w ubiegłym roku, ani 
tym bardziej kilka lat temu 
wstecz nie było mowy o takich 
wynikach.

Op ty mi stycznym zjawiskiem
Jest wzrost poziomu wiedzy rol
niczej. Objawia się to zarówno 
liczniejszym uczestnictwem rolni
ków we wszelkiego rodzaju kon
kursach, a zwłaszcza w normal
nych szkoleniach rolniczych, prze
prowadzanych przez woprowską i 
specjalistyczną służbę rolną. Chę
tniej wprowadza się do uprawy 
nowe, wysoko wydajne odmiany 
zbóż, zwłaszcza pszenicy. Bardzo 
duże zainteresowanie wzbudziło 
pszenżyto, wykupiono wszystkie 
ziarno z naszych dwóch central 
nasiennych. Coraz częściej, zwła
szcza na dużych areałach, wpro
wadzana Jest uprawa kompleks©-

OSTATNIA
TŁUSTA

KROWA?
wa zbóż, co daje zwyżkę plonów.
Są jeszcze bariery na tej dro
dze, ale pewien przyrost ilościo
wy nawozów oraz środków och
rony roślin powinien spowodować 
dalszy wzrost powierzchni upraw 
tym sposobem.

Prócz pewnego spadku produk
cji mleka (minimalnego zresztą) 
i spadku pogłowia krów — po
zostałe gałęzie produkcji zwierzę
cej również przyniosły lepsze od 
ubiegłorocznych efekty. Ostatni 
spis pogłowia trzody wykazał, że 
mamy jej więcej niż w poprzed
nim roku o 8,1 proc. Nie jest to 
wielkość imponująca, wszelako 
gdy się zważy, że rok 1985 był 
i tok lepszy, niż 1984, to można 
mieć nadzieję nawet na zniesie
nie reglamentocji mięsa.

Wracając do produkcji zwie
rzęcej — widzimy bodaj jeszcze 
większe zróżnicowanie między 
poszczególnymi rolnikami, niż w 
przypadku produkcji roślinnej. 
Oto średnia wydajność mleczna 
od krowy rocznie nie przekracza 
2900 litrów, podczas gdy dobrzy 
hodowcy uzyskują przeszło 6 ty
sięcy. Eugeniusz Wójcik, mistrz 
produkcji mleczarskiej osiągnął 
6166 li‘rów mleka z jednego hek
tara uźv'ków rolnych, co stanowi 
nasz rekord wojewódzki. Podob
nie Władysław Kozłowski w pro
dukcji żywca wołowego osiągnął 
2081 kg z hektara, Narcvz Czaroie- 
wski — nieco mntoj. Pierwszy z 
nich został mistrzem, a drugi wi
cemistrzem w s k a l i  k r a j o 
we j .

W a r z y w n ic t w o , ogrod
nictwo, kwiaciarstwo, 
wreszcie nasiennictwo sta

nowi, zwłaszcza w przypadku na
szego województwa, znaczące u- 
zupełnienie produkcji rolniczej. 
Jes'eśmy potentatem w produk
cji cebuli, w ogrodnictwie liczy
my się w produkcji jabłek, truś-

I

O rganów  i organiza
cji, instytucji i instan
cji, do których można 
kierować skargi i wnio
ski jest wiele. Obywa
tel ma prawo korzys

tać zarówno z drogi formalnej, 
urzędowej, jak i dochodzić swo
ich racji przez społeczne komórki 
powoływane dla współdziałania z 
nim. I w każdej z tych Jednostek 
jest odpowiednia porcja listów, 
skarg i sygnałów od ludności. 
Mimo to potrzeba doskonalenia 
systemu reagowania na niepra
widłowości życia społecznego 
jest ciągle aktualna. W tym ce
lu powołano między innymi In
spekcję Robotniczo-Chłopską. 
Aparat koordynujący jej działal
ność przypisano do Najwyższej 
Izby Kontroli, a  w wojewódz
twach utworzono delegatury.

W dalszym ciągu jednak trwa 
proces usprawniania systemu 
społecznej kontroli. Ostatnio na 
przykład, realizując wnioski przy
jęte przez Biuro Polityczne KC 
PZPR, Radę Państwa oraz Egze
kutywę KW PZPR w Płocku 
wprowadzone zostały stałe dyżu
ry w terenie przedstawicieli 
IR-CH i Komisji KW PZPR do 
spraw listów, skarg i sygnałów od 
ludności. W składzie dyżurujące
go zespołu są także w zależności 
od miejsca sekretarze' komitetów 
Miejskich PZPR, Komitetów 
Miejsko-Gminnych PZPR, prezy
denci lub naczelnicy. Poza tym 
prokurator wojewódzki deleguje 
odpowiedzialnego reprezentanta 
swego urzędu, a szef Wojewódz
kiego Urzędu Spraw Wewnętrz
nych funkcjonariusza MO, zespół 
uzupełniają społeczni kontrolerzy 
IR-CH z danego rejonu.

Na miejsca dyżurów wybrano 
komitety miejskie lub gminne 
PZPR. W nich co drugi piątek w 
kolejnych miastach województwa 
członkowie grup przyjmować bę
dą obywateli od godziny I3-tej do 
18-tej. Na konieczne wyjazdy w 
teren lub szybkie interwencje za
bezpieczany jest nawet samochód.

Pierwszy taki „ostry dyżur" 
odbył się już 2 stycznia w Płoc
ku. Następne przygotowywane są 
w Kutnie (16 stycznia), Gostyni
nie (30 stycznto), Sierpcu (6 lute
go), Łęczycy (20 lutego), Żychlinie 
(6 marca), Wyszogrodzie, (20 mar
ca), Krośniewicach (10 kwietnia), 
Gąbinie (24 kwietnia). Poczynając 
znów od Płocka I 8 maja cykl ten 
zostanie powtórzony, a od 4 wrze
śnia zaplanowana jest trzecia tu
ra kolejnych dyżurów.

Na inauguracyjnym spotkaniu 
członków grupy przyjmującej o- 
bywatelslde sprawy było dzie
sięć osób, w tym trzech społecz
nych kontrolerów. Grono w pełni 
kompetentne by podjąć każdy 
niemalże problem. Korzystając 
więc z przerwy w pracy poprosi-

kawek i malin. O He jednak pro
dukcja warzyw w 1986 roku by
ła duża, a jej sprzedaż, wywóz po
za województwo i na eksport o- 
raz przetwórstwo nie powodowa
ło na ogół trudności (poza dwuty
godniowym okresem w handlu po
midorami), o tyle wszystkie trzy 
wymienione rodzaje owoców przy
niosły wszystkim ogromne kłopo
ty.

Z warzyw najlepiej obrodziła 
cebula. Tylko w rejonie Łęczy
cy skupiono jej o 4 tys. ton wię
cej. Nie ma problemu z ekspor
tem. Do krajów kapitalistycznych 
wyeksportuje się z naszego woje
wództwa o 83 proc. więcej niż w 
roku 1985, czyli ra sumę 475 mi
lionów zł. Miniony, 1986 rok był 
korzystny dla kapusty. Tego wa
rzywa również sporo wyeksportu
jemy, część pójdzie na zaopatrze
nie zimowe mieszkańców naszych 
miast. Nie powinno być większych 
kłopotów z zakupem warzyw ko
rzeniowych (mowa o konsumen
cie wojewódzkim) chociaż urodzaj 
na nie był niski. Powinno jed
nak wystarczyć marchwi i selera, 
mogą natomiast wystąpić kłopoty 
z pietruszką, gdyż spółdzielczość 
ogrodnicza skupiła do tej pory 
połowę zaplanowanych ilości.

Największych zmian wymaga 
kontraktacja, skup i handel 0- 
wocami. Z omawianych już na 
naszych łamach powodów (brak 
chętnych do kupna) skupiono o 
wiele mniej, niż było można tru
skawek, chociaż się urodziły. Nie 
urodziły się natomiast maliny i 
skupiono ich 698, zamiast 1079 
ton. Aż o 31 proc. więcej kupiono 
śliwek, głównie węgierek, pod
czas gdy jabłek (do połowy grud
nia) 1ylko o 5 proc. więcej, cho
ciaż urodzaj był znakomity.

sklej oraz współdziałających z nią 
Instytucji, zasugerowało rozpat
rzenie możliwości wprowadzenia 
dwóch nowych form pracy. Po 
pierwsze, takich dyżurów jakie o- 
becnie próbujemy robić, a no dru
gie tworzenie grup szybkiego in
terweniowania.

Każdy z organów tu reprezen
towanych prowadzi we własnym 
zakresie podobną formę przyj
mowania interesantów, ale rarnm, 
wspólnych przyjęć nie praktyku
je się. Koncepcja tego rodzaju dy
żurów ma więc na celu stworze
nie obywatelom możliwości zwra
cania się ze swoją sprawą, skargą 
lub interwencją do najwłaściw
szego adresata, lub porozmawia
nia za jednym razem z reprezen
tantami wielu instytucji.

NA OSTRY
łem o kilka wypowiedzi:

Ryszard Czechowicz, I sekre
tarz KM PZPR w Płocku — Z 
naszego doświadczenia wynika, że 
spraw nurtujących ludzi jest spo
ro, przychodzą do komitetu szu
kając pomocy, informacji lub 
skutecznej interwencji w przypad
kach ważnych dla szerszego śro
dowiska. Są dni, że do późnych 
godzin wieczornych wychodzą
cych już w drzwiach zastępują 
inni. Powaiżne traktowanie tych 
różnorodnych problemów wyma
ga więc nie tylko doświadczenia I 
umiejętności rozmowy z ludźmi, 
ale i niejednokrotnie licznych 
konsultacji oraz kontaktowania 
się z właściwymi instytucjami.

Dlatego koncepcja szerokich 
dyżurów z udziałem osób kom
petentnych ma swoje głębokie 
uzasadnienie. Wywodzi się z 
wniosku Biura Politycznego par
tii, które oceniając działalność 
Inspekcji Robotniczo-Chłop-

Drughn aspektem pełnienia 
wspólnych dyżurów jest szybkość 
interwencji. Przez dwa lata dzia
łalności IRChy nie było tej for
my. Po dyskusjach w Komitecie 
Wojewódzkim PZPR doszliśmy do 
wniosku, że w ramach dyżurów 
będzie można przeprowadzić wiz- 
je lokalne i błyskawiczne inter
wencje.

Sekretariat Komitetu Woj«* 
wódzkiego planuje pod koniec 
marca powrócić do sprawy i do
konać oceny tej formy dyżurów .

Zenon Miłecki, zastępca proku
ratora wojewódzkiego — Na te
mat dzisiejszego spotkania moż
na powiedzieć, że jest to dobry 
pomysł. Z doświadczenia wiem, 
że ludzie każdej nowości na po
czątku przyglądają się, a zaufa
nia nabierają dopiero z czasem. W 
prokuraturze przyjęcia interesan
tów są normalną praktyką i w 
czwartki, na przykład, odbywają 
się od godziny 15 do 18, a poza tym

as® TYGODNIK PŁOCKI NR

Zwiększyły się moce przetwór- I  
cze o produkcję soków jabłko- 
wych. Z drugiej strony — brakuje g 
i to powszechnie opakowań, zwła- i  
szcza beczek i słoików, a także 9 
puszek. Nauczeni smutnym dos- H 
wiadczeniem rolnicy i ogrodnicy g 
już nie sadzą niepewnych odmian p 
truskawek, przeważa Senga Sen- 
gana (Faworytka) i trochę naj
wcześniejszych, konsumpcyjnych 
odmian. Niektóre odmiany jab
łoni (młode, jednoroczne okulan- 
ty) osiągają nawet i po 1000 zł za 
sztukę. Za kilka lat będziemy 
mieli zatem w uprawie sady o 
najwartościowszych odmianach, 
wysokoprodukcyjnych, dobrze g 
wytrzymujących transport i wa- |  
runki w przechowalniach. Trzeba H 
tak opracować umowy kontrak- g 
tacyjne, aby producentowi z Jed- g 
nej strony zapewnić zbyt po go- g 
dziwych, opłacalnych cenach, na- g 
tomiast spółdzielczości (potenta- |  
tern jest tu „Witamina” — 00 |  
proc. skupionych owoców) ryt- I  
miczność dostaw we wcześniej g 
uzgodnionych terminach. W du- g 
żym stopniu można ograniczyć |  
przy tym budownictwo chłodni 1 g 
przechowalni przez spółdzielczość, g 
Po prostu w dużym, produkcyj- 1 
nym sadzie, przy odpowiednich I 
kredy'ach producent sam może 1 
wybudować Chłodnię, nawet z G 
temperaturą regulowaną, ale mu- i 
si mieć zagwarantowany zysk z I 
produkcji owoców. Dla porządku 1 
dodajmy, że marnotrawstwa mo- i 
żna by uniknąć, gdyby poza Mi- I 
łonicami, SJrzelcami i Dzierżano- j 
wem inne jeszcze gorzelnie prze- j 
rabiały jabłka na spirytus.

Wspomnieliśmy o niezłych wy
nikach przetwórstwa owocowo- 
-warzywnego, mimo wszelkiego 
rodzaju niedociągnięć. W prze
twórstwie innych ziemiopłodów | 
nie zanotowaliśmy szczególnie po
zytywnych zmian. Mogą one na
stąpić w przyszłości. Mleczarnia 
na Radziwłu wreszcie weszła do 
Narodowego Planu Społeczno- |  
-Gospodarczego, a 00 za tym idzie 1 
tempo Jej budowy nie powinno |  
osłabnąć. Można liczyć na rychłe i 
rozpoczęcie właściwych prac bu- 1 
dowlanych elewatora zbożowego I 
w Proboszczewicach.

Na zakończenie kilka słów o i 
gospodarce ziemią, gdyż to rów- j 
nież określa wielkość produkcji 
rolnej. Ubyło nam w 1985 roku 
56 ha ziemi rolniczej, przezna
czonej na Inne cele, w 1986 ro
ku też prawie tyle. Natomiast 
gruntów rolniczych źle aagospo- j 
darowanych po drugim etapie 
kontroli przeprowadzonej przez 
UW było łącznie u rolników in
dywidualnych i w Państwowym 
Funduszu Ziemi — 340 ha.

BOGDAN IWAŃSKI

WSTRZĄS 
UZDROWICIELSKI?

NIECHĘĆ DO ZAMIANY

i obawa o jutro wynika z nie
jasnych zasad przyszłej koopera
cji z Kutnem. Jeżeli — jak wy
nika z poczynionych ekspertyz — 
Kutno ma przejąć produkcję 
ścian wewnętrznych i stropów, to 
płocka wytwórnia robiąc w za
mian pracochłonne ściany ze
wnętrzne nie wyjdzie na swoje. 
Wielkość produkcji liczona jest w 
metrach sześciennych, a tych naj
łatwiej nabić ścianami wewnęt
rznymi i stropami. Tylko zmie
niając system rozliczania mogliby 

I jakoś wyżyć. Już teraz, by utrzy- 
I mać produkcję 1 własne zarobki 

na przyzwoitym poziomie, robią 
więcej elementów niż mogą 
sprzedać. Dwa budynki udało się 
szczęśliwie upchnąć do cukrowni 
w Małej Wsi, reszta leży na cia
snych składowiskach, pogarszając 

I nie najlepszą sytuację ekonomicz- 
I ną Płockiego Kombinatu Budow- 
| lanego, którego częścią jest wy- 
I twórnia.
i O ile Jednak sam zakład pre- 
I fabrykacji cierpi głównie z powo- 
|  du niedostatków bazy technicz- 
1 nej, o tyle cały kombinat budow- 
1 lany trawi inna groźna choroba. 
I Właśnie doszło do jej zaostrzenia. 
1 Przedsiębiorstwo utraciwszy 
1 zdolność kredytową zaczyna no- 
i  wy rok od przedstawienia ban- 
1 kowi programu wyjścia z kryzy-
i  6U>1 Brak właściwego kierownictwa 
i  nie jest w tej sytuacji bez zna

czenia. Po odejściu poprzedniego 
dyrektora nikt z zastępców nie 
kwapił się z przejęciem obowiąz
ków. „Mam pensję 32 tys. zł, jako 
dyrektor naczelny miałbym o ty
siąc więcej. Pozostawiam to bez 
komentarza” — mówi jeden z wi
cedyrektorów, ale ponoć dużą ro
lę w tej niechęci do stanowisk od
grywają także stosunki wewnątrz
zakładowe. Zapytany o samo
rząd Grzegorz Ligor prosi co 
prawda — „Niech pani mnie 
zwolni od tej odpowiedzi”, ale są 
tacy, którzy zapraszani na obrady 
samorządu wynieśli stamtąd wie
le dających do myślenia spostrze
żeń.

Pierwszy komunikat o konkur
sie na stanowisko dyrektora PKB 
pozostał bez echa. Dopiero drugi 
przyniósł efekt w postaci dwóch 
kandydatów, obu spoza woje
wództwa. Wyłoniony w konkursie 
dyrektor przedsiębiorstwa bu
dowlanego długo zwlekał z obję
ciem funkcji, w końcu zaś zre
zygnował z zaszczytu, tłumacząc 
się trudną sytuacją rodzinną.

— Mam w produkcji podstawo
wej 385 ludzi — mówi tymcza
sowy dyrektor PKB, Grzegorz Li
gor. — Niegdyś było ich 1200 plus 
600-osobowy hufiec junaków. 
Stajemy się mało konkurencyjni 
na rynku pracy ze swoimi pła
cami, jednymi z najniższych w 
województwie. Gdy poczyniliśmy 
niewielkie kroki płacowe, żeby 
zatrzymać ludzi — zjadły nas po
datki, między innymi dochodo
wy.

Tadeusz Gapidski pracuj* przy moafaiu

każdego dnia w godzinach urzę
dowania.

Są dni spokojne, bez interesan
tów, ale w inne trudno po pro
stu załatwić wszystkich i pracu
jemy po normalnych godzinach 
pracy, gdyż nie można odesłać 
kogoś kto przychodzi z interwen
cją. Problematyka dotyczy prze
de wszystkim spraw rodzinnych, 
znęcania się nad małżonkami, 
nad kobietą, chociaż bywają i od
wrotne sytuacje. A poza tym o- 
bywatele zwracają się do nas w 
różnego rodzaju sprawach, któ
re można ogólnie włączyć do po
radnictwa, trybu zasądzania ali
mentów, ustalania ojcostwa ltp°

W tym wszystkim istotna jest 
jednak poufna atmosfera. Ludzie 
wolą przychodzić, jak ktoś nie wi

cie uwzględniając Intencje i wo
lę petenta.

Kpt. Edmund Siemiński, zastę
pca szefa Rejonowego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych w Płocku 
— Co do składu dyżurującej ko
misji, to / rzeczywiście ludzie czę
sto mogą krępować się spotykając 
się z tak szerokim gronem. W 
RUSW, podobnie jak w prokura
turze jest dzień na przyjmowanie 
interesantów. Ustalony on został 
na poniedziałek w godzinach od 
15 do 17. Wtedy też wpływają od 
obywateli różne sprawy. Najczęś
ciej są to typowo ludzkie proble
my, że gdzieś jest niezgoda mał
żeńska, albo niewłaściwa inter
wencja funkcjonariusza, zagroże
nie nieletnich... A w tym ostat
nim przypadku trzeba zdawać so-

DYŻURZE
dzi, wolą atmosferę sam na sam, 
jak nie są oglądani w poczekal
niach, na korytarzach... Dlatego 
rozważyć należałoby aspekt ano
nimowości w tego rodzaju kon
taktach. Chociaż często nie jest 
to w przypadku petenta jego oso
bista sprawa, a sprawa natury 
społecznej, to przecież stawanie 
z nią przed dużym forum wyma
ga specjalnych predyspozycji psy
chicznych. Nawet gwarancje, że 
nie będzie ujawniony Jako autor 
skargi czy wniosku często są nie
wystarczające.

R. Czechowicz. — W wielu
przypadkach Istotną kwestią pod
jęcia, na przykład, interwencji 
jest dla ludzi nieujawnianle źród
ła wiadomości. To fakt. Nieraz 
jednak anonimowość nie pozwoli 
wprost „popchnąć” sprawy na 
przód. Rozróżnienie więc kiedy 
zachować anonimowość, a kiedy 
nie jest to konieczne zależy 
od rodzaju ©prawy, ale oczywiŚ-

bie sprawę, źe przestępczość nie
letnich staje się coraz poważniej
szym problemem społecznym.

A wracając do rzeczy —• są też 
skargi lub szukanie w milicji 
wsparcia przy rozwikłaniu swo
ich trudnych sytuacji życiowych, 
albo tylko zwykłego ukierunko
wania działań na właściwe to
ry. Częste są sprawy związane z 
zatrudnieniem a to, że jestem 
jednocześnie radnym ułatwia mi 
niejednokrotnie właściwe rozez
nanie przedstawianego zagadnie
nia lub skierowanie osoby zgła
szającej się pod właściwy adres. 
Podobnie jest na spotkaniach śro
dowiskowych, gdzie przez zwra
canie się do funkcjonariusza mi
licji, czuje się tę potrzebę bliż
szego kontaktu...

Nie możemy być obojętni wobec 
tych kierowanych do nas skarg. 
Każdą należy wysłuchać cierpli
wie i rozpatrzyć pod kątem ewen
tualnego pożytku społecznego.

W dyskusji podczas wspólnego i  
dyżuru przedstawicieli organów 8 
kontrolnych zabierali również B
głos pozostali uczestnicy spotka- |  
nia. Mówili między innymi o pot- g 
rzebie lepszej informacji o termi- i  
nach, miejscu i charakterze no- g 
wej formy działania KW PZPR g 
i IR-Ch. Nie jest możliwe dotarcie g 
do wrażliwości obywatelskiej na |  
spotykane nieprawidłowości życia g 
społecznego tylko przez wywie- g 
szenie ogłoszenia na tablicy lub g 
zdawkową wzmiankę w prasie.

Doświadczenia zespołów społe- I 
cznych lub instytucjonalnych ko- | 
mórek przyjmujących listy, skar- I 
gi i sygnały od ludności są róż- i 
me. W Mazowieckich Zakładach 
Rafineryjnych i Petrochemicz
nych, na przykład, notuje się zu
pełny brak zainteresowania dyżu
rami Zespołu Radnych. W Urzę
dzie Miejskim wręcz przeciwnie, 
ilość interwencji zgłaszanych 
przez obywateli jest spora. „Jest 
zauważalny jednak wśród ludzi 
ma wyk — powiedział wiceprezy
dent Wojciech Hetkowski — i 
przekonanie, że sprawę każdą 
najlepiej i najszybciej załatwi I 
sekretarz Komitetu Wojewódz
kiego czy Miejskiego, a  nie refe
rent, który jest właściwy od da
nych spraw”.

Wypowiedź nie pozostała bez 
echa i zripostowano ją stwierdze
niem, że z takiego postępowania 
społeczeństwa wypływa jeden 
wniosek —- petent nie ma zaufa
nia do stylu pracy referentów. 
Dlatego podejmuje Interwencje 
na wyższych szczeblach, ©żuka 
skutecznej drogi.

I dlatego też powstała inicjaty
wa organizowania „ostrych” dyżu
rów przedstawicieli KW PZPR, 
KM i KG wspólnie z IR-Ch oraz 
reprezentantami instytucji mogą
cych natychmiast rozpatrzyć i za
łatwić każdy obywatelski sygnał 
w sprawach ważnych dla ogółu, 
ale często też życiowo ważnych 
dto jednostki.

ANDRZEJ ŻÓŁTOWSKI

RZUT OKA W STATYSTYKĘ

Średnia płaca w PKB za 10 
miesięcy 1985 roku —■ 17 406 zł. 
Średnia płaca w analogicznym 
okresie 1988 roku — 20 850 zł. Ale g 
już średnia w samym paździer
niku ub. roku — 27 722 zł. Ten g 
wzrost przeciętnego wynagrodze
nia o ponad 10 tys. zł nie znalazł 
pokrycia we wzroście produkcji g 
netto, owocując morderczym po
datkiem.

Nie bez wpływu na efekty go
spodarcze przedsiębiorstwa jest B
jego nieprawidłowa struktura za
trudnienia. 385 pracowników pro
dukcji podstawowej stanowi 35,7 g
proc. załogi, produkcja pomocni- g
cza (prefabrykacja) stanowi 18,2 
proc., obsługa 9,1 proc., umysłowi 
26,8 proc. (289 osób). Zwłaszcza ta 
ostatnia liczba nie pozostawia 
wątpliwości, kto przejada lwią g
część zakładowych dochodów. Dla 
porównania struktura zatrudnię- g
nia w bratnim Kutnowskim g
Przedsiębiorstwie Budowlanym: 
produkcja podstawowa — 876 
osób (36,4 proc.), pomocnicza 219 I  
osób (25 proc.), obsługa 43 osoby 
(4,9 proc.), umysłowi 175 osób (20 
proc.). ,. ,

Nie jest to ostatnia różnica, 
dzieląca oba podobne pod wzglę
dem potencjału przedsiębiorstwa 
budowlane. Podczas gdy w KPB 
opracowano i wdrożono zakłado
wy system płac. plasując się na 
trzecim miejscu w Kutnie pod 
względem wysokości wynagro
dzeń, w płockim kombinacie na
wet nie myśli się o zmianie status 
quo innym sposobem, niż popa
danie w podatki. Jak na ironię 
dyrektor ekonomiczny PKB Jo
lanta Fleming wygłosiła na spot
kaniu z wicewojewodą w grudniu 
ub. roku porywający referat na 
temat drugiego etapu reformy go
spodarczej...

W Kutnie mniejszą ilością pra
cowników robi się więcej i taniej. | 
Dane za pierwsze dziewięć mie
sięcy ubięglego roku zapisują po 
stronie KPB — 17 442 m kw., po 
stronie PKB — 1.0 378 m kw. po
wierzchni użytkowej. Metr kwad
ratowy w budynkach oddanych 
przez przedsiębiorstwo kutnow
skie kosztował 26 390 zł, zaś w 
budynkach postawionych przez 
P K B  31—34 tys. zł (najdrożej na 
Podolszycach), przy czym na ten
że metr zużyto znacznie więcej 
materiałów. W końcu listopada 
1986 stan realizacji zadań rzeczo
wych wynosił w KPB 76,1 proc., 
w PKB zaś zaledwie 53,3 proc.

Po stronie płockich budowla
nych należy dopisać to, że przy 
pomocy własnej grupy inżynie
ryjnej zbroją tereny, podczas gdy 
Kutno korzysta z pomocy obcych 
przedsiębiorstw, przychodząc „na 
gotowe”. — Ale my realizujemy 
znacznie więcej budownictwa to
warzyszącego, bardziej pracoch- 

I łonnego niż mieszkaniowe — bro- 
S nią się budowlani z Kutna. Met

raż postawionych przez oba 
przedsiębiorstwa pawilonów han
dlowo-usługowych, szkół i przed
szkoli ma się jak jeden do 

I ośmiu.
| Na korzyść Kutnowskiego 
| Przedsiębiorstwa Budowlanego 
I przemawia nowoczesna fabryka 
I domów. Kruszywo pod dachem,
I zautomatyzowana linia produkcji 
|  ścian wewnętrznych i stropów 
I (nie manufaktura, jak w Płocku),
1 olbrzymi plac do składowania 

prefabrykatów. W zbrojowni uru
chomiono drugą zmianę, by na
dążyć z montażem siatek zbroje
niowych. Większe uzależnienie 
płacy od wydajności pracy roz
budziło wśród załogi chęci do 
wzmożonego wysiłku.

— Muszę je hamować ze

I
 względu na nierytmiczność do
staw. Dzisiaj zarobią więcej, jutro 
zabraknie materiału — mówi Jó
zef Kowalski, kierownik fabryki 
domów. A oceniając sytuację ko
legów z Płocka: — Kwestia ob
sadzania stanowisk jest* ściśle 
związana z właściwym kształce
niem kadr. Widocznie coś w tym 
systemie szwankuje, skoro po 
kandydata na dyrektorskie stano
wisko trzeba sięgać poza granice 
województwa. Samorząd nie po
winien przekraczać swoich kom
petencji. Zamiast forsować wła
sną wielką politykę powinien 
działać w wyznaczonych rzeczy
wistością ramach dla dobra 
przedsiębiorstwa. To jego zada
nie.

Jedni radzą, drudzy współczują. 
„Może to lepiej dla PKB” — mó
wią jeszcze inni, mając na myśli 
obecną, przykrą sytuację zakładu. 
„Niejeden wstrząs okazał się 
uzdrowi cielski”.

HANNA
JAKOBCZAK-ZAKRZEW5KA

FINANSE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

CO ŁASKA?
Oczywiście w mniejszych parafiach zamieszkanych przea 1*W -
2500 osób (36 proe. ogółu parafii) zarobki Pro^08Z®z|V 
niższe, ale są przecież także parafie l»czące pov^iej 10000 
osób, w których zarobki proboszcza przekraczają sumy kilku 
milionowe w roku.

przychody proboszcza podlegają opodatkowaniu. Przed wojną 
duchowni byU objęci powszechnie obowiązującą ustawą o po
datku dochodowym. W styczniu duchowni składali w izbach 
skarbowych zeznania o swoich dochodach za ubiegły 
znania te przesyłały izby skarbowe do weryfikacji w Kuriach 
diecezjalnych, a następnie do własnych komisji szacunkowych 
i wymierzały stosowny podatek. Od dochodów probo^cza w 
artystycznej parafii liczącej 4200 wiernych, który narobił 9600 
zł w roku, pobierano 8,0 proc. podatku, czyli 825,60 zł i aumę 
tę podwyższano o 14 proc. dodatku dla osób nieżonatych, « y ll 
łączny podatek wynosił 041 zł -  prawie 10 proc. rocznych 
przychodów.

Obecny system podatkowy zasługuje na szczególną uwagę. 
Duchowieństwo jest wyłączone z powszechnie obowiązującego 
podatku dochodowego i według okólnika Ministerstwa Finansów 
podlega przepisom specjalnym. Arbitralnie określono, te  pro
boszcz w parafii, którą s a m i e s z k n j e  np. 4500 osób, płaci 
rocznie 10200 zl podatku w ratach po 850 zl miesięcznie. Wo
bec tego proboszcz płaci podatek również za osoby innych wy
znań, a także i ateistów, którzy w parafii mieszkają, ale jego 
kościoła nie odwiedzają. Rzetelność w określaniu podstawy 
opodatkowania nakazywałaby wpierw ustalić, ilu w i e r n y c 
liczy parafia. Obowiązujące przepisy nakazują pobierać ten1 po
datek od duchownych tego wyznania, które „przeważa w ogólnej 
liczbie mieszkańców”. A jak to wszystko Jest możliwe skoro 
się nie prowadzi statystyk wyznaniowych? Można zadać sobie 
także pytanie, dlaczego obecnie proboszcz płaci 0,5 proc. p a - 
ku od swoich przychodów, Jeśli w Polsce międzywojennej płacił 
podatek 20 razy wyższy? Przy tak niskiej stopie opodatkowania 
należy przyjąć, że obecnie przychody proboszcza są jego do
chodami.

Pozostaje jeszcze do oszcowanła przychód kasy kościoła para
fialnego, na który składają się datki wiernych, składane na tace 
oraz ofiary, wkładane do skarbon. Ponieważ w okresie między
wojennym te przychody były prawie iden yczne z przychodami 
proboszczów, wynoszą one za pewne także o b e c n ie  również 
440 zł od jednego wiernego rocznie. Wynika z tego, ze az y 
Wiemy składa na tacy lub do skarbony w każdą niedzielę 
i święto przeciętnie po 7,60 zł. Nie jest to chyba w tym szacun
ku średnia wygórowana. Pieniądze zebrane w kościele są c ę- 
Ściowo przeznaczone na potrzeby tegoż kościoła i związanych 
z nim zabudowań (około 70 proc.) oraz na potrzeby diecezji 
(około 30 proc. w tym taikże wydatki na KUL itp.).

Jeśli znamy liczbę wiernych 1 wysokość płaconych przez 
nich kwot na rzecz Kościoła i jego duchowieństwa, to możemy 
dokonać podsumowania, zdając ©obie wszakże sprawę z ,
są to wszystko dane orientacyjne tym bardziej, że brak wśród 
nich daniny diecezjalnej i wielu innych zbiórek.

Przychody Kościoła katolickiego kształtują się wobec tego 
następująco (w mld zł):

proboszczowi* 
kościoły parafialne 
kurie diecezjalne

razem

15,4 
JO,8 

4,6
30,8

Stosując tę samą metodę obliczeń Jak dla okresu między
wojennego, należy przyjąć, że 8 proc. od tej ©urny można 
przeznaczyć na inwestycje — czyli około 2,5 mld zł. Nie jest tO 
wiele, jak na aktualne rozmiary budownictwa sakralnego i dla
tego na ten cel są pobierane dodatkowe składki, których liczba 
i wysokość nie są znane. Czy tak być musi? Jeśli statystyczny 
wiemy płaci swojemu proboszczowi 440 zł rocznie z tytułu 
opłat za posługi religijne, to gdyby proboszcz w tej statystycz
nej parafii ograniczył się do pensji ministra PRL (około 70 000 
zł) to już zebrałaby się suma 8,7 mld zł i nie byłyby po rze ne 
żadne dodatkowe składki wśród wiernych, nawet wówczas, 
gdyby nadal budowano 100 kościołów rocznie za 100 min 
każdy.

Zreformowany system finansowy zoetał już wdrożony we 
Włoszech. Księża otrzymują pensje * kurii diecezjalnych w wy
sokości, która została ustalona Jednolicie dla całego kraju przez 
konferencję episkopatu. Wszystki opłaty *a posługi religjne pro
boszczowie przekazują do kurii diecezjalnych, zachowując dla 
siebie tylko intencje mszalne. Stałą podstawą działalności Ko
ścioła jest podatek opłacany przez wiernych. We włoskim sy
stemie podatkowym obowiązuje zasada, że część podatku do
chodowego obywatele przeznaczają na cele charytatywne. Obe
cnie la część podatku może być przez nich skierowana na po
trzeby związków wyznaniowych z tym, że określono górną gra
nicę sumy, która może być przeznaczona na ten cel. Reforma 
ta likwiduje rażące dysproporcje w dochodach księży, umożli
wia zniwelowanie różnic między diecezjami ubogimi i bogatymi 
ora® planowanie inwestycji. Stałe dochody i otaksowane posłu
gi religijne stwarzają dla księży poczucie stabilizacji i pewnej 
niezależności od wiernych. Podobny system działa zresztą już 
od XIX wieku w państwach niemieckiego obszaru językowego 
w oparciu o podatek kościelny, opłacany przez wiernych. W 
Polsce obowiązuje księży zasada utrzymywania się z dochodów 
„co łaska”.

(1) Jerzy Wisłocki, Uposażeni# Koftdotn 1 duchowieństwa katolickiego
w Polsce l i i  9-1939, Poznań UAM 1931. . m .  ssd*

(2) Ks. W. Zdatiew lcz, Kołclót katolicki w Polsce lM S-ltt*  WM wn
te , Kościół katolicki w Polsce 1982.

Przedruk ta „Polityką" nr 1/1548 
z  3 stycznia br.
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OPTYMIZMU
W •Yjree6nJku noekłm'* nr M«S9) a 

W *  {* wteparta ton ukasat aię arty-
kw  „Krośniewice: optymizm perspek- 

U w iera on pewne nieścisłości, 
mCtm  oheę wyjaśnił — sprostowań, a aalanawlciat
I  M r M  BMjtfajaey alf p n y  ple-
•  M  Wolności I ulicy Poznańskiej 
■faaewt Własnoa  Muzeum Naródo- 
wwpo w Warszawie. Na moje liczne 
tetnrweacje oraz Interwencje postan
ia  Heleny Galu*, dyrekcja Muzeum 
Narodowego w Warszawie rozpoczęła 
leaaont kapitalny budynku potoione- 
• •  prajr ulicy Poznańskaiej tzw. Za* 
jęsdu, który został wyremontowany. 
Budynek główny położony przy pła* 
«■ Wolności t«t wymaga remontu. 
Tak tycznie Jego wygląd zewnętrzny 
lott odstraszający. Wystosowałem dwa 
pisma de dyrekcji Muzeum Narodo
wego w Warszawie (pierwsze 30 maja 
WM f j  •  poinformowanie mnie kiedy zostanie podjęty remont budynku 
głównego, oczekuje na odpowiedź.

C OBAJ BARDZIEJ wgpow* 
•Mebnipop Jest wiadomość, 
*o zakończono skompliko

waną operację techniczną. Reall- 
ppcjp cptefo przedsięwzięcia ma 
Pa c d i  zahamowanie erozji gleby 
HP płockiej skarpie, co mnie bar
dzo cieszy. Załoga Płockiego 
Przedsiębiorstwa Robót Mosto
wych wbiła 76 specjalnych pall 
o dużych średnicach. System żel
betonowych zapór, sięgających ©- 
koło 20 metrów w głąb piaszczy
stego podłoża, obejmuje najbar
dziej zagrożony odcinek skarpy, 
gdzie znajduje się katedra i pia
stowski zamek. W tym roku do 
wbitych w siemię pal! przytwier
dzony zostanie stalowy ruszt — 
tak to się nazywa. Potem przy
sypie słę go tlemlą 1 na tym po
sadzi krzewy. A zatem ruszt nie 
będzie przeszkadza! roślinom. Te
go typn technologię po raz pier
wszy w kraju zastosowano wła
śnie do umocnienia Tumskiego 
Wzgórza. Jest więe nadzieja, że 
skarpa nie ssanie się do Wisły.

N a to m ia st  pod wfsząeym 
mostem w Płocku założona 
została na Wiśle zapora 

przcclwśryżowa. Ma ona hamo
wać przepływ drobnych kawał
ków lodu w dół rzeki, w kierunku

zalewu włocławskiego. Zapora 
chroni przed tworzeniem się za
torów na mieliznach. Tym samym 
podobno zostanie zmniejszone za
grożenie spiętrzenia się wody w 
rzece, czyli oddalone Jest niebez
pieczeństwo powodzi. Konstruk
cja stalowa zapory zawieszona 
Jest na stalowej linie przymoco
wanej do przęseł mostu, a roz
ciągnięta została na całej szeroko
ści rzeki, wynoszącej w tym miej
scu około 800 m. Eksperymental
ną przegrodę skonstruowali spe
cjaliści z włocławskiego „Hydro- 
projektu”. Wykonała Ją załoga 
Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Wodnego w Płocku. Słyszylem 
opinię, że Jest to unikatowe roz
wiązanie, nie tylko w Polsce, ale 
także w krajach socjalistycznych.

M NIEJ optymistyczne infor
macje pochodzą z ZPDz. 
„Cotex**. W wypowiedzi 

dla „Głosu Robotniczego** dyrektor 
Dionizy Tokarski podkreślił, żo 
mają ogromno kłopoty i  surow-

z tumskiego 
wzgórza

caml, owlaszcza o przędzą ani ła
nową. Ź tego powodu załoga 
pracowała „na połowę gwizdka”, 
czyli zwolniono rytm pracy I pro
dukcji. Konsekwencją niedosta
tecznego zaopatrzenia w surowe# 
było to, że w ubiegłym roku „Co- 
tex” wykonał tylko plany ekspor
towe. Fakt, łe  wysokie, ponieważ 
za granicę sprzedaje się około 50 
proc. produkowanych tutaj wyro
bów dziewiarskich. Nie wykonano 
Jednak planu ilościowego produk
cji. Tymczasem w telewizji rekla
mowana jest żywa wełna — 
„Woołmark”. Brakuje zaś przędzy 
anilanowej. Okazuje się, że jed
nak owce są niezawodne, a włók
na sztuczne — Jak się uda.

P EHAESOWSKI sklep „Zlo
ty Róg** przy ul. Kwiatka 
jest nieźle zaopatrzony, 

można tn dostać gronowe wina, 
jest dość duży wybór słodyczy. O 
dziwo, pracownicy nie narzekają 
na niskie zarobki, przede wszyst
kim dlatego, żo są ono uzależnio

ne od obrotów, które są duże. Ot, 
I eata tajemnica stosowania re
formy w handlu. Duży obrót — 
duży zysk, zatrudnienie niewiel
kie — więcej pieniędzy do po
działu. Tak trzymać!

B RAWO płoccy taksówka
rze! Z Inicjatywy członków 
ZSMP, którzy utworzyli 

pierwsze i jak dotąd Jedyne w 
kraju kolo ZSMP taksówkarzy, 
podjęto I podejmuje się nadal w ie-. 
le cennych przedsięwzięć. Między 
innymi przewożono chore dzieci 
na badania do Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie, do szpitala 
w Dziekanowic Leśnym 1 w Lo
dzi. A muszę dodać, że normalnie 
taki kurs kosztuje 8 tys. zł., na
tomiast taksówkarze pojechali 
bezpłatnie. Ponadto urządzili wy
cieczkę dla dzieci z Pogotowia 
Opiekuńczego. Zawieźli je wła
snymi samochodami do'Żelazowej 
Woli. Ostatnio zebrali pieniądze 
I ufundowali książeczkę mieszka
niową dla dziecka-sieroty s 
wkładem około 110 tys. złotych. 
Są te piękne gesty, świadczące 
wymownie o tym, że taksówkarz 
też ma serce po właściwej stro
nie.

MUZEUM 
BITWY 

NAD BZURĄ

Lista ofiarodawcówi

ł ISs żądnym spotkaniu s mlodzle- 
żą szkolną, na którym miolbvm 

Obiecywać młodzieży „złote góry", nie 
bytem. Nie byl również mój zastępca 
eal sekretarz Urzędu.

|  Pomieszczenia Domu Strażaka u j«  
■ mowa na prze* MWOK nie są funk
cjonalnie przystosowane do prowa
dzenia prawidłowej działalności kul- 
tu rą.nej Ja!;ą ma prowadzić MGOK. 
HrBit jest również odpowiedniej kad
ry instruktorskiej. Możliwości zatru
dnienia instruktorów  na polnych ■ eta- 
tacn nie ma z braku środków finan- 
£*>■*(*• w tym kierunku

i  :??prze? wystąpienie do w- OkIoIu Kultury | sztuki Urzędu Wo- 
jeva;dzkle;-o w Płocku o orzyznanie 
śrofficów (etaiów). W tej samej spra- 

w.£*ł!i ?5,ił? <*o wyżej wspomnia- 
2*3° Wydziału Komisja Oświaty j 
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury 
!E“* r^ a'vl  * Porządku Publicznego 
Itedy Narodowej Miasta l Gminy, w  
obu przypadkach odpowiedź była ne
gatyw na. w tym stanie rzeczy bez 
odpowiedniej kadry instruktorskiej 
Prf|widłowa i system atyczna działal
ność MmOK aie jest możliwa. Aktunl- 
“ »« w M?OK  *1 zatrudnione trzy o- 
enby. które zajm ują sir; bezpośred
nio działalnością kulturalną.

-  dyrektor MGOK — potny etat

- i n s t r u k to r  zespołu recytatorskie
go i małych gier estradowych w wy
m iarze to godzin miesięcznie

— Instruktor ds. zajęć muzyczno-ru
chowych w wymiarze 2-i godziny mle-

t  nzlalełność kulturalne fUGrrr. ro- 
!r aJn wstrzymana z. -dniem 8.vm. 

; i >3? *• vvvr3‘; * polece*:?? Pnóstw o- 
tve|. fospckcil r*rncv w v /ar^nw le  w

- r.n T * * 8®""* U3,ę?rRl?- «de- c zy  jr.T-.rrr~! hrahu urzad-mnts tjn .««>..
ebam eaaej wentylacji sali widowisko
w y - v**” !n sosny ora»
widowr i. odpowiednich badniY w zak- 
F??!? ddnuę-czątnego obrł ••'•an'a !■: ta- 
mc.i ełcktry«vncj. w  ez«.r,*c b w nrto f 

i o r Ha n p y .r n feóbcz o': Z a k rzew- 
*}?£' 7  Tfrośałewicaoh fdHłOH r w *  
n r « M ^ .nt'r * . . ^ W -ł *"'■ ntcczynny.o.*. *o iyi rn o t^m 1* 7>i
co w in- ronuri ruac-TwiUr MOG'<'oh 
v " n* -  referent -a sm -
d a rercy  d-Mn! nm.;y«nv. - .  k tó ra ’ r - ,Z .  
piow sdm r.a rr^m ow - 
-u-r r.a .bir---.ee !nf- 
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No swym  kolejnym posiedzeniu
Kolegium Wojewody Płockiego 
zapoznało się x informacją o sta
nie wdrażania ustawy o gospo
darce gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości na obszarze woje
wództwo.

Uchwalono przez Sejm w
kwietniu 1983 roku ustawa o go
spodarce gruntami i wywłaszcza
niu nieruchomości pozwoliła na 
racjonalne gospodarowanie grun
tami przeznaczonymi i wykorzy
stywanymi do innych celów, ani- 

!że’i gospodarka rolna J leśna Po
lega ona na tworzeniu zasobów 
gruntów państwowych, tworzeniu 
funduszu gospodarki gruntami i 
gospodarki mieszkaniowej oraz 
gospodarowaniu środkami finan
sowymi przeznaczonymi na naby
wanie i wyposażenie gruntów w 
urządzenia infrastruktury tech
nicznej i komunalnej, które są 
niezbędne do wykorzystania tych 

f;gruntów zgodnie z ich przezna
czeniem.

Podstawowym dokumentem dla 
podejmowania działalności zwią
zanej z racjonalną gospodarką 
gruntami są miejscowe plany za- 
go-snodc rowania przestrzennego: 
ogólne i szczegółowe. Dotychczas 
plany zagospodarowania prze
strzennego posiada na terenie 
województwa 31 jednostek w tym 
miasta: Płock, Żychlin i Gosty
nin, miasta i gminy: Wyszogród, 
Krośniewice i Gąbin oraz 25 
gmin. Pozostałe 19 jednostek pę
dzi® posiadać p!anv zagospodaro
wania w latach 1337-1988 Dla 
tworzenia zasobu gruntów państ
wowych,. w szczególności przewi
dzianych cod budownictwo 
mieszkaniowe, niezbędne są

szczegółowe plany zagospodaro
wania przestrzennego. Plany ta
kie opracowane zostały w nielicz
nych miejscowościach. Skala o- 
późnień w zakresie opracowywa
nia planów ogólnych nie roKuje 
szybkiego opracowania planów 
szczegółowych.

Dotychczas, głównie w oparciu 
o plany ogólne, rady narodowe 
stopnia podstawowego podejmo
wały uchwały w sprawie prze
znaczenia gruntów pod skoncen- 
tno wane b u do w n.1 ct wo Jed nero- 
dzinne. Zbyt krótki okres dzia
łania ustawy n:e pozwolił jeszcze 
organom administracji stopnia 
podstawowego na utworzenie za
sobu gruntów państwowych w ta
kich rozmiarach, aby w znaczący 
sposób wesprzeć budownictwo 
mieszkaniowe i realizację towa
rzyszącej mu infrastruktury. Nie
pokoić musi stan pozyskiwania 
gruntów pod budownictwo uspo
łecznione (poza Sierpcem i Płoc
kiem) oraz budownictwo indywi
dualne (potrzeby w roku ubiegłem 
zaspokojono jedynie w 62,2 
proc.)

Kolegium zaleciło zaintereso
wanym jednostkom dotrzymanie 
terminów opracowania planów o- 
góinrch zagospodarowania miast 
i gm n. a tam gdzie jest. to moż
liwe przyspieszenia prac. P-zy- 
pomniano jednocześnie prezyden
tom i naczelnikom o obowiązku 
egzekwowania terminowej zabu
dowy .działek budowlanych przy
znanych w wieczyste użytkowa
nie pod budownictwo jednoro
dzinne.

( W K )

Mieszkom w bloku — pisze Bo
żeno C. z Gostynin# — I trzymam 
dwe ratlerki. W października do
stałam upomnienie to spółdzielni, 
to nie wpłaciłam podatku za pla
ski, Proszę o wyjaśnienie obowią
zujących przepisów w tym wzglę
dzie, a w szczególności Jaka jest 
opłata za psy I czy wszyscy, któ
rzy Je mają. powinni płacić, czy 
są Jakieś wyjątki?

Zasadą Jest, że podatek od po
siadania psów ciąży na wszyst
kich osobach fizycznych posiada
jących psy Z mocy ustawy zwol
nione są od tego podatku: osoby 
posiadające psy będące pomocą 
dła osób kalekich (niewidomych, 
głuchoniemych, niedołężnych); u- 
trzymywane w celu pilnowania 

I gospodarstw rolnych — po jed
nym na każde gospodarstwo, a 
utrzymywanych w celu pilnowa
nia stad na pastwiskach — bez 
względu na liczbę.

Poza w/w zwolnieniami, prze
widziane są ulg! dla emerytów i 
rencistów prowadzących samo
dzielne gospodarstwa domowe, 
którzy opłacają podatek od Jed
nego psa na gospodarstwo domo
we w wysokości połowy obowią
zujących stawek.

Stawki, termin zapłaty oraz
sposób realizacji podatku ustalają 
rady narodowe stopnia podstawo
wego. Dla miasta Gostynina 
stawki ustalone zostały w nastę
pującej wysokości: od pierwszego

paa podlegającego opodatkowaniu 
—- 700 zł; od drugiego psa — 1000 
*1; od trzeciego 1 następnych — 
1400 zł.

Termin płatności ustalony *e- 
•tat na dzień S0 kwietnia każdego 
roku.

Obowiązek podatkowy powsta
je z chwilą zaistnienia okoliczno
ści, z którą prawo wiąże powsta
nie zobowiązania podatkowego, a 
mianowicie z chwilą wejścia w po
siadanie psa. Mieszkańcy bloków 
spółdzielczych winni wpłacać ni
niejsze należności w biurach ad
ministracji spółdzielni mieszka
niowej, natomiast mieszkańcy za
sobów państwowych w biurach 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowej. Pozo
stali mieszkańcy winni uiszczać 
ten podatek w placówkach oo- 
cztowych na konto dochodow 
funduszu miejskiego.

PODSTAWA PRAWNA: Usta
wa z dn. 14 marca 1985 r. o po
datkach i opłatach lokalnych (Dz 
Nr 12 z 1985 r., poz. 50), ustawa 
z dn. 19 grudnia 1980 r. o zobo
wiązaniach podatkowych (Dz. U. 
Nr 27 z 1980 r. poz. 11 z późn. 
zm). Uchwała MRN w Gostyninie 
Nr 29/VI/85 z dn. 29 czerwca 1935 
r. w sprawie podatku od posia
dania psów (Dziennik Urzędowy 
Województwa Płockiego Nr 4, 
poz. 39 z 1985 r.).
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1. Wiesław Bryłka z Kutna —•
5.000 zł.
2. Stanisław Jerzy Sikorski z 
Częstochowy — 1.000 zL
3. Środowisko Byłych Żołnierzy 
Wojny Obronnej przy ZBoWiD w 
Bydgoszczy — 10.000 zł.
4. Wacław Gerlich z Jarosławia 
— 1.000 zł.
5. Stowarzyszenie Miłośników Ja
sła i Regionu Jasielskiego — 2.000 
zł.
6. Kujawsko-Radomskie Towa
rzystwo Kulturalne, Oddział w 
Więcborku — 1.000 zł.
7. Bronisław Jakubowicz ze Rzgo- 

SKARPFIf wa k/Konina — 500 zł.
8. Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Tarnowskiej z Tarnow
skich Gór — 5.000 zł.
9. Czesław Lasecki z Lublina —
1.000 zł.
10. Janina i Teodozja Nycz z Czę
stochowy — 2.000 zł.
11. Robotnicza Spółdzielnia Wy
dawnicza „Prasa-Kslążka-Ruch" 
z Poznania — 8.000 zł.
12.00 Zarząd Spółki Leśno-Gran- 
towej w Siewierzu — 2.000 zł.
13. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Twórczości Jana Kasprowicza w 
Zakopanem — 1.000 zł.
14. Towarzystwo Regionalne w 
Grębowie — 1.000 zł.
15. Towarzystwo Przyjaciół 
Zduńskiej Woli — 10.000 zł.
16. Towarzystwo Miłośników Zie
mi Sokolskiej w Sokółce — 10.000 
zł.
17. Maria Rolcicka z Ciechanowa 
— 1.000 zł.
18. Halina Czyżyńska z Warszawy 

1.000 zł.
19. Towarzystwo Miłośników* Sta
rego Sącza — 5.000 zł.
20. Towarzystwo Miłośników Zie
mi Ropczyckiej w Ropczycach —
1.000 zł.
21 Tadeusz Władziński z Warsza
wy — 5 000 zł.
22. Towarzystwo Przyjaciół Ka
zimierza Dolnego — 3.000 zł.
23. Zarząd Towarzystwa Przy
jaciół Tarnobrzega w Tarnobrze
gu — 900 zł.
24. Towarzystwo Miłośników 
Miasta Strzelna — 11.343 zł.

Zarząd Towarzystwa Przy-i 25
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Teatr Dramatyczny im. J. Sza
niawskiego: 14.1., godz. 12 — Cześć 
małpko: godz. iś — Kolacja na 
cztery ręce. 15-16.1. godz. 11 -  
Cześć nr: loko; godz. 18— Kolacja 
na cztery ręce. 17.1. godz 11 i i4 
— Mai pet cyrk. 18.1. godz. 11 ~  
M-ałpet cyrk. 20—21.1. godz, 12 i 
17 — fiuby panieńskie.

Muzeum Mazowieckie: Z powo
du remontu nieczynne do odwo
łania. ■ •

Muzeum Diecezjalne: Czynna 
stała ekspozycja obejmująca m. 
iri. malarstwo, rzeźbę, ceramikę, 
tkaniny, militaria I numizmatykę, 
w każdy dzień tygodnia oprócz 
poniedziałków i wtorków w godz.
10— 14, zaś w niedzielę w godz.
1 1 -  15.

BWA: Czynna wystawa grafiki 
1 malarstwa Eulalii Złotnickiej.

KMPiK: 14 i 2kr. godz. 16 — 
Studium wiedzy o rodzinie. 29!. 
gt>dr.. 17 — Sny i niepokoi* — 
program artystyczny T udziałem 
Anny Milęwsidej i Jacka Weissa. 
l>r> 20.i czynna poplenerową wy- 

plastyczna „Pejzaże płoc
ka'*. ’

Dr>m Technika: T5.T godz 16 30 
p-S0 1-20.39 — Recital Hanki Ble  ̂
Ilclciej. 17.1. — Bal sportow
ca. 18.1. godz. 17.30 — Dyskoteka 
d!a młodzieży.

Spółdzielczy Dom Kultury: 15.1.
godz. 11 — Co to jest? — impreza 
!la dzieci. 16.1. godz. !7 — Kon
kurs tańca disco dla uczniów 
sr.kół podsta wowych, n —181 
godz. «, 11 i 14 — Choinki no-

w o jew ó d zk i 
in fo m ato r ku ltu ra ln y

woroczne dla dzieci. 21.1. godz. 17
— Dzień Babci i Dziadka — pro
gram artystyczny w wykonaniu 
dzieci należących do kół i zespo
łów zainteresowań.

Dom Kultury: 17.1. godz. 10 — 
Choinka noworoczna dla dzieci; 
godz. 18 — Dyskoteka dla mło
dzieży.

Apteki: dyżury nocne i świą
teczne pełnią apteki — do 19.1 
(godz. 3) apteka przy ul. Koby
lińskiego 6, od 19 do 26.1 (godz. 
8) apteka przy ul. Kólefialnej 
20.
Kina

Przedwiośnie: 14—22.1. — In
diana Jones — USA, !. 15.
14—22.1 — Protector — USA 1. 
13.

Sfinks: 14.1. — Nad Niemnem 
cz. I — poi:. 1. 12. 16—19.1. — Cafe 
pod Minogą — poi., b/o 20—25.1
— Menedżer — poi., I. 18.

Diana: 14—15.1 — Szukam go
łębnika — czes., b/o. 14—15.1. —- 
Zagadka nieśmiertelności — ang., 
!. 18. 16—1-8.1 — Księżniczka w 
oślej skórze — radź., b/o. 16—18.1
— Butch Cassidy i Sundance Kid
— USA. 1. 15. 19—22.1 — Ba,śń 
o Jasnym Sokole — radź., b/o. 
19—22.1 — Idź i patrz — radź.. 
1. 18,

Studio: 18—13.1 1 20.1 — Epizod 
Berlin West — poi. 1. 15.

KUTNO
Dom Kultury: 15.1 godz. 10 i 12

— Spektakl dla dzieci „Poczekaj 
wilku już ja ci pokażę” w wy
konaniu aktorów Teatru „Pino-

io” z
Festiwal piosenki harcerskiej. 
19.1. godz. 17 — Akademia z oka
zji 42 rocznicy wyzwolenia mia
sta.

Kino 19 Stycznia: 13-I8.I — 
O-BI — O-EA — poi., 1. 18. 
19—22.1 — Zaproszenie — poi., 1. 
15. 19—22.1 — Dziecko Rosemary 
-r USA, 1. 18.

Kino DK: 17—19.1. — Star 80
— USA, 1. 13. 20—21.1 — Więzień 
Brubaker — USA, I. 18.

SIERPC
Dom Kultury: 18.1. godz. 11 — 
Projekcja zestawu bajek dla dzie
ci; godz. 15 — Choinka dla ren
cistów prz3rgotowana przez 
członków dziecięcego zespołu te
atralnego „Babie”. 191. godz. 17
— DKF „Lodowata dżungla” — 
film prod. wietnamskiej. 21.1 
godz. 10 — Festiwal piosenki har
cerskiej.

Kino Jutrzenka: 14—18.1 — F/X
— USA, 1. 18. 15—20.1. — Chłopcy 
z placu broni — węg., b/o. 20.1
— Szalone dni — Jug., 1. 18.

ŁĘCZYCA
Dom Kultury: 191 godz. ię _

Spotlcanie z podróżnikami Joanną 
i Andrzejem Sta.nllewiczami, któ
rzy opowiadać będą o Norwegii 
kraju fiordów.

Kino Górnik: 15—16.1 — Trzy 
stopy nad ziemią — poi., 1. i!5. 
17—20.1 — Mężny rycerz 1 jego 
dwie miłości — koreań. 1. 12, 
17—20.1 — Spowiedź dziecięcia 
wieku — poi. 18.

GOSTYNIN
Dorn Kultury: 15.1. godz. 17 —

Biesiada kulturalna, w której 
wezmą udział m. in. Laura Łącz

Akademia z okazji wyzwolenia
miasta. 17.1. godz. 10 — Festwial 
piosenki harcerskiej. Czynna jest 
wystawa plastvczna Pawła Ten- 
cera — „Gostynin w rysun
kach”.

Klub Nauczyciela: 15.1. godz. 17
— Wieczornica poświecona rocz
nicy wyzwolenia miasta. 19.1 
godz. 17 — Prelekcia dr Józefa 
Olszewskiego z cyklu „Kraj, w 
którym żyjemy”.

Kino Warszawa: 14—16.1 —
Ucieczka w noc — USA, 1. 18. 
18—19.1 — Czas wilczego prawa
— radź., 1. 15.

CZERWIŃSK
Kino Mewa: 16 i 18.1 — Gwiaz

dy poranne — poi., 1. 15. 16 i 18.1
— Ulubieniec publiczności — 
radź., b/o.

GĄBIN
Kino Świt: 15—18.1 — Dziś nie 

stawia się stopni — radź., b/o. 
16—18.1 — Kim jest ten człowiek
— poi., I. 15.

KROŚNIEWICE
Kino Tęcza: 16—18.1 — Gdzie 

jest generał — poi., b/o. 18—18.1
— Rajska jabłoń — poi., 1. 15.

WYSZOGRÓD
K ino Wisła: 16—18.1 -  

miasto — poi., 1. 12. 16- 
Protecfcor — USA, 1. 18.

Ocalić 
-18.1 —

Za zmiany w programie redak
cja nie ponosi odpowiedzialno
ści!

(opr. bb)
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.iaciół Kazimierza Dolnego — 
1.060 zł
26 Jan Marczewski z Sopotu — 
1.000 zł.
27. Leon Tarajkiewicz z Warsza
wy — 2.000 zł.
28. Józef Slotwiński z Częstocho
wy — 1.000 zł.
29. Stefan Mnrszałek z Częstocho
wy — 1 000 zł.
30 Przedsiębiorstwo Robót Ter
moizolacyjnych i Antykorozyj- 
nveh „Izokor-Insta!” z Płocka —
20 000 zł.
31. Towarzystwo Miłośników O- 
sfrowca Świętokrzyskiego — 1.000 
zł.
32. Michał Zaremba z PTAiN w 
Kal szu — 3.300 zł.
33. Bank Gospodarki Zywnościo- 

1 wej z Częstochowy — 20 000 zł.
34 Weronika Gulid z Sokółki — 
700 zł.
35. Leopold Niezgoda z Wielkiej 
Brytanii — Clayiake (Anglia) —
21 doi.
33. Joanna Umiastowska z Lon
dynu — 570 doi.
37. Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Żywieckiej w Żywcu — 
2.900 zł
33. Studium Społeczno-Prawne w 
Brzegu, klasa I — 5 000 zł.
39. Tn'ernat ZSZ nr 3 w Płocku 
— 1 300 zł
40. Jan Puławski z Gdańska- 
-Wrzeszcza — 200 zł.
41 Maria Pomianowska-Bobrow- 
ska z Katowic — 2.000 zł.
42. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Łańcuckiej w Łańcucie —
5 000 zł.
43. Bogusław Chmieliński z Gdy
ni — 25 000 zł,
44 Józef Piencek z Łodzi — 1.200 
zł.
45 Władysław Krakowiak z Sie
radza — 5.000 zł.
48. Koło ZBoWiD ze Staszowa —
1.000 zł.
47. Krystyna Syroka z Płocka —
10 416 zł.
48. Władysław Sekmll z Wrocła
wia — 12 000 zł
49. Piotr Cegielski ze Szczecina —
3.000 zł.
50. Towarzystwo Miłośników Bo
guszowa-Gore z Boguszowa-Gorc
— 5.000 zł.
51. Stowarzyszenie Miłośników 
Jarosławia — 5.000 zł.



BOISKA DO ZOBACZENIA NA BALU MISTRZÓW

NA LODOWISKA
Każdego roku tu i przed rozpo

częciem zimy, wszyscy zastana
wiamy się jak to będzie ze spor
tami zimowymi. Górek do zjeż
dżania na sankach lub nartach 
nie mamy zbyt wiele, pozostają 
więc łyżwy, ale do uprawiania tej 
dyscypliny konieczne są lodowi
ska, a tych niestety nigdy nie 
mieliśmy w województwie w 
nadmiarze.

Tłumaczenia zawsze były podo
bne. Nie można zrobić lodowiska, 
bo w nieodpowiednim czasie 
przyszedł mróz, bo zabrakło chęt
nego do wylania wody, bo nie 
miał kto uprzątnąć terenu, wresz
cie brakuje kogokolwiek, kto ze
chciałby utrzymać lodowisko w 
porządku. Cierpiały na tym dzie
ci, bo nie miały gdzie się wyha- 
sać, ale nie bardzo to przemawia
ło odpowiedzialnym ludziom do 
rozsądku.

W tym roku zima na szczęście
przyszła w odpowiednim momen
cie i udało się to wykorzystać. 
Dziś mamy na terenie całego wo
jewództwa wystarczającą ilość lo
dowisk i młodzież dysponująca 
sprzętem, może bez problemu 
kręcić piruety.

Niestety, ze sprzętem padał nie 
jest najlepiej. Zapobiegliwi zao
patrzyli się w łyżwy latem, teraz 
jest to niemożliwe. W sklepach 
brakuje łyżew figurowych i ho
kejowych, nie ma kijów ł krąż
ków, których bezskutecznie po
szukują młodzi chłopcy. Jak 
zwykle nasz przemysł nie nadą
ża za potrzebami. Pozostaje więc 
jeździć na butach, co nie daje tyle 
przyjemności, ale nie ma innego 
wyjścia*

Lodowisko, to oczywiście nie 
tylko lód. W ubiegłym roku, w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 
MZRiP zadbano o muzykę i ciep
ły napój dla młodych łyżwiarzy. 
Zauważyliśmy, że organizatorzy 
innych lodowisk również pomy
śleli o tym drobnym, ale jakie 
ważnym szczególe.

Zgodnie z dorocznym zwycza
jem zorganizowany został kon
kurs na najlepsze lodowiska w 
naszym województwie. Zwycięzcy 
otrzymają cenne nagrody, ale 
największą nagrodą będzie na 
pewno uśmiech na twarzach za
dowolonych młodych ludzi, któ
rzy w ten sposób skorzystają z 
uroków zimy.

Trwają ostatnie przygotowania do Balu Mis
trzów Sportu, który odbędzie się 17 stycznia w 
salach Domu Technika. Głosy czytelników zos
tały podliczone, znamy wyniki XV Plebiscytu 
ale na razie utrzymujemy je w tajemnicy. Ogło
szenie kolejności najlepszych sportowców i tre
nerów nastąpi o godz. 22.00 w sobotni wieczór.

Jak co roku przygotowaliśmy dla wszystkich, 
którzy zechcą bawló się razem z nami przy mu

zyce zespołu „Powiększenie”, wiele atrakcji. Nie 
zabraknie konkursów, loterii i oczywiście wspa
niałej zabawy, z której nasze bale słyną.

Zaproszenia na bal można nabywać w WFS, 
pl. Dąbrowskiego 24. Radzimy się pośpieszyć, 
gdyż ich ilość jest ograniczona.

DO ZOBACZENIA NA BALU MISTRZÓW 
SPORTU.

W E E K E N D  
z TV

TRZY REKORDY 
MARKA CZERMIŃSKIEGO
Uczeń Zespołu Szkół Rolni

czych w Studzieńcu Marek Czer
miński podczas zawodów w pod
noszeniu ciężarów o puchar 
OZPC, które rozgrywane były w 
Płocku, us anowił trzy rekordy 
Polski Zrzeszenia LZS młodzików 
do lat 16 w k i^egorii 82,5 kg. Za
wodnik LKS Gryf Sierpc uzyskał 
w rwaniu 102,5 kg, w podrzucie 
132,5 kg i w dwulboju 235 kg.

WIOSŁA W GÓRACH

RAJD ZIMA ’87
Zarząd Oddziału Miejskiego 

PTTK zaprasza m  IV rajd Zima 
87, który odbędzie się bez wzglę
du na pogodę 17 stycznia. Celem 
rajdu jest uczczenie 42 rocznicy 
wyzwolenia Płocka. Uczestnicy 
mogą wybrać sobie jedną z trzech 
tras.

Start trasy I nastąpi o godz.
9.00, a przebiegać będzie przez: 
Borowiczki Cukrownia — Ośni- 
ca — Grabówka — PTTK Płock. 
Długość ok. 10 km. Dojazd na 
trasę autobusem MPK nr 3.

Trasa II, start godz. 7.00: Łąck 
PKP — Grabina —- Giechomice 

A— Radziwie cmentarz — Płock 
I PTTK (trasa trudna ok. 15 km). 
Dojazd na punkt startu pociągiem 
ze stacji PKP w Płocku o godz. 
6.29.

Trasa III, ■tairt godz. 10 PTTK 
Płock, ul. Tumska 4. Poznajemy 
miejsca pamięci narodowej 1 za
bytki miasta Płocka. Zakończenie 
rajdu nastąpi przy płycie Niezna
nego Żołnierza o godz. 13.

Zgłoszenia na rajd należy kie
rować na adres ZO PTTK w Pło
cku przy ul. Tumskiej 4. Wpiso
we w wysokości 50 zł należy 
wpłacić do kasy oddziału lub na 
konto w NBP Oddział Wojewódz
ki Płock, nr 61001-1791-132. Na 
karcie zgłoszenia należy podać 
wybraną trasę.

W ramach wpisowego uczestni
cy otrzymują znaczek, dyplom dla 
drużyny, punkty na ÓTP, ubez
pieczenia PZU oraz opiekę przo
downicką na trasach rajdu.

K ARPACZ powitał nas wspa
niałą pogodą. Przez całą 
drogę marzyliśmy o śniegu 

1 oto już było wiadomo, że obok 
treningów, młodzi wioślarze ze 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego, 
dziewczęta z Technikum Budow
lanego i zawodnicy PTW Budow
lani będą mieli także inne atrak
cje.

Święta Bożego Narodzenia, te 
najbardziej rodzinne ze wszyst
kich świąt, wioślarze spędzają w 
górach na zgrupowaniu. Podo
pieczni trenerów Grzegorza Stel- 
laka, Janusza Kołodziejczyka, Je
rzego Fodsędka, Piotra Włady- 
niaka, Ryszarda Olczuka i Boh
dana Karwowskiego przygotowy
wali się do sezonu, pokonując 
mniejsze i większe góry, trenując 
w sali i na siłowni. Okres zimowy

znali wszystkie szlaki, odwiedzili 
nawet najdalsze zakątki prze
pięknej stolicy Karkonoszy, a 
wracali zmęczeni, zmoczeni, ale i 
zadowoleni. I chociaż przerwa 
między treningami wystarczała 
tylko do tego, aby wysuszyć dresy 
i buty, to przecież wiedzieli, że 
jedynie taką pracą mogą dojść do 
wyników sportowych, a dla sła
bych nie ma wśród nich miejsca. 
Aby zostać mistrzem trzeba po
święcić wiele, a oni zdecydowali, 
że chcą być najlepsi.

Oczywiście nie tylko na treno
waniu mijał świąteczny obóz 
sportowy. Chętni mogli pojeździć 
na nartach lub sankach i chociaż 
wolnych od wysiłku chwil nie by
ło tak wiele, to przecież nie mogli 
ich strawić na bezczynny odpo
czynek, szkoda czasu.

TENIS STOŁOWY
W sali gimnastycznej SP n r  11 w 

Płocku odbyły się zawody rejonowe 
33 Turnieju Tenisa Stołowego o pu
char „Sztandaru Młodych” . W poszcze
gólnych kategoriach wiekowych zwy
ciężyli: dziewczęta 1976 i młodsze I 
Monika Traczyk, II Marzena Wajsz- 
czak, III Anna Krawczyk (wszystkie 
SP Ciółkówek), 1974—75 I Joanna 
Szarwińska SP 11 Płock, II Jolanta 
Mikulska StP Ciółkówek, III Irena 
Groszewska SP 3 Płock, 1972—73 I Ag
nieszka Traczyk SP Ciółkówek, II 
Małgorzata Godzlemska SP Bulkowo, 
III Renata Krawczyk SP Ciółkówek.

Chłopcy? 1976 1 młodsi I Sławomir
Antczak SP Wyszogród, II Adam Le
wandowski S;P 3 Płook, III Hubert 
Kotarski SP 10 Płock, 1975—76 I Woj
ciech Słowikowski, II Piotr Rogoża, 
III Piotir Ignaczek (wszyscy ŚP 3 
Płock), 1972—73 Norbert Kalinowski 
SP 3 Płock, II Bogumił Myzia SP 
Bulkowo, IH Paweł Papierzyńsfei S 
Kobylniki.

BADMINTON
W Olsztynie rozegrano Drużynowe 

Mistrzostwa Polski w badmintonie.

Płoccy zawodnicy MK5-MDK er ka
tegorii juniorów wywalczyli IH mied- 
aee, a wśród Jiunlórów młodszych VI 
pozycję.

SIATKÓWKA
Bardzo dobrze spisali się Juniorzy 

ZKS Wisła, którzy atartowali w pół
finałach m akroregionu oenralnego w 
piłce siatfcowęj. Po zwycięstwie po 1:0 
mad wszystkimi przeciwnikami zajęli 
I m iejsce przed Lechlą Tomaszów. 
Budowlanymi Łask i Żegliną Sieradz. 
Wisła wiraż i  Lechlą wywalczyła 
awans do finału strefowego, k tóry  ro
zegrany zostanie w  Lodzi, zwycięzca 
turn ieju  w ystartu je w finałach Mist
rzostw Polski Juniorów.

Reprezentacyjna ósemka PTW Budowlani wywalczyła w 1986 r. na Mistrzo
stwach Polski w Bydgoszczy zloty medal. Po najwyższe trofeum  płynęli w 
składzie: Jerzy Stańczak, Tomasz Tomiak, Wojciech Jankow ski, Sławomir J a 
niszewski, Krzysztof Polańczyk, Bogdan Guzior, Marek Baldyga, Tadeusz J a 
siński i sternik Włodzimierz Chmielewski. Jest to zdjęcie historyczne, bowiem 
w tym  składzie nie wsiądą już nigdy do łodzi. Ósemka Jest jednym  z kan

dydatów w naszym Plebiscycie. Nie mogliśmy pokazać ich wcześniej i nie 
zobaczymy ich na  balu, bowiem przebywają na  zgrupowaniu w Zakopanem, 
czynimy więc to teraz.

Mamy nadzieję, że solidnie przepracowany okres przygotowawczy zapro
centuje bardzo dobrym i występami w tym  sezonie na arenie krajow ej i m ię
dzynarodowej.

W Kutnie odbyły się U Wo
jewódzkie Indywidualne Mistrzost
wa Zrzeszenia LZS w  szachach, w 
których startow ało 28 zawodniczek i 
zawodników. Najlepszymi okazali się: 
I miejsce Bożena Gawryazwzak LZS 
Leszno, U Monika Jędryozka LKS 
Stegny Wyszogród, III Beata pallga 
LZS Wroczyny, a  wśród panów: I  Je 
rzy Rosiński LZS Wroczyny, II 
Krzysztof Pabisiak LKS Stegny 
Wyszogród, HI Krzysztof Ożarek LZS 
Mieczysławów.

SZACHY jest bardzo ważny dla sportow
ców. Od jego solidnego przepra
cowania zależy potem forma w 
sezonie, a ta przecież musi być 
wysoka, bo wioślarze z Płocka

zy. zam knięcie listy startow ej o godz.
16.30

Również 25 stycznia o godz. •  w 
siedzibie WFS, pl. Dąbrowskiego 24, 
nastąpi rozpoczęcie kursu  kandyda
tów na sędziów kolarskich Wszyst
kich zainteresowanych serdecznie za
praszamy.

muszą być najlepsi
nie tylko w kraju.

Młodzi sportowcy spędzali nie
mal cały dzień na treningach. 
Bieganie po pętlach, pokonywa
nie kilometrów, wspinanie się i 
schodzenie z gór, to wypełniało 
im kolejne dni, bez względu na 
to, czy padał śnieg;, czy deszcz, 
czy były roz opy, czy też świeciło 
słońce. Dzięki tym zajęciom po-

Wieczorami najlepiej bawili się 
na dyskotece. Patrzyłam na nich 
z podziwem, a jednocześnie trud
no było uwierzyć, że ci sami lu
dzie godzinę czy dwie wcześniej 
wracali z treningu prawie na 
czworakach, bardziej siłą woli 
pokonując schody, a wieczorem 
wypoczęci, zadowoleni, mieli 
jeszcze ochotę wyskakać się przy 
muzyce.

W drugi dzień świąt do Kar
pacza przyjechali seniorzy, człon
kowie kadry narodowej, którzy 
trzy tygodnie spędzili na obozie 
w Bułgarii, przygotowując się do 
Mistrzostw Świata. Do Danii ma 
wyjechać ósemka klubowa, w

KOLARSTWO „MOSTOSTAL” ZAPRASZA
25 stycznia o godz. 11 rozpoczną się

otwarte Mistrzostwa Makroregionu 
Centralnego w Kolarstwie Przełajo
wym na rok 1987, zorganizowane % 
okazji Wyzwolenia Miasta Płocka. 
Sekretariat wyścigu mieścić się bę
dzie w Płocku, plac Dąbrowskiego 24, 
czynny od godz. 8 w dniu im pre-

Kolumnę sportową
przygotowała 

JOLANTA MARCINIAK

17 stycznia 1887 o godz. l i  w ha
li sportowej Politechniki przy ul. 
Gwardii Ludowej (obok stadionu) roz
pocznie się n  Halowy Turniej Wy
działów PPKS 1 UP Mostostal Płock.

TENIS STOŁOWY
24 stycznia o godz. 18.30 i 25 stycz

nia o godz. 8.30 w hall Politechni
ki, tenisistki stołowe WLKS Spół
dzielca Płock rozegrają kolejne spot
kanie o mistrzostwo U ligi. Prze

ciwniczkami naszych zawodniczek 
będzie AZS Gdańsk.

ŻEGNAJ, LESZKU
Napisano o nim bardzo wiele, 

poświęcono mu wiele miejsca nie 
tylko w gazetach sportowych, 
gdyż byl to człowiek, którego 
stratę odczuliśmy bardzo bole
śnie. 25 grudnia 1986 roku zmarł 
Lech Cergowski, zastępca redak
tora naczelnego „Przeglądu Spor
to w e g o N ie  wytrzymało ser
ce....

Nie ma ludzi niezastąpionych,
ale są niepowtarzalni. Leszka 
Cergowskiego nie można zmieścić 
w żadnych schematach. Byl dla 
nas, młodszych dziennikarzy

sportowych, niedoścignionym 
wzorem do naśladowania, nau
czycielem i przyjacielem. Tak 
trudno dziś pisać o nim, że był, 
trudno uwierzyć, że nie ma Go 
wśród żywych, że więcej się nie 
spotkamy.

Rozmawialiśmy ostatni raz ty
dzień przed świętami. Jak zwykle 
pytałam o zdrowie, odpowiedział, 
że normalnie, ale musi odpocząć. 
Miał za sobą dwa zawały, nie 
dbał jednak o siebie, chciał życie 
wykorzystać do końca, kochał ży
cie i ludzi, z którymi pracował

skład która] wejdą także płoccy 
zawodnicy odbywający służbę 
wojskową w Zawiszy. Byłby to 
pierwszy przypadek w historii 
klubu, aby ósemka klubowa re
prezentowała Płock na MS. Nic 
więc dziwnego, że seniorzy w 
Bułgarii

trenowali 36-38 godzin
tygodniowo, przede wszystkim 

na wodzie. Jest to niewiarygod
ne, a jednak możliwe.

Osada ma szanse, zgodnie z 
przewidywaniami fachowców, na 
finał, wobec czego, mimo że pobyt 
w Karpaczu został potraktowany 
jak odpoczynek, to żaden z re
prezentantów nie zrezygnował z 
treningów. Biegi na nartach, za
jęcia w siłowni i na sali, to wła
śnie był ten ich odpoczynek. I 
tylko czasem Wojtek Jankowski 
znalazł chwilę czasu, aby zagrać 
w brydża. Ale gdy przychodziła 
ustalona pora bez żalu odkładał 
karty i wychodził na zajęcia.

Po raz pierwszy na zimowy 
obóz przyjechały młode zawod
niczki z Technikum Budowlanego 
z Płocka. One też miały okazje 
poznać uroki sportowego życia. 
Jeśli zdecydują się na uprawianie 
tej jakże ciężkiej dyscypliny 
sportu, to muszą pogodzić się, że 
cały wolny czas będą spędzać na 
wodzie, a wszystkie wakacje i fe
rie na obozach kondycyjnych. Ale 
chyba nie zrezygnują, poznały 
obyczaje płockiej wioślarskiej ro
dziny i pozostaną w niej.

Wioślarzy PTW i SMS czeka 
teraz najtrudniejszy okres. Przy
gotowanie do sezonu. Seniorki i 
seniorzy prosto z Karpacza poje
chali do Zakopanego, gdzie zno
wu będą ciężko pracować, poświę
cając na treningi prawie 40 go
dzin tygodniowo. Młodzi wrócili 
wprost do szkoły, na lekcje, bo 
przecież ich koledzy w tym czasie 
siedzieli w ławkach, a oni treno
wali.

Dobrym zwyczajem woślar- 
skich zgrupowań jest wyjazd na
uczyciela, który pomaga słabszym 
zawodnikom w nadrabianiu za
ległości. Może to kogoś zdziwić, 
ale wielu z nich musiało znaleźć 
w ciągu dnia czas nie tylko na 
trening, ale również na naukę, na 
wkuwanie chemii, sprawdziany. 
Pani Anna Liput postanowiła na
uczyć nawet tych najodporniej
szych i trzeba przyznać, że jej się 
to udało, chociaż kosztowało wie
le pracy.

Ozy był to Obóz udany? Ależ 
oczywiście. Plan treningowy zo
stał zrealizowany, młodzi zawod
nicy 6ą bogatsi o nowe doświad
czenia. Wkrótce, podczas ferii zi
mowych wyjadą na kolejny obóz, 
czyniąc następny krok do tytułu 
mistrzowskiego.

i przebywał Jego największą pa
sją była praca i „Przegląd Spor
towy", w którym spędzał cały 
wolny czas.

Umówiliśmy się już to nowym 
roku, we wtorek 6 stycznia. Nie
stety, te kilkanaście minut, które 
zwykle spędzaliśmy razem pod
czas każdego mojego pobytu w 
Warszawie, byłam sama. Już nig
dy nie usłyszę słów, którymi 
mnie witał, nigdy nie opowiem 
Mu o swoich radościach i proble
mach, nie napiszemy razem o płoc
kim kolarstwie.

Straciliśmy wspaniałego czło
wieka i doskonałego dziennika- 
raz, wielkiego przyjaciela.
Zegnaj, Leszku.

Nastał w obu programach TV 
wspomnień czas. W piątkowy 
wieczór emisja filmu Jerzego Ka
walerowicza „Cień”, Ten składa
jący się z trzech nowel film, mło
dy wówczas reżyser (miał w do
robku trzy filmy) nakręcił w 1956 
r. W każdej z nowel występuje 
element zdrady. Czy za każdym 
razem jest to ten sam człowiek, 
ów tytułowy oień? Pierwsza no
wela rozgrywa się w okupowanej 
Warszawie. Akcja podziemia, 
dobrze przygotowana i nagle pa
dają strzały. Ktoś zdradził. Druga 
nowela to okres walk z bandami. 
Znów kapitan WP zostaje zdra
dzony. Wreszcie trzeci epizod. 
Śląsk, kopalnia. Nagle wybucha 
pożar. Zdrada? Sabotaż? Wśród 
wykonawców m. im. Zygmunt Kę- 
stowicz, Emil Karewicz, Jarema 
Stępowski, Bolesław Płotnicki im. 
godz. 20.30.

Nocą o 23.00 w serii tylko dla 
dorosłych kolejny dokument. 
Tym razem prąd. kanadyjskiej 
..Hipnoza — ujarzmienie jaźni”. 
Poprzedni film o hipnozie poka
zywał wykorzystanie tej meto
dy do celów śledczych i proce
sowych. W obecnym autorzy uka
zują jak można wykorzystać hip
nozę do celów utylitarnych np. do 
pogłębiania wiary przez różne 
sekty. Inne przykłady zaczerpną! 
reżyser z eksperymentów nauko
wych i pseudonaukowych, uka
zał też w jaki sposób hipnozą po
sługuje się armia USA.

W piątkowej dwójce wspom
nieniowy film ze Zbyszkiem Cy
bulskim, „Krzyż walecznych”, 
godz. 22.00.

Zarówno w piątkowe jako so
botnie popołudnie o godz. 17.30 
w próg. I spotkanie z gwiazdami 
polskiego rocka z lat 60-tych czy
li Dinozaurami. Pierwsze, to słyn
ne sopocki koncert, który widzom 
i słuchaczom w Operze Leśnej 
dostarczył niezapomnianych
wzruszeń, drugie jest relacją z 
trasy 'koncertowej „Dinozaurów, 
które ruszają w Polskę”.

Sobotni teatr przyniesie an
tyczną tragedię Sofoklesa „Król 
Edyp” w której występują m. in. 
Gustaw Holoubek, Irena Eichle
równa, Tadeusz Białoszczyński, 
Jerzy Kaliszewski, Henryk Bo
rowski ł in. Godzina, jak zwy
kle, 15.05. A swoją drogą, 
gdy pilnie się śledzi powtór
kowe spektakle Antologii Dra
matu Powszechnego, aż łza się 
w oku kręci. Jaki to wspaniały 
mieliśmy Teatr TV. Dobrze, że 
jest oo wspominać i co powtarzać 
na antenie. Ale, gdy zapasy z cza
sów świetności się wyczerpią?

„Paulina 1880” to melodramat 
francuski przygotowany na so
botni wieczór (godz. 20.00). Cala 
rzecz dzieje się we Włoszech. Bo
haterką jest przepiękna dziew
czyną o iście włoskim tempera
mencie, który jednak tłumi suro
we wychowanie. Gdy na roman
tycznym balu poznaje przystojne
go hrabiego, uczucia i namięt
ność biorą górę. Tylko czy będzie 
to para szczęśliwa? W rolacn 
głównych Eliana de Santis, Olga 
Karlatos i Mazimilian Schell, ro

dzony brat znanej aktorki Marii 
Schell.

Dreszcze emocji, rzeczy niesa
mowite, zdarzenia zapierające 
dech w piersiach, to nic innego, 

jak Kino Nocne. Tych wszyst
kich wrażeń ma nam dostarczyć 
amerykański film „Witajcie w 
Arrow Beach” w reżyserii Lau- 
rence'a Harveya. A zaczyna 
się niewinnie. Pewna au
tostopowiczka otrzymuje zapro
szenie do domu znanego i ogól
nie szanowanego człowieka. Godz. 
23.05.

W dwójce godz. 17.05 miinl 
teatr wg opowiadania W. Saroya- 
na”, „Wycieczka do Montery” w 
reż. Zbigniewa Proszowskiego z 
Ryszardą Hanin i Tadeuszem Plu
cińskim. A zaraz po tym „Ulica 
Marszałkowska”, Jaka była, jaka 
jest. O największej ulicy Warsza
wy opowiadają historycy sztuki 
Marek Kwiatkowski i Feliks Pta- 
szyński jednocześnie Konserwa
tor m. st. Warszawy.

W niedzielne przedpołudnie 
ostatni odcinek przygodowego se
rialu „Przyłbice 1 kaptury”. Po 
emisji odcinka rozmowa z reżyse
rem Markiem Piestrakiem.

Obejrzeliśmy w poprzednią nie
dzielę najtragiczniejszy z serii do
kumentalnych filmów o Warsza
wie, ten mówiący o latach 1939
— 1945. W nadchodzącą, odcinek 
„Warszawa, lata odbudowy 1945
— 1949” także w reżyserii Jerze
go Ziarnika. Godz. 13.10.

Kończą się perypetie mieszkań
ców domu przy ul. „Alternatywy 
4”. Wiemy nawet jak, ale nie 
zdradzimy, Odcinek nosi tytuł 
„Upadek”.

Program drugi w Kinie fami
lijnym proponuje „Ducha z cy
prysowych moczarów”,. Jest to 
niestety powtórka, kiedyś „Duch” 
straszył w Teleranku. Ale kto nie 
oglądał... godz. 13.55.

Abra
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OSTROŻNIE 1 GAZAMI TECHNICZNYMI * _«.__ ;w4&

ROKU 1986 na terenie 
rejonu płockiego powsta
ły 4 pożary gazów tech
nicznych (butli acetyle

nowych). Straty po pożarowe wy
niosły około 1 min 60 tys. złotych, 
ponadto w czasie pożaru zginął 
jeden funkcjonariusz pożarnic
twa.

Potencjalne zagrożenie stanowi 
zły stan techniczny urządzeń spa
walniczych oraz eksploatacja nie
zgodna z obowiązującymi przepi
sami. Najczęstszą przyczyną po
żarów było:
— niewłaściwe zabezpieczenie 
materiałów palnych przed odpry
skami spawalniczymi,
— nieprawidłowe przewożenie 
butli,
— użytkowanie niesprawnych 
butli i nielegalizowanych,
— nieprawidłowe układanie i 
magazynowanie butli z gazami na 
ziemi w przypadkowych i niebez
piecznych miejscach,
— panika powstająca w momen
cie zapalenia się gazu przy but
li,
— użytkowanie uszkodzonych 
przewodów gazowych,
— niezachowanie odległości usta
wienia agregatu spawalniczego od 
przewidywanego miejsca spawa
nia,
— usytuowanie agregatów spa
walniczych w pomieszczeniach, w 
których wykonuje się prace spa
walnicze.

Oto charakterystyczne przykła
dy pożarów butli ace ylencwych, 
zaistniałych w ub. roku na tere
nie rejonu płockiego:

W dniu 21.02.1986 r. powstał 
pożar butli acetylenowej w wia
cie spawalni należącej do Płoc
kiego Przedsiębiorstwa Instalacji 
Przemysłowych. Prawdopodobną 
przyczyną pożaru było użytkowa
nie niesprawnego reduktora.

W dniu 21.03.1986 r. powstał 
pożar butli acetylenowej w samo
chodzie pogotowia technicznego, 
należącym do Petrobudowy. 
Przyczyną pożaru było niepra
widłowe przewożenie butli z ga
zami technicznymi. W czasie akcji 
ratowniczo-gaśniczej poniósł 
śmierć druh Andrzej Korytkow- 
ski, członek Zakładowej Ochotni
czej Straży Pożarnej z Płockiej 
Stoczni Rzecznej oraz zostało 
rannych trzech funkcjonariuszy 
pożarnictwa i dwóch funkcjona
riuszy milicji.

W dniu 29.09.1986 r. w PKS-- 
Oddział Towarowy powstał pożar 
butli acetylenowej. Przyczyną by
ła nieszczelność butli oraz nieza
chowanie odległości ustawienia 
agregatu spawalniczego od miej
sca pracy. Zagrożenie zostało 
stworzone przez spawacza, który 
nie podjął działań gaśniczych.

W dniu 12.11.1986 r. powstał 
pożar w Miejskim Przedsiębior
stwie Gospodarki Mieszkanowej 
— Zakład Remontowy. W wyniku 
wciągnięcia płomienia do palnika 
zapaleniu uległa butla acetyleno
wa. Butle te użytkowano w po
mieszczeniu przywiązane do ko
wadła. Przyczyną rozprzestrze
niania się pożaru było niepodjęcie 
działań gaśniczych przez spawa
cza, który w odległości 1 m od 
agregatu posiadał podręczny 
sprzęt gaśniczy. W momencie za
uważenia pożaru butli po prostu 
uciekł nie podejmując działań ga
śniczych, które w pierwszych se
kundach na pewno byłyby sku
teczne.

Informując o powyższym Ko
menda Rejonowa Straży Pożar
nych w Płocku apeluje do użyt
kowników gazów technicznych o 
zachowanie podstawowych zasad 
bezpieczeństwa pożarowego i roz
wagę. (opr. jer)

Druh Zdzisław Rudowskl hm 
Polski Ludowej, przewodniczący 
Komisji Historycznej przy Hufcu 
ZHP w Bytomiu zbiera materiały 
dotyczące życia i działalności Po
ił Maciejowskiej, płocczanki, je
dnej z bohaterek walk o pol
skość Śląska. Niestety, w swej 
pracy natknął się na liczne trud
ności, przede wszystkim luki w 
źródłach. Pragnie za naszym po
średnictwem zaapelować do spo
łeczeństwa m, Płocka, zwłaszcza 
starszego pokolenia o uzupełnie
nie brakujących informacji. Ni
żej podajemy te dane, k'órc udało 
się już Zdzisławowi Rudowskic- 
mu ustalić. Liczymy, że nasi Czy
telnicy wniosą nowe szczegóły.

W dniu II listopada 1920 r. vr By
tomiu została zamordowana przez bo
jówkę niemiecką była harcerka pło
cka, a  następnie studentka Uniwer
sytetu Warszawskiego — Pola Macie
jowska. Władze Bytomia nazwały cen
tralny  plac m iasta imieniem Poll Ma
ciejowskiej. znó tu tejsza Komisja Hi
storyczna Hufca Bytom zamierza od
tworzyć możliwie dokładny jej ży
ciorys celem przekazania go młodzie
ży Jako patronki drużyny. Jest wia
dome, że Pola Maciejowska u r o i ł a  
się S lutego 1899 roku w Kowalu. Na- 
stcnnlo rodzice je j przenieśli się do 
Płocka. Posiadała o 6 lat starszą sio
strę  oraz młodszego brata . Od roku 
1908 zamieszkiwał z rodziną Macie
jowskich 3-tctni wówczas siostrzeniec. 
Pola uczęszczała do miejscowej ..pen
sji”. gdzie zostało założone konspira
cyjne harcerstwo. Działała drużvna 
żertska w skład którel wchodziły iako 
zastępowe K ^rw iecka.' Tcfią
Zdziarska 1 właśnie Poła MaciHow- 
ska. Połą prowadziła zastęn „B rat
ków” W 1916 r. zdała m aturę w

Warszawie, po czym rozpoczęła stu 
dia w Uniwersytecie Warszawskim 
(polonistyka, geografia). W Warsza
wie prowadziła też kursy dla doro
słych. Była przewodniczącą Związku 
Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej 
i Akademickiego Koła Szerzenia Wit- 
dzy Społecznej. W sierpniu 1920 r. 
przybyła na Śląsk do Eytomia, gdzie 
jak już podano została zamordowa
na.

Posiadanie tych danych — pisze 
Zdzisław Rudowskl — nie pozwa
la nam na opracowanie pełnego 
życiorysu. Prosimy więc o spene
trowanie Waszego terenu 1 ewen
tualne uzyskanie brakujących 
n?m informacji, głównie:

ustalenie danych personal
nych rodziców (imiona, zawód, a- 
dres zamieszkania w Płocku, ew. 
datę śmierci, gdzie zostali pocho
wani).

© ustalenie losów siostry i bra
ta P. Maciejowskiej. Może żyje 
ktoś z rodziny?

® ustalenie danych biograficz
nych pozostałych harcerek — Ja
niny Korowiecfciej i Zofii Zdziar
skiej — może uda się odnaleźć ich 
rodziny.

Będziemy Wam serdecznie 
wdzięczni za wiadomości w po
wyższej sprawie, zwłaszcza że 
druhna Pola Maciejowska jest 
także harcerską historią Płocka — 
kończy swój list d. Rudowskl z 
Bytomia.

Jes'eśmy przekonani, że ten 
apel nie pozostanie bez echa.

(jbn)
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G R U N T T O  PRĄD...
S I L N E  m r o z y  J a k ie  o b e c n ie  

o a m  d o k u c z a ją  n a k a z u ją  z w r ó 
c ić  b a c z n ie is z a  u w a g ę  n i  ź r ó d ło  
p r ą d u ,  j a k im  je s t  w  s a m o c h o 

d z ie  a k u m u la t o r .  O d  je g o  s ta n u  z a le 
ż y  w  p o w a ż n y m  <H/->on’ u  s p ra w n e  d z ia 
ła n ie  i n s t a la c j i  e le k t r y c z n e j ,  a n rz e d e  
w s z y s t k im  r o z r u c h  s i n i k a .  J a k  o c e 
n ia ć  je g o  s f a n  i j a k  o k r e ś l 'ć ,  c z y  n a -  
da1e sł ę  o n  le s z c z e  d o  d a is z e i  e k z o io a -  
t a c j j ,  s z c z e g ó ln ie  w  o k r e s ie  z im y ?

S t.o n ie rt n a ła d o w a n ia  a k u m u la t o r a  
m o ź ^ a  u s ta l ić  b a rd z o  s z v b k o  T>rzez 
n a m ia r  n a n te r ia  lu b  u p r o ś c i  e le k t r o 
l i t u .  W  c a fk o w ! - t e  n a ła d o w a n y m  n k n -  
m u ia to r z a  n a n i^ c ie  n o w in n o  w y n o s ić  

> V  n a  o g n iw o ,  a g ę s to ś ć  .elektrolitu 
l . " 8  g 'c m * .  W  m ia r ę  r o z ła d o w y w a n ia  
n c n ie c ia  o b n iż a  s<e i  le d n o c z e ś n le  
m n ’ e lS 7a s !e  g ę s to ś ć  N a 1 n 'ż s z e  d o -  
n u s z ę ra in e  w a r to ś c i  w v n o s z n  1.8 V  n a  
o g n iw o  1 1 .t4  g  n a  cm 3  R o z ła d o w a n ie  
a k u m u la t o r a  o o n iż e l  t y c h  w a r to ś c i  
p r o w a d z i  d o  je g o  z n is z c z e n ia .

N a ld o g o d - le jc a y m  s n o s o b e m  o k r e 
ś le n ia  s ‘ a n u  n a ła d o w n n 'a  n k o m u ln t o -  
" T  Jest o o T 'a r  t ii* z v  n o m o c v  n r e o m e -  
' n t  g ę - to ś c i  p < e k tro 1 'tu  n o r r e z - g ó l -  
"w e h  le g o  o n n iw .  K w a s o m ’ *"-?, z 
'• • e o m ^ t r ^ m  t~ s t p r z y r z ą d e m  t a n im .  
’ a ‘ w v m  w  ,1 'ż y ć ’ u .  a P o n a d to  m o ż e  
b v ć  t t ź n t v  d o  tu n m ę łn lM r * *  a T m rń u la -  
l o r a  w ó d - ,  d e s t y lo w a n a .  P o d e z a s  n o -  
o i» a r t i  p ł r i r t - o l i t  n a le ż y  z a s y s a ć  n o w e 
l i .  n ie  d o o its z c z p ^ a e  d o  n r -a n M rą rd a  
n o w i° t r ? a  d o  w n ę t r z a  k w a s o w ie r z a ,  
u w a ż M a e  p r z y  t y m .  ,ż e b y  p ły w a k  
'a r e o m a t r )  o n ie r a ł  sNę o  ś c ia n k i  
" r z y r r a d t i .  je d n a k ż e  r> o rh 'a r  g ę s to ś ć ’ , 
e z v  l° ż  r a n i c - ia  n ’ e  t e s t  le s z c z e  m 1 a - 
- o d a tn a  o c e n a  s ta n u  ’  J a k o ś c i a k u m u 
la to r a .  Ś w ia d c z y  t y l k o  o  s ta n ie  n a la -  y*a.

Akum ulator może być całkowicie
n a ła d o w a n y ,  a Jego w a r to ś ć  m o ż e  b y ć  
n ie w ie lk a  z p o w o d u  u t r a t y  p o je m 
n o ś c i .  M a  to  m ie js c e  s z ć z e g ó lr r e  w  
a k u m u la t o r a c h ,  g d z ie  p o je m n o ś ć  rz e 
c z y w is ta  je s t  z n a c z n ie  m n ie js z a  o d  
n o r m a ln e j  ( p o d a n e j)  n a  o b u d o w ie  b a 

terii. Przy zmniejszonej pojemności 
akum ulator bardzo szybko rozładowu
je  się. a m aksymalny prąd. który 
można by czeroać. ulega poważnemu 
obniżeniu. Stad no nieudanej nróbie 
uruchom !enia silnika za pierwszym 
razem bardzo często można dalszych 
prób zaniechać w ogóle, gdyż cewka 
zapłonowa zas iana  jest zbvt słabym 
prad°m i nie wytwarza dostatecznie 
mocnej Iskry.

Sprawdzianem dużej u tra ty  pojem
ności akum ulatora jest niewątpliwie 
J"go szybkie rozładowanie. Można też 
również sprawdzić przez włączenie 
rozrusznika przy zapalonych świa
tłach pozycyjnych. Przygaśnięcia tych 
świateł obserwować będziemy zawsze, 
ale przy małej pojemności akum ula
tora przygaśnięcie to bedzie bardziel 
znaczne. Jeszcze innym  objawem 
zmnlełszania sie pojemności Jest 
szybkie... ładowanie się akum ulatora. 
W krótkim  czasie po rozładowaniu 
os’a«ra on właściwe napięcie i gęstość 
elektrolitu. Gazowanie elektrolitu, 
która norm al-ie  występnie dopiero no 
pewnym czasie, tu rozpoczyna się nie
mal natychm iast.

Podane wyżej sposoby pozwalają 
Jedynie zorientować się o fakcie 
zmn’elszania pojemności akum ulato
ra. Dokładne sprawdzenie pojemności 
możliwe jest oonrzez całkowite rozła
dowanie akum ulatora j sprawdzenie 
czasu, w jakim  to nastaoi. Warto 
wiedzieć, że no. akum ulator „malu
cha” o nolemności 34 Ah powinien 
ulec rozładowaniu — oczywiście do 
war+ości 1.8 V na ogniwo, co odpo
wiada 1,14 0/cms — prądem 1,7 A w 
ciacu 30 godzin, a akum ulator do 
„Polskiego Piata 125p ” pojemności 
43 Ah — oradem  2,4 A w przeciągu 
również 20 godzin. I na koniec jesz
cze Jedna uwaga. Akum ulator o po
jemności poniżej 50 orocent należy 
wymienić na nowy. Na szczęście nie 
ma już kłopotów z jego kupnem.

PRACOWNICY POSZUKIWANI
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjno w Płocka 

ZATRUDNI OD ZARAZ PRACOWNIKÓW W ZAWODZIE:

— kierowcy autobusu — wymagane kwalifikacje: k a t „D” pra
wa jazdy, ukończone 22 lata, zamieszkanie na terenie m. 
Płocka,

— mechaników napraw pojazdów samochodowych — wymaga
ne kwalifikacje: ZSZ o kierunku samochodowym, zamieszka
nie na terenie m. Płocka lub w najbliższej okolicy.

Przedsiębiorstwo zapewnia: wysokie płace, bezpłatne prze
jazdy dla pracownika i członków najbliższej rodziny na terenie 
kraju, wczasy i kolonie w kraju i za granicą.

Zgłoszenia przymuje Dział Służby Pracowniczej MPK. ul 
Przemysłowa 17, tel. 256-71 wew. 41, 44.

P-865-3 
WBBBBSa

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Gostyninie ul. Kolejowa 21 

ZATRUDNI OD ZARAZ następujących pracowników:

— technolog-konstruktor oprzyrządowania,
— tokarz
— frezer
— spawacz z uprawnieniami tlenowo-gazowymi
— ślusarz narzędziowy
— hydraulik z uprawnieniami spawacza

Gwarantujemy wysokie zarobki w/g Zakładowego Systemu Wy
nagrodzenia. Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji 
udziela Dział Kadr w POM ul. Kolejowa 21 tel. 20-26 lub 
20-37.

i
i

Cukrownia „Ostrowy” w Ostrowach 99-350 Ostrowy oełasza
PRZETAR NIEOGRANICZONY na wykonanie w 1987 r tynków w 
wewnętrznych i zewnętrznych w budynku segregacji i pakowa- % 
ma cukru o kub. bud. — 17.540 m3. p

i  ^AidrZ-etiarSU mogą wziątf udział przedsiębiorstwa państwowe, fi
i  - -  - .........................  *
<3 T- _. . ■=»----- ---- -- "  » > -» is ia u a u c  V/Uftiuwni. SS3
|  Komisyjne otwarcie kopert nastąpi na terenie cukrowni o godz. 

10.00 8-go dnia po ukazaniu się ogłoszenia.

Cukrownia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru ofert oraz 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

P-3
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Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa 
„ T R AN S  BUD — P Ł O C K ” 

w Płocku — Białej Nowej ul. Zglenlckiego 44

ZATRUDNI MĘZCZYZN 
W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

1. elektromechanik samochodowy
2. mechanik samochodowy
3. spawacz gazowy i elektryczny.

Zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie w hotelu pra
cowniczym.

Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych 
tefon 256-81 wewn, 87.

P-7

Państwowe Stado Ogierów w Łącku

Z A T R U D N I

— SPECJALISTĘ d/s INWESTYCJI I REMONTÓW.

ff Wymagane wykształcenie sipecjallstyczne. 
fA Zgłoszenia kierować na w/w adres.

P-12

Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Płocku Zakład Handlu w Gostyninie ul. Płocka 38.

ZATRUDNI OD ZARAZ
DO PRACY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

— kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego
— kierownik Działu Przemysłowego
— rewident zakładowy
— magazynierzy (mężczyzn)
— elektromechanik (grupa bhp)
— kasjerka

m Bliższych informacji w sprawie pracy i wynagrodzenia udziela 
|  Dział Kadr i Szkolenia w Zakładzie Handlu w Gostyninie ul 
|  Płocka 38 w godzinach od 7-15.00. ’ *

.

NAUKA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Płocku, ul. Prze

mysłowa 17 organizuje

KURS DLA 20 KIEROWCÓW AUTOBUSOWYCH

na kat „D” prawa jazdy.

Warunki przyjęcia: ukończone 22 lata, uregulowany stosunek 
do służby wojskowej, zamieszkanie na terenie m. Płocka, posia
danie kat. „B” prawa jazdy. Koszt prowadzenia kursu pokrywa
organizator.

W czasie trwania kursu kandydat zatrudniony będzie w war
sztatach samochodowych.

Ukończenie kursu zobowiązuje kandydata do przepracowania 
5 lat w MPK.

Termin kursu uzależniony będzie od naboru kandydatów’.

Przedsiębiorstwo zapewnia kandydatom: wysokie płace, bez
płatne przejazdy autobusami MPK na terenie kraju dla pra
cownika i członków najbliższej rodziny, wczasy i kolonie w kra
ju i za granicą.

Bliższych informacji udziela: Dział Służby Pracowniczej MPK, 
ul. Przemysłowa 17, tel. 256-71 wew. 41, 44.

Dojazd do Przedsiębiorstwa autobusami MPK Unii: S, S, 201

' / / . / / / / / / / / / / / / / /  / /  / / / / / /  /  / / ■
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Ochotnicza Straż Pożarna w Rębowie gmina Wyszogród 09-450 A 
ogłasza PRZETARG na sprzedaż samochodu „San” ropniak, nr. w 

7665 ^  r°k produkcji 1969, nr. podwozia 100626, nr H 
silnika 6o362, cena wywoławcza 200 tysięcy zł. Wadium w wy- i  
sokości 10 proc. przyjmowane będzie w kasie w dniu przetar- “  
gu od godz. 8.00 do 11.00. Oględzin można dokonać w tym 

samym dniu w godz. 8.00—11.00. Przetarg odbędzie się dnia 23 
stycznia 1987 r. o godz. 12.30. Zastrzegamy sobie prawo unie
ważnienia przetargu bez podania przyczyn.

00654397

Zakład Drobiarski w Kutnie, ul. Mickiewicza 70 ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż samochodu 
Nysa — towos, nr fab. 199929, nr silnika 229116, rok pro
dukcji 1978, cena wywoławcza — 250.000 zł.

Przetarg ograniczony na sprzedaż n/w przyczep:
— przyczepa samowyładowcza, typ D-47B Sanok, nr fab. 8552, 
rok budowy 1973, cena wywoławcza — 110.000 zł.

— przyczepa samowyładowcza, typ D-47B, Sanok, nr fab. 8532 
rok budowy 1973, cena wywoławcza — 110.000 zł.

W przetargu ograniczonym wezmą udział osoby, które okażą
zaświadczenie wystawione przez właściwy dla miejsca za
mieszkania urząd gminy lub przedstawią nakaz płatniczy po
datku gruntowego.

Przetargi odbędą się po upływie 14 dni od daty ukazania się 
W ogłoszenia (tj. środa) w świetlicy Zakładu Drobiarskiego o 
H godz. 10.00. &

Pojazdy można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia w 
godzinach 7-15.

H Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w przeddzień przę
śl targu w wyskości 10 proc. ceny wywoławczej.

W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, II odbędzie 
się w tym samym dniu o godz 12.00 po zniżonej cenie.

H Zakład zastrzega Sobie prawo odstąpienia od przetargu bez 
podania przyczyn.

Zakład nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów.

1 ł >

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Płocku 
ul. Kobylińskiego 13 ogłasza przetarg nieograniczony na wyko
nanie remontu dachów, kolorystyki, ociepleń ścian oraz robót 
towarzyszących na niżej podanych budynkach:

m g

1) Pszczela 2
2) Pszczela 3
3) Jaśminowa 1
4) Bartnicza I
5) Bieruta 2
6) Bieruta 5
7) Sienkiewicza 46
8) Kościuszki 8
9) Kolegialna 3

10) Kolegialna 4
11) Kolegialna 12
12) Sienkiewicza 45
13) Tumska 13, 15
14) Grodzka 1. 3
15) Nowotki 25 

|  17) Ostatnia 7
$  18) Kolegialna 10

^ II. Modernizacja budynków mieszkalnych — wykonanie insia- % 
|  lacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody użytko- §?

wej oraz węzłów cieplnych w budynku przy ul.
1) Obrońców Stalingradu 3/1 i 3, 5*, 5/1 oraz Bielskiej 51A

III. Wykonanie kanału ciepłowniczego sieci cieplnej na osiedlu
P Obrońców Stalingradu zadanie II i III

IV. Wykonanie instalacji sieci gazowej wewnętrznej w bu
dynkach Krótka 6 i 8.

V. Poza tym istnieje możliwość zlecenia robót instalacyjno- 
budowlano-montażowych o małym zakresie na podstawie pro
tokółów typowania.

Oferty w zalakowanych kopertach należy składać w terminie 
10-ciodniowym od daty ukazania się ogłoszenia w prasie.

Wybór oferenta nastąpi 10-go dnia od daty ogłoszenia przetargu 
w prasie o godz. 11,00 w siedzibie przedsiębiorstwa.

A Dokumentację projektowo-kosztorysową można przeglądać eo- 
jż dziennie w Dziale Umów i Przygotowania Produkcji nr. 3, 4 

przy ul. Kobylińskiego 13.

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, 
spółdzielcze i prywatni wykonawcy.

Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienie prze
targu bez podania przyczyny.
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KOMUNIKATY
Zakład Energetyczny Płock zawiadamia,
że w związku z przeprowadzaniem prac remoTktawych urzą
dzeń elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawie 
energii elektrycznej w niżej podanych miejscowościach w godz.
od 8.00 do 16.00:

W REJONIE ENERGETYCZNYM PŁOCK:
— w dniu 19.01 Płock, ul. Północna, Lasockiego, Mickiewicza, 
Przeskok, Krokówka, Spokojna.
— w dniu 20.01 Płock ul. Krokówka, Spokojna Cicha.
— w dniu 21.01 Płock ul. Lotników, Północna, Łączna, Cicha.
— w dniu 22.01 Płock ul. Kochanowskiego.
— w dniu 23.01 Płock ul. Chopina, Wschodnia, Kochanowskie
go, Żwirki i Wigury.
— w dniu 26.01 Płock ul. Dworcowa, Lukasiewicza nr 7 i 9.
— w dniu 27. 01 Płock ul. Dworcowa, Otolińska.
— w dniu 28.01 Płock ul. Otolińska i Graniczna.
— w dniu 29.01 Płock ul. RembieiiAskiego, Płaskiego, Otoliń
ska, Graniczna.
— w dniu 30 i 31.01 Płock ul. Graniczna.

W REJONIE ENERGETYCZNYM KUTNO*
— w dniu 19.01 Bociany i Racibarów
— w dniu 20.01 Bociany i Klonowiec Stary 118.
— w dniu 21.01 Wierzbie.
— w dniu 22. 01 Niechcianów.
— w dniu 23 i 24.01 Stara Wieś.
— w dniach 19 do 31.01 Pokrzywnica Hydrofornia, Pokrzyw
nica Wylęgarnia, Piątek ul. Pokrzywna, Kościelna, Nowa, 22-go 
Lipca, Mleczarnia, GS, Młyn, Lęka Weterynaria, Bielice, Krzy- 
szkowice, Sułkowice, 1,2 i 3, Piaski Stare, Leżajna, Witów 1 i 2, 
Jasiomna, Jasionna Parcel, Konarzew 1, 2 i 3, Marysin, Sypień, 
Gieczno, Błonie, Borowice...

W REJONIE ENERGETYCZNM GOSTYNIN:
— w dniach 19—20.01 Lęg Suchodół
— w dniach 19—21.01 Pacyna 1.
— w dniach 21—23.01 Brodne Poprzecaka.
— w dniach 22—23.01 Łucień
— w dniach 19—23.01 Gąbin ul. Moniuszki, Kutnowska, Nowy 
Rynek, Warszawska, Browarna, Trakt Kamiński, Gostynińska.

W REJONIE ENERGETYCZNYM SIERPC:
w dniach 15 do 31. 01 Sierpc ul. Kosmonautów, Dąbrowskiej, 
Poniatowskiego, Wasilewskiej, Kołłątaja, Jagiełły, Rejmonta, 
Ks. Witolda, Targowa, Sępołowska, Kolejowa, Sikorskiego, 
Płocka, Dzierżyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Sobieskiego, 
Warneńczyka, Zawiszy Czarnego, Batorego, Królewska, Kucha- 
ry, Dr wały, Józinek, Ciachcin. Męezeninc, CiÓłkowo, Slepkowo, 
Machciniko, Podlesie, Blimno.

P-8

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych I Melioracyj
nych w Gostyninie ul. Ziejkowa 5

WYNAJMIE
na korzystnych warunkach na okres 4 łat 
DOM JEDNORODZINNY PIĘTROWY
o powierzchni użytkowej do 120 m* wyposażony w insta

lacje c.o. i wod. kan. na terenie miasta Gostynina lub Gąbina. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 
30—17 lńb 30—18, 34—73 codziennie od 7.00—15.00.

p-9-2

i

SMiUZ w Sierpcu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
4.02.1987 r. o godz. 10.00 w siedzibie SHiUZ w Sierpcu ul, 
Płocka 77 odbędzie się PRZETARG samochodu marki „Żule” 
A-ll, nr rej. PLB 205G, rok pr. 1979, nr silnika 355022 należący
do SHiUZ w Sierpcu.
Cena wywoławcza — 246.445, —*
Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, 
dirugi termin tego samego dnia ó godz. 12.00.
PrzysJępując do przetargu winien wpłacić wadium w wysoko
ści 10% ceny wywoławczej przed godz. 10,00 w dniu przetargu 
w kasie SHiUZ w Sierpcu. Pojazd można oglądać w dniu prze
targu o godz. 8,00-10,00 w siedzibie SHiUZ w Sierpcu ul.
Płocka 77.
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Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej 
Oddział Osobowy w Płocku, ul. Bielska 53 
ogłasza nabór kandydatów na kurs prawa jazdy kat. „D”,
Kandydaci winni posiadać:
— wykształcenie podstawowe 
•— wiek powyżej 25 lat
— prawo jazdy kat. „C”
— zamieszkanie na terenie miast* Płock®
— pozytywne wyniki badań podstawowych i specjalistycznych 
Koszty szkolenia pokrywa PKS.
Oferty winny zawierać:
— życiorys
— świadectwo szkolne
— nienaganna opinia z okresu co najmniej 3 lat.
Wysokość stawek godzinowych uzależniona jest od lat prakty-

y  ki, kształtuje się w Oddziale od 50 do 91 zł. Pozostałe składniki 
j wypłaca się zgodnie z zakładowym systemem wynagradzania 
| pracowników PKS.

Z. Oddział ponadto zatrudni:
— mechaników napraw pojazdów samochodowych. Praca 3- 
-zmianowa, wysokość stawek uzależniona od lat praktyki. W 
PKS kształtuje Się od 53 zł do 101 zł na godz. Pozostałe skład
niki wypłaca się zgodnie z zakładowym systemem wynagradza
nia pracowników PKS.
Pracownicy korzystają z bezpłatnych przejazdów autobusami
PKS. .
Oddział zapewnia możliwość korzystania z wczasów w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Wykowie oraz wczasów wymiennych w 
NRD. Oddział posiada ambulatorium przyzakładowe, w którym 
pracownicy objęci są opieką przez lekarza Chorób wewnętrz
nych oraz lekarza stomatologa.
Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych, ul. 
Bielska 53, II piętro, pokój 28.
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OGŁOSZENIA DROBNE
KUPKO -SPKZEDA2

Sprzedam dom * garażem  1 budyn
kiem gospodarczym przeznaczony na 
mieszkalny lub Inny w Płocku-Imlel- 
micy przy trasie  Płock — W arszawa. 
Wiadomość: Plook-Imlelnica. ul. Cze- , 
reśnlowa 4.

00654389

Sprzedam kom puter SPEKTRUM, fir
mowy m agnetofon i program y. Tal. 
370-43 Płock.

00654390

Sprzedam gospodarstwo rolne 12 ha, 
nowe budynki, c.o., woda. Wiado
m ość: Ciesielski Witold, wieś Lubie- 
niek, 09-550 Szczawin. Tel. 11-78 Kut
no.

00654391

Sprzedam pól bliźniaka w stanie su»
rowym w Słupnie. Oferty nir 00654392 
składać „Tygodnik Płocki”, 3 Maja 16.

00654392

Działkę pod pawilon usługowy od
stąpię tanio. Jaśm inowa 1 m 100.

. 00654394

Sprzedam działkę budowlaną 600 m 
kw. Płock, ul. Południowa 11. Oferty 
n r 00654396 z ceną składać w redakcji 
„Tygodnika Płockiego”. 3-go Maja 16.

00654396

Sprzedam Fiata I25p, rok 1977, karo
seria 1983 r. Sanniki, tel. 153.

00654398

Sprzedam w całości m ateriały budo
wlane na duży dom. W iadomość: tel. 
312-39 po 19.00 Płock.

00854301

Sprzedam ciągnik ogrodniczy-przegu- 
bowy. Tel. 16-708 Giżycko.

00654307

Sprzedam ciągnik Super 50 na części. 
Szalkowski Dionizy, Rekawczyn, 09- 
-213 Gozdowo.

00654308

Sprzedam organy ESTRADA 207 „AR” 
na gwarancji. Bałszczyk Krzysztof, 
Kukowo, 87-630 Skępe, woj. Włocła
wek.

00654311

Sprzedam organy Kork Cx~3. Kutna, 
tel. 428-53.

00659661

Sprzedam C-355 po kapitalnym  re
moncie lub zamienię na C-330 oraz 
sprzedam przyczepę wywrotkę do 
Stara 4,5 tony. Łęczyca, tel. 34—14.

00639868

Sprzedam Stara 38 (diesel), motoro
w er „Romet”. Kutno, Chodkiewicza 4, 
tel. 427-58.

00659678

Sprzedam C-330, przyczepę wywrotkę. 
Czesław Mańskowski Zleszyn gmina 
Bedlno.

00639681

Sprzedam dom piętrowy z działką w 
Dziarnowie. Wiadomość: Płock, Żwir
ki i Wgury 3/37.

00654383

Sprzedam ciągnik C-330, stan dobry. 
Kaliński Edward, Budy Nowe, poczta 
Słubice, woj. płockie.

00654384

Sprzedam dom Jednorodzinny w Płoc
ku w stanie surowym (pełne uzbro
jenie terenu). Wiadomość: Płock, 
Wyszogrodzka 19/2 (po 16.00).

00654385

Sprzedam futro karakułowe, beżowe, 
rozm iar 42, cena przystępna. Telefon 
grzecznościowy 224-21 w godz. 19.00— 
— 20. 00.

00654193 -

Sprzedam działkę budowlaną 600 m 
kw. z budynkiem warsztatowym  70 
m kw. w Gąbinie, ul. Sosnowa 4. Wia
domość tel. 31-211,

00654203

Stara 28 pod plandeką oraz s ta ra  25 
diesla — sprzedam. Tel. Płońsk 30-55 po 
20,00.

00654277

Sprzedam dom zabytkowy. Dworek 
modrzewiowy, 14-izbowy ze skle
pem plus 5 garaży, murowana piw
nica, podwórze brukowane, działka w 
całości wynosi 2457 m kw., ogrodzo
ne. Kutno, ul. Narutowicza 20, w iado
mość: Kutno, ul, Batorego 5 m 15, 
teł. 360-21 lub 363-06.

00654265

Sprzedam lub wydzierżawię sukę do
berm an z rodowodem do reproduk
cji. Płock, tel. 310-18 po 16-tej.

00654372

R Ó ŻN E

Fryzjerka dam ska potrzebna. Płock,
Miodowa 3.

00654244

Zamienię M-3 lokatorskie 50 m kw, 
w Suwałkach na podobne w Płocku. 
Tel. 269-07 Płock.

00634309

W ynajmę garaż na Skarpie. Szelągów- 
ski Eugeniusz, Norwida 5 m 19.

00654310

Zamienię M-3 Płock i M-2 Gdańsk 
spółdzielcze duże na M-S Płock, 
Gdańsk, Warszawa okolice. Oferty n r  
00654380 składać „Tygodnik Płocki”, 8 
Maja 16. ..

00654380

przyjm ę pracownika na stałe do p ra
cy w gospodarstwie rolnym, mieszka
nie ,zapęwnione, wynagrodzenie dob
re. Chmielewski Mieczysław, Mijako- 
wo, 09-472 Słupno, woj. płockie.

00654381
Mieszkanie własnościowe 105 m kw. 
samodzielne w willi dwurodzinnej 
(c.o., gaz ziemny, telefon, ogród oraz 
budynek gospodarczy z garażem) w 
Cieplicach Zdr. — Jelenia Góra, za
mienię na M-2 dwupokojowe lub M-3 
ewentualnie M-4 w Płocku, szczegóły 
dó uzgodnienia. Oferty nr 00654303 
składać „Tygodnik Płocki”, 3 Ma
ja  18. ^
____________________________  00654303

Poszukuję na terenie Kutna kawa
lerki lub M-2 z wygodami, chętnie 
umeblowanego, z telefonem. Kutno, 
tel. 473-36 do godz. 15.

00659664

Poszukuję samodzielnego mieszkania. 
Tel. 293-27 Płock.

00654141

Zamienię spółdzielcze M-2 Łódź na 
M-3 Gostynin. W iadomość; Gostynin i
tel. 21-19.

00654237

M-3 spółdzielcze w Będzinie 50 m kw. 
zamienię na podobne w Kutnie. Wia
domość: Kutno, Kościuszki 22/2.

00659669
Oferuję lokal (WĆ, CO) na gabinet, 
biuro, ciche rzemiosło itp . Oferty n r 
00659679 składać w redakcji „Tygod
nika Płockiego” Kutno, Podrzeczna 1.

00659879

Sklep Mebli Swarzędzkich w Bielsku, 
ul. Topolową 5,

Poleca: Segmenty, Wypoczynki, Ła- 
wostoły, Pufy 
Zaprasza: od 9.00 do 17.00

00654130

Poszukuję pomieszczenia na warsztat 
ślusarski. Sierpc, ul. Marchlewskiego
42/36.

00654280

Dezynsekcja, deratyzacja. 
Kutno, tel. 333-15 po 15-ej.

Rachunki.

00659510

BIORYTM! Prześlij datę urodzenia, 
37-500 Jarosław  skr. 235.
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ZGUBY
Skradziono prawo jazdy kat. B. Do- 
braczewska Helena, Płock, Żwirki 1 
W igury 8/24.

00654377

Zgubiono prawo Jazdy kat. ABT. Ka
linowski Ireneusz, Gozdowo.

00654378

Zgubiono prawo jazdy motocyklowe. 
Stanisław Szwed. Płock, Jakubow 
skiego 9/5.

00654379

Zgubiono prawo jazdy kat. T. Sta
siak Marian, 09-530 Gąbin.

00654382•li»'.»■ miwi'1 ”łetii wkie mi—.-i? . . . ■ »
Skradziono prawo jazdy kat. AB. 
Durczyk Wanda, Slomkowo, 09-440
Staroźreby.

00654386

Zgubiono prawo Jazdy. kat. A0CD. 
Taśmin Czesław, Woźniki, poczta Ra
dzanowo.
_______ ______ _________ 00654399

Mieczysław Woźniak zam. Łęczyca, 
Konopnickiej la m 16 zgubił prawo 
jazdy kat. In zawodowej.

________ ____________ 00884400
Zgubiono prawo Jazdy kat. AB. Pryk 
Mieczysław, Płock, OtoCUńska 3/7.

00634304

Wysoka nagroda za zwrot paszportu 
do K. K., prawa Jazdy, kat. AB, do
wodu rejestr.: samochodu FSO n r  
PŁK 48-67, przyczepy N-lOb n r PŁT 
6934, książeczki walutowej, karty  u- 
bezpieczcnia „W arta” , K art poliso- 
wych PZU. Dokum enty wystawione 
na nazwisko Andrzej Dąbrowski, zam. 
Płock, ul. Tumska 15 m 7.

__________ 00654305
Jan  Steljnaaiak Grabów gmina Dob
rzelin zgubił prawo jazdy kat. A, B, 
•C, E.

00659665
Jacek Stangreciak Kutno, Sklęczkow- 
ska 45 zgubił prawo jazdy kat. B, C. Ę.T. . ■

00659666
Maria, Janusz B artczak Kutno, War- 
dów 8/33 zgubili prawa jazdy kat. B.

00659667
Tadeusz Witkowski Ostrowy zgubił 
prawo jazdy kat. A, B, c , E.

00659670

zgubiono pieczątkę o treści: 
Zakład m alarsko-m urarski 
Eugeniusz Hofman 
Płock,, ul. Rutskich 4 m 36.

Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
(pokój z kuchnią 36 m kw.) na w ięk
sze. Sienkiewicza 46 m 8.

00634255

Marek Amłosik Garbów gmina Bedlno 
zgubił prawo jazdy kat. A, B, T. 
________________________  00659676

Bogdan Kurkowski Kutno, Batorego 
19/14 zgubił prawo jazdy kat. A, B, T.

00659677

Zgubiono prawo jazdy kat. ABT. 
Bęntlewaki Kazimierz, Biała Stara, 
wej. płockie.

00654388

Zgubiono prawo jazdy kat. BCE. Ka
m iński Stanisław, Płock, Kośęiuszlii 9
m 14.

00654393

00654395

Zginął młody bokser Nero z obcię
tymi i oklapniętym i uszami. Nagro
da. Wiadomość: tel, 315-60.

00654338

Instytut Uprawy, Nawożenia I Gleboznawstwa 
Rejonowy Zakład Doświadczalny 
99-151 B Ł O N I E

Błonie-Topola
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu 1 ma
szyn rolniczych:

1. Samochód Nysa T-521, nr rej. PLB 618C, rok produkcji 1975
nr Inwentarzowy 74/33, cena wywoławcza 155.500,-—

2. Siewnik punktowy „Gama” rok produkcji 1974, nr Inwenta
rzowy 59/171, typ S-041, cena wywoławcza 40.000,—

Przetarg odbędzie się dnia 1987.02.18 o godz. 11.00 na terenie 
Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa R.Z.D. Blonie-
-Topola.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić
do kasy Zakładu w godz. od 7.00 do 10.00 w dniu przetargu. 

P Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
P bez podania przyczyny.
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Tow. STEFANOWI JAKUBOWSKIEMU
I sekretarzowi Komitetu Gminnego PZPR w Bar owi Macach 

wyrazy współczucia z powodu śmierci

O J C A
pracownicy Komitetu Wojewódzkiego PZPR

składają

Kol. BOGUMILE JANKOWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia x powodu śmierci

C Ó R K I
składają

Zarząd Oddziału ZNP, 
Inspektorat Oświaty i Wychowania, 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Mochowie

00654408

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego nagle w dniu 27 grudnia 
1986 roku V '

Kolegę CZESŁAWA KOWALSKIEGO
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa

Wojewódzkie Porożu tplcnio 
Związków Zawodowych 

w Płocku

00654344

Koledze WŁODZIMIERZOWI SIEDLECKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia u powodu śmierci

O J C A
składa

Wojewódzkie Porozumienie 
Związków Zawodo\vych 

w Płocku

00654345

Kol. ZOFII OCHOCIŃSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

M Ę 2 A
STANISŁAWA OCHOCIŃSKIEGO

składają
pracownicy WPHW — Rejon w Sierpcu
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Koleżance
DANUCIE ŻARKOWSKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

M A T K I
składają

koleżanki i koledzy 
x Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Piocku
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Wszystkim, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze naszego 
ukochanego Męża i Ojca ,

WŁADYSŁAWA PTASIŃSKIEGO
zwłaszcza sąsiadom, za okazaną pomoc w tych ciężkich dla
nas chwilach, składamy serdeczne podziękowanie

żona i synowie
00654302
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ARIAN Kiniorski pochodził i  San- 
domlerszczyzny. Urodził się 1 grud
nia 1863 r. w Pokrzywnicy nad rzeką 

Koprzywianką, którą patem opisał Stefan 
Żeromski w najsłynniejszej książce litera- 
ty polskiej •  powstaniu styczniowym. Syn 
zamożnych rodziców otrzymał staranne 
wykształcenie, między Innymi studiował w 
paryskiej Ecole des Sciences Folitlques. 
Tam właśnie, nad Sekwaną poznał polską 
cyganerię artystyczno-literacką z Zenonem 
Przesmyckim ■— „Miriamem*’, Stanisławem 
Wl. Reymontem i Lucjanem Rydlem. Za
przyjaźnił się z nimi, koresponodwał, za
praszał do siebls i gościł.

Zapraszał do Sachodębla, majątku pod 
Kutnem, który kupił pod koniee XIX wie
ku. Mieszkał tu bez mała czterdzieści łat, 
wysiedlony jeslenią 1929 roku przez hit
lerowców. Kiniorski był doskonałym rol
nikiem, przy tym zaś człowiekiem uspo
łecznionym, •  rozległych zainteresowa
niach, także naukowych. Przez dwa lata 
wydawał ! redagował pismo „Ekonomista". 
Dyl autorem świetnego cyklu — „Lis ów 
•  dworu wiejskiego", któro podpisywał 
pseudonimem Rusticuz. W 1911 roku ar
tykuły te ukazały się w formie książkowej. 
Obok problematyki rolnej, jako publicysta, 
wypowiadał się także na tematy ekono
miczne I ze szczególnym upodobaniem — 
polityczna Należał do grona przyjaciół 1 
współpracowników samego Romana 
Dmowskiego. Po 1939 roku zrezygnował z 
aktywnego życia publicznego stając się 
całkowicie ezobą prywatną. Poświęci! słę 
wówczas wyłącznie administrowaniu mii- 
Ją'ku. Zmarł w Warszawie* podczas oku* 
pacji, w maju l i i i  roku.

Sucho dębski pałacyk — fasada na za
łączonym rysunku inż. Tadeusza Osińskie
go — gościł w swych wnętrzach wiele zna
komitości. Oprócz osób już wymienionych 
wpadali tutaj nie bacząc na termin wy
jazdu Inni — małżonkowie Rabscy, Józef 
Weyssenhoff, Stefan Krzywoszewski. Wła
śnie Krzywoszewski, litera!, redaktor, wie
loletni dyrektor warszawskich teatrów pi
sał po latach w swych pamiętnikach: ..... 
przy butelkach tęgiego burgunda, toczyły 
się tam (w Suchodębiu — przyp. jbn), w 
dobranym towarzystwie ożywione dyskusje 
na tematy literackie, społeczne I politycz
ne".

Słynny okrągły stół z garnituru mebli 
Mariana Kiniorskiego widziałem przed pa
ru laty u S cfana Talikows kiego, kutnow
skiego adwokata I kolekcjonera dzieł sztu
ki. Po jego Śmierci przechowywany jest 
bodaj u Jerzego Danin-Borkowskiego w 
Krośniewicach. Wspominam o tym nie bez 
kozery, ponieważ nie kto inny jak noblista 
Reymont przy tym stole nazwał Sucho dę
bie.- Mokrogębiem. Dlaczego? Sam tego 
nie wiem.

Tekst: JAN B. MYCEK 
Rysunek: TADEUSZ OSIŃSKI

w r  r-rnc î

DZIW NE, 
ALE PRAW DZIW E
9  Anton Jessen, mieszkaniec 
Volje (Dania) otrzymał wez
wanie do stawienia się u 
szkolnego lekarza dentysty w 
celu przeglądu sianu uzębie
nia, Jessen ostatni ras w 
szkole był przed prawie SO 
laty. „Uczeń" ma obtenio 103 
U ta i od 35 lat posługuje się 
sztuczną szczęką. v ■

© Po ITT latach itnrtu wo
jennego hiszpańskie miasto 
Mostaics, oddalono e  30 km 
od Madrytu, zawarło z Fran
cją pokój. W maju 1303 roku 
w mieście tym wybuchło 
powstanie sltirrowsne prze
ciwko francuskim oddziałom 
okupacyjnym i w związku z 
tym burmistrz Mostaics wy- 
po wiedział Francji wojnę. 
Uk’ad o pokoju I przyjaźni 
podpisali burmistrz miasta 
i .ambasador Francji w Hisz
panii.

Katrsze były tradno, Więc
trudno p 9 wiedzieć. Ze wra
cają da Łask, ehwetn* na 
pewna m o c *  karnawało
wych ssutndstw sprzyjają 
większej odwadze, propo
zycja na Inlerraującą krea
cję fatbanfcnwą to wyko* 
•wystanie starej halki po 
babci, najlepiej s ręcznie 
robioną klockowa koronka, 
j«&ll Uką mamy lui* um ie
jętna kopia tow. damskiej 
alrwynt<wr>*J felenny w 
starym stjla . W tańcu o- 
Uaanje się wypada aawłro- 
wać sukiCBitą sak, by ie 
koronkowo Stałości były 
widoczne. P o lego wdzlan- 
ko, le i  a koronek albo po 
prostu koronkowa bluzka 
założona na obcisłą czarną 
jdrą. Całość wygląda og- 
romnto efektownie I dziew
częco. Jest to moda dla nie
co m o d n ych  pod, jeśli 
zechcą skorzystać a takiej 
propozycji, (eg)

■t+i•»:/.» :? y* «*

a  iseciE ro  wierzcie
U Alt A W-— JO .IV)

D otrę  dni dla Barana 10 czwartek i piątek.
IfwawJ ńwic wspaniała 6 ria ’..io:v -iV. aw ais, 
preza.-.t. udo-ne aootkame. P s r rp> l-Ua
gprszy, ale w sumie Wftufe dodatni. Wodnik m y
śli ie z e k a ,tn *  nadzieję, z* awiąseit Waaz będzie 
udany.

? i r a t  -  (*i.iv—ze.V)

Ktoś tntrie m b tem ą  sieć intryg, Rąrtfeo prag
nie* Twojej kięąfci, a!o nl« uda mu «tę pian. 
Tylko, trochę Cię zdenerwuje, choć też nlo tale 
bardzo jak sądzi. Przyda mu się .lekcja  pokory,
; a Ty Odniesiesz zwycięstwo,

CU2&IĘTA — (M .r—«.VJ)

Dużo pracy, ale też sporo powodów do radości,
j a rond rai -w v>bó;ę, Która' • ptiealś^ńic'- 'slęv 
• na długi, interesujący wieczór. 3ędfeie karna

wałowo i syfti})atycjiitl«. Trochę tańców, trochę 
sthoholu. Poza tym Strzelec okaże słę wyjątkowo 
miłym kom panem , a Tv prackona**- się. te  do 
tej pory aupełnle nie doceniałeś Jego aalet.

SAK -  (22.Vt.~M.VH)

Saki będą smutne, bis popłynie w piątkowe
popołudnie, kiedy okaże się, że ktoś dla kogo
bije Wasze Serce niestety armienl obiekt uczuć. 
Walka t  zazdrością na niewiele się *da, s  eo 
najważniejsze nie żapo-włada zmian. — n« razie. 
Dobra niedziela 1 to Jedyny optymistyczny 
akcent nodclwlzącogo tygodnia.

ŁBW — <23. VU-21. VIII)

Lwy walczyć będą *e swoimi namiętnościami,
przede wszystkim Mktonncóclami alkoholowymi. 
Okazji niestety zdarzy się sporo, będzie wlęe 
można kształtować walę I charakter 1 ćwiczyć 
wytrwałość. Bliźnięta bardzo zainteresowane <są 
powodzeniom tego ©’/ sperymewitu. Moją ogromno 
nadzieje na trwałość twiuzku.

PANNA -  aS.VIlt - 2J.IXl

Patuiy będą się w
oporo uśmiechać, bo leź i pow.

rsdctiodrąeym ty*odnh»
oo-5w do pogod

nego nastro ju  wiele. Jakiś niespodziewany przy
pływ gotówki, Interesująca propozycja spędze
nia wieczoru w towarzystwie Koziorożca l roz
mowa aż po świt, która wiele wyjaśni,

WAGA — g i.ix -a .s j
Warto Rwtanewlć się czy piany które prag

niesz zrealizować okażą się realne, a może ną 
po prostu na wyrost 1 n*e nta s mm zbvuiin 
słę na razie w nie angażować. Przemyśl to 
wszystko, w najbliższy czwartek, a o konsul
tacją poproś Wagę, której doświadczenie może 
się przydać,

SKORPION — (22.X~21.XIJ

Tradycji stania elę aadość. Znowu będziesz 
zakochany i to nieszczęśliwie, tak jak do tej 
pory bywało, ale i taka  miłość na początku 
uskrzydla Cię 1 dodaje sił. Dopiero później bo
leśnie przeżywam, porażki. Ciesz się więc póiti 
CZOK, bo ten na rozpamiętywanie 1 łzy dopiero 
nadejdzie.

STRZELEC — (22.XI~M.XII)

Za dużo na ten tydzień zaplanowałeś spraw 
ważnych i potrzebnych, ale niestety nierealnych. 
Trzeba będzie zrobić korektę i to możliwie Jak 
najwcześniej żeby mniej było rozczarowań, a 
więcej powodów* d o . radości. Konlecnzls wybierz 
się w sobotę na tańce, bo karnaw ał bywa nie
ste ty  zbyt króukl, o  czym przekonujemy stę kie
dy się skończy.

KOZIOROŻEC — (2Ż.X1I—20.1)

Smutno bodzie Koziorożcom z powodu rozstania 
» kimś bliskim sercu, ale niech się pociesza, że 
nie potrwa to- długo, że Już niebawem wspólnie 
spędzą wiele ciekawych i pięknych chwil. Na 
razie pozostaje lektura  1 kino, trzeba wyko
rzystać czas w  sposób optym alny,

WODNIK ~  (21.1—18.11)

Korzystaj a uroków zimy. koniecznie wybierz
•tą na narty  albo sanki. Może nawet zaplanuj 
urlop dla podreperowania sił 1 zdrowia. Potrzeb
ny Cl jes> wypoczynek bo ostatnio nękają Cle 
katary 1 bóle głowy, przyda się też relaks, by 
poprawić samopoczucie, ostatnio nie najlepsze.

RYBT -  (lt.il—M.fft)

Dla Ryb dobry horoskop na tydzień, który
nadejdzie, sporo zmian na lepsze w życiu oso 
blistyrn. niezłe perspektywy na styczeń 1 luty. 
Udane .'potkania w sprawie zmiany pracy. Sło
wem rok zacznie alę od nowych planów, które 
m ają pełna szans* powodzenia.

MOJA P/ERWSZAfM  
M ltOSC ~

UST
OD IDEALISTKI

Cieszę się, że odezwał się ktoś na 
mój list podpisany pseudonimem „I- 
dealistka” . List Franciszka dał mi 
wiele do myślenia, ale skłonił do te
go, że jeszcze raz chciałabym zabrać 
głos. Czy dlatego, że inaczej patrzę 
na świat, jestem skazana na przegra
ną i czy tylko dlatego, że moją życio
wą dewizą jest szczerość 1 życzliwość? 
Nie mogę i nie chcę tolerować obłu
dy wokół siebie. I wcale nie Jest tak,

że moje życie Jest nudne 1 bez sen
su, bo na nudę nie narzekam, mam 
książki 1 wiele Innych spraw na gło
wie i nigdy nie traktowałam  ludzi 
wrogo, choć to oni uznawali mnie za 
intruza. Czy tak trudno zaakceptować 
kogoś takiego jalc ja? Dlaczego są ta 
cy, że potrafią zniszczyć człowieka za 
Jego „inność”. Chcę pozostać sobą i 
postępować zgodnie z wewnętrznym 
przekonaniem, a nie dlatego, że inni 
robią Inaczej, Czyżby nie było na 
swiecie ml podobnych? Pozdrawiam 1 
dziękuję za list.

IDEAL1STKA
OD REDAKCJIJ Może wypowiedź 

Czytelniczki skłoni innych do uwag 1 
refleksji. Jeśli tak, niech się odezwą. 
Wierzymy, że więcej wśród młodych 
Jest dziś idealistów, nie tylko Franci- 
szelj, który odpowiedział. A więc za
chęcamy do dyskusji na tem at sensu 
życia, wiary w prawdziwą miłość, w 
Ideały, uczuciowość, prawdę i szcze
rość.

Z  SZUFLADY 
KOLEKCJONERA

O ile rozkwit medalierstwa 
polskiego przypadł na okres ba
roku, to z prawdziwym przełomem 
dotyczącym formy medali mamy 
do czynienia w czasie secesji. No
we prądy i kierunki napłynęły do

Polski z Francji nieomal równo 
z przejściem z wieku XIX w XX. 
Mały relief nie oznacza już od tej 
pory tylko klasycznego owalu, 
może mieć kształt nieregularny, 
poszarpany, popękany kontur, czy 
poprzebijmą otworami powierz
chnię. Rysunek został wzbogaco
ny pewną miękkością modelunku, 
falistą linią, licznymi motywami 
roślinnymi. Sztywne kanony aka
demizmu zaczęły ustępować no
wym tendencjom.

Modelowym wręcz dziełem od» 
dającym właściwie zmiany for-

POZIOMO: 1) Jednostka wagi równa 
stu kilogramom. 4) miejscowość wy
poczynkowa na trasie Gąbin — Łąck. 
8) urządzenie odprowadzające zużyte 
powietrze na zewnątrz pomieszczenia. 
10) rybie jaja. XI) miasto w woj. płoc
kim. 13) np. szczupak. 14) drapieżnik 
z rodziny psów. 1?) hotel w Płocku. 
19) drogocenny, zajęty, stracony. 21) 
uroczyste zdjęcie zasłony z nowej ta
blicy. 22) kamienny lub brunatny. 
23) udzielenie komuś wskazówki.

PIONOWO: 1) latem 1823 r. przeby
wał w Sannikach. 2)... Naukowe Płoc
kie. 3) wezwanie, odezwa. 5) moneta, 
przeważnie złota, o ozdobnych stemp
lach bita specjalnie jako dar dla 
władcy lub Innej znakomitości. 6) 
pracownicy jednej części załogi po 
której podejmuje pracę Inna grupa. 
7) przepływa przez Florencję. 9) sy
stem podziemnych kanałów i rur. 12) 
historyczna dzielnica Polski, w do
rzeczu środkowej Wisły. 15) Imię Gol- 
de-Stróżeckiej. 16) miejscowość koło 
Żychlina z późnogotyckim zamkiem, 
obecnie muzeum. 18) obramowanie, 
obwódka np. na czapce, 20) np. 
„Przedwiośnie” w Płocku.

Pomiędzy czytelników, którzy w 
elągu 10 dni od daty numeru nadeś- 
lą pod adresem redakcji rozwiązania 
na kartach pocztowych z dopiskiem: 
krzyżówka nr 738, rozlosujemy nagro
dy książkowe.

LISTA NAGRODZONYCH
Za prawidłowe rozwiązanie krzy

żówki n r 731 w wyniku losowania na
grody książkowe otrzym ują:

1. Karolina Woroncow, 09-402 Płock, 
ul. Kolegialna 4 m 19.

2. Dariusz Kamiński, 09-211 Oole- 
•zyn, Susk.

2. Anna Matuslalc, 09-333 Witonia 
22, woj. Płock.

Za prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki nr 732 w wyniku losowania 
nagrody książkowe otrzym ują:

1. Zofia Łuczak, 99-300 Kutno, ul.
Świerczewskiego 6/21.

2. Krzysztof Jarzyńskł, 09-401 Płock, 
ul. Rolna 19.

3. Jacek And rysie wlcz, 99-300 Kutno, 
ul. Tarnowskiego 3/25.

Za prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki n r 733 w wyniku losowania na
grody książkowe otrzym ują:

1. Marla Ziąbkowska, 00-414 Bru* 
dzień, Gorzechowo.

2. Anna Olczak, 99-122 Góra św. 
Małgorzaty, Witaszewlce 30.

3. Małgorzata Kuczyńska, 09-400 
Płock, ul. Dąbrówki 4 m 22.
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malne współczesnych medali jest 
praca „150 lat Muzeum w Płocku” 
Zofii Samustk-Zaremby, absol
wentki Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu w Toruniu,

Na powierzchnię o falistym 
konturze, przypominającym
nieco liść rośliny wodnej, wpisała 
artystka w awersie kompozycję 
kwiatoicą o wyraźnie secesyjnej 
ornamentyce, zwieńczoną u dołu 
napisem tęczowym: Sto pięćdzie
siąt lat. W rewersie wyryto na 
dwóch polach, oddzielonych od 
siebie linią, informacje hwtorycz- 
nie związane z muzeum. Tekst 
widniejący na tej własn e stronie 
medalu brzmi w części górnej — 
Muzeum Publiczne i Szkolne Wo
jewództwa Płockiego 1821; w czę
ści dolnej — 1971 Muzeum Ma
zowieckie w Płocku.

Pełne współgranie formy, kon
cepcja i wykonanie nadają me
dalowi wartość dzieła sztuki. Wy
konany został w znanej już ub. 
stuleciu i reaktywowanej to 1955 
r. Pracowni Odlewniczej Tadeu
sza Łcpieńskiego w Warszawie,

ANDRZEJ CIES1ULSK1 
Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

SAM O
ŻYCIE

i w i n z o -
Zęby się nie nudzić, weźmy się za pisanie 

wierszyków. Będą to limeryki, takie śmieszne 
wynalazki angielskie, które różne rzeczy sprowa
dzają do absurdu, zawsze składaja się z pięciu 
linijek i są wesołe.

Ale co tam angielskie wierszyki. Polscy faceci 
układają polskie limeryki:

JESIENNY TRYPTYK LIMERYCZNY

Kiedy na dworze plucha, 
ja radia sobie słucham.
Na dworze dżdż z dachu kapie, 
ja trzeci program łapię, 
by wilgoć mieć i dla ducha.

0  szyby — literatura.
W polu cukrowy tkwi burak 
Ja, obojętny, zasypiam 
więc znieczulony typ jam 
by nie rzec — kreatura.

Jezioro snu. Ciemne chmury, 
szuwarów szare sznury 
wśród ryb, żab i alg — ja 
pożera mnie nostalgia, 
pożarty — śpię po raz wtóry.

„Zasypiam” i „typ jam*\ „alg — ji"  i „no
stalgia”. To by było w porządku pod względem 
rymów.

Spośród spraw, z którymi walczymy jest na 
przykład zagadnienie przestrzegania przepisóio 
BHP oraz walka z alkoholizmem. Jak zmieść ć 
to uj jednym króciutkim wierszyku? Myślimy 
więc przez jakieś pół godzinki i. . Mamy wier
szyk, ideę, kondensację oraz rymy:

Zwiedzając w Ulm (ul. Hiacyntów) 
gorzelnię, pewna córka Koryntu 
w kadź wpadła ta kobita
1 została wypita
w charakterze - dwóch szklanek absyntu.

Gdyby panna z Ulm przestrzegała przep iów 
BIIP nigdy by nie wpadła w kadź, a gdyby prze
strzegano ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
to by jej nie wypito wraz z absyntem. Absynt 
jest to alkohol nierektyfikowany. Jest tu jeszcze 
akcent antykoryncki, czym zarabiam sobie na 
uznanie tych, którzy takie mają coś przeciwko 
koryntiankom. Również musimy przestrzec kie
rownictwa gorzelni przed wpuszczaniem do tych 
zakładów kobiet.

Przypuśćmy, źe zamierzamy dać wyraz swym 
ciągotom polonistycznym i sympatii do przestrze- 
gan a reguł ortograficznych, czego daliśmy do
wód niejednokrotn e, zastanawiając się nawet 
nad tym, czy powinno się pisać „Rejkjarik” czy 
„Rsykjauik Przy okazji moglibyśmy dać ja
kiś przykład, aby nasza niezbyt pracowita mło
dzież (rzeczownik żeński zakończony na ..eż") 
wbiła to sobie lepiej do głów. 1

Raz w parweniusza peioien geniusz 
wpierał i prawie, że wparł v:ea już, 
że. — „Słowa żeńskie na „aż", „eż" 
przez ż się z kropką piwa. wiesz?”
— W twarz mnie pocałuj — rzeki paru>e msz.

O to chodzi, że parweniusz czyli według nie
mal zapomnianych już, a przede wszystkim prze
starzałych określeń człowiek z nizin — nie 
musi być ordynarny. Kazał się mianowicie ge
niuszowi pocałować nie w co innego, jak tylko w 
twarz, udowadniając tym samym, że ten rze
czownik rodzaju żeńskiego, czterogloskowy, a pię- 
cioliterowy, chociaż kończy się fonetycznie na 
„asz" i teoretycznie powinien być pisany przez 
„aż", to w gruncie rzeczy, będąc wyjątkiem ma 
być pisany przez „orz". Słowa „geniusz” nie bę
dziemy tłumaczyli.

Wszystko to było jakieś mdlawe, a tymczasem 
czytelnicy żądają od nas krwistych, jędrnych 
kryminałów. I na to nie można przymykać oczu, 
czy puszczać mimo uszu. Jak dać opis krwawego 
wydarzenia w pięciu linijkach tekstu, a przy 
okazji jeszcze wymienić miasto, w którym rzecz 
się działa, zawrzeć element grozy i zrymować w 
sposób, o którym nie śni się dzisiaj szum poetom 
natchnionym?

Raz pewien z Płocka tetryk
(co wynikało z metryk) 
miał porzeraźliwy brzeszczot 
używał go do pieszczot.
Pieszczonych rozlegał się het ryk.

Tetryk, metryk, het ryk To są dobre rymy. 
Tetrykiem nazywamy człowieka w wieku pode
szłym, spierniczalym, czyli stetryczałym. Co do 
brzeszczotu, to był on dlatego przeraźliwy, że 
nie mógł być mniej sylabowy, bo nie pasowało
by do rytmu. A że pieszczone (pieszczeni) ryczały 
(cli) to nic dziwnego; jeśli ktoś nie wierzy, niech 
sam popróbuje tej zabawy przy pomocy brzesz
czotu.

Bawmy się. Mając dość obrazów ponurych, bo 
to i córa w kadzi, i ja wśród żeb, i brzeszczot 
w... mniejsza o to — sprńbuimu irr~rzej. Będzie 
to sama forma, chociaż i treści trochę.

Z Baru graf, baron Arbar 
bardzo lubił rabarbar.
Córkom swoim, Barbarom 
bar dal w darze ów baron.
I tak powstał „Rabarbar”, bar Barbar.

Forma polega, jeśli ktoś się nie zorientował, 
na powtarzaniu trzech dźwięków — „bar”. Co do 
treści, to wynika z niej, ie baron miał aż dwie 
córki Barbary, co może wydawać się dziwne. 
Wyjaśniamy przeto, te jedna była z nieprawego, 
czyli lewego loża i matka tak ją ochrzciła, zanim 
się baron zorientował.

Ułóżcie jakiś limenjk i przyślijcie! Wesołej l 
zabawy byle nie brzeszczotem!

Życzy
— Ob. SERWATOR
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