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DRAMAT
na sucho

Pracuje ciężki sprzęt, aby stan dróg i ulic 
pozwalał na funkcjonowanie transportu 
i komunikacji.

Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

Gdyby porównać gospodarkę naszego miasta do organizmu 
ludzkiego, wówczas transport należałoby traktować jako 
krwiobieg. Z  żołądka, od płuc biegną żyły, arterie, roznosząc 
po całym ciele pokarmy. Później krew pozbawiona żywotnych 
soków wraca znów po kolejną porcję produktów. W  żyłach 
naszego miasta prócz tego, co powinny zawierać, znalazł się 
lód. Na razie, na szczęście powoli, ciało naszej gospodarki 
stygnie.

Właśnie o ludziach zatrudnionych w  transporcie, w  mle
czarni, pracujących w  szkołach i przedsiębiorstwach będzie 
mowa w  tym reportażu.

Krzysztof Stanisławski, kierow
ca Wojewódzkiego Przedsiębior
stwa Handlu Wewnętrznego, pra
cujący tu od sześciu lat wsiał te
go dnia, czyli we wtorek 13 stycz
nia, o trzeciej rano, jak zwykle.
Zrobił sobie szybko coś do jedze
nia, ogolił się i za 10 czwarta wy
szedł na dwór. Z ulicy Wolskiego 
na Kobylińskiego, gdzie mieści się 
baza, idzie się dobrym krokiem 10 
minut Dobrym krokiem należy 
iść, zwłaszcza, gdy mróz dochodzi 
do 25 stopni. Taki marsz rozgrze
wa. Tyle tylko, że twarz robi się 
całkiem sztywna i trzeba uważać, 
żeby sobie czegoś nie odmrozić.

Kierowca wsiadł do swego ro- 
bura, przekręcił kluczyk.

motor zaskoczył,
co Krzysztofa Stanisławskiego też
trochę zaskoczyło. — Dobry mam 
akumulator — pogratulował so
bie w  duchu. Wyjechał z konwo
jentem po chleb do piekarni.

— W naszej pracy nie ma lekko 
— stwierdził Już później. — Przez 
pół godziny wraz z konwojentem 
musimy wyładować do sklepu to
nę towaru. Nosimy pojemniki u-

kładane po 7 w słupki. Taki słu
pek waży 80 kilo. Jest co dźwi
gać.

Gorzej poszło Janowi Kwasi- 
borskiemu. Też kierowca, też na 
roburze, ale do pracy przychodzi 
na siódmą, gdyż jego wóz i on 
pracują dla „Elektromontażu”, 
wożą różne materiały do Petro
chemii, do FMŻ. No, i kiedy 
chciał zapalić normalnie samo
chód, to nie mógł, chociaż baterie 
ma prawie nowe Pomógł mu w 
tym Stanisław Krymkiewicz, k ó- 
ry w te mrozy zajmuje się cią
ganiem po placu samochodów 
„chorych ma mróz” .

— Między godziną czwartą, a 
piątą z placu przy Kobylińskiego 
wyjeżdża pierwszych 18 wozów. 
Jadą po pieczywo i później pod 
sklepy. Dodatkowe 6 pojazdów 
wyjeżdża o piątej po podroby — 
mówi dyrektor bazy Andrzej 
Czermak. — Mamy 177 wozów, z 
tego 4 przeznaczone do kasacji, w 
kapitalnym remoncie znajduje się 
20, bieżącym naprawom podlega 
obecnie 30. Ze 170 kierowców, na 
urlopach i chorych jest 20. Nie 
odbiega to od stanu letniego, jak

na razie, odpukać, grypa nie 
grasuje. Największa bolączka to 
jedynie cztery kanały napraw
cze. A  w kanale mechanikom 
marzną ręce, w rękawicach zaś 
nie daje się pracować. I jeszcze 
jedna trudność, dużo samocho
dów starych, niektóre mają po 
więcej, niż 10 lat, są nawet z ro
ku 1972 i 1973.

Najwcześniej wstaje kierowca 
Lucjan Cholewiński. W bazie mu
si być o trzeciej, wsiada w nysę i 
jedzie po tych kierowców, którzy 
mieszkają najdalej. Czterech na
tomiast dyżuruje wraz ze swymi 
wozami. Jeśli coś się stanie na 
trasie — jadą na pomoc. Niedaw
no w drodze zablokowało skrzy
nię biegów.

Dyrektor, nienormowany czas 
pracy, wizyty w zakładzie o każ
dej porze, chciałby wyrazić swym 
pracownikom uznanie. Chce wy
mienić długoletnich i ofiarnych 
kierowców: Zbigniewa Wierzbic
kiego, Edwarda Skalskiego, Wie
sława Ciesielskiego, Jana Grale- 
wicza, Jana Bagińskiego i Woj
ciecha Kucińskiego. Chce również 
dodać, że w ostatnich dwóch la
tach nie było zwolnień dyscypli
narnych, ani jednego przypadku 
picia alkoholu w robocie. Musi 
zaś być tu nieźle, skoro są wśród 
załogi tacy, którzy się z różnych 
powodów zwolnili, a później wró
cili.

na dworze jest jeszcze zupełnie 
ciemno. Redakcyjny fiat, który

G m i n a  Cz e r w i ń s k  jest „dalekim  
wschodem” naszego województwa. 
Miejscowość jest nader sławna i to 

nie tylko ze słynnej przeprawy wojsk pols
kich przed grunwaldzką bitwą. Jest tam 
również kościół z X II wieku, przerabiany 
później kilkakrotnie w  ciągu stuleci. A  
przede wszystkim —  piękne położenie nad 
Wisłą. Jej lustro nie jest zbyt nisko w  sto
sunku do położenia domów starego Czer
wińska (nowym Czerwińskiem można naz
wać tę część, gdzie mieści się gmina), a 
więc dramatyczna sytuacja z brakiem wo
dy nie dla wszystkich jest zrozumiała.

Jerzy Walerysiaik z Wólki Czerwińskiej ma 
głęboką studnię. Miał jeszcze niedawno dobre 
kilka kręgów wody, a obecnie zaczyna jej bra
kować.

— Mam studnię na 24 kręgi, a w niej

wody na 20 cm
— stwierdza pracownik księgowości geesów - 

skiej Kazimierz Zieliński. — Od dwóch lat nie 
mamy wody.

— A ile kosztuje dowiezienie jednej beczki 
wody z Pleszewa do baru w Czerwińsku?

Panie w księgowości przekładają swoje pa
pierki, a pan Zieliński bierze się za wyliczenia. 
Wychodzi z nich. że takie 1000 litrów wody ko
sztuje GS 1200 złotych, mniej więcej. Do Re- 
szewa jest wszak 10 kilometrów, trzeba doje
chać ciągnikiem, nabrać, przewieźć i przelać w 
barze. Zebrało się tam trochę gości, są to prze
ważnie drobni rolnicy. — U mnie — stwierdza 
Zbigniew Myśliński, dziedzic na 2 hektarach — 
jest studnia z 8 kręgów, jeszcze dwa lata temu 
wody było na dwa kręgi, teraz będzie wszystkie
go jeden. Tak już jest ze trzy lata. Inni mają 
jeszcze gorzej.

Mieszkańcy okolicznych wiosek są zgodni, że 
sytuacja pogarsza się od dwóch, niektórzy są 
zdania, żs od trzech lat. Kopią studnie, rzec 
można głębinowe, no bo taki na przykład Jan 
Błaszczykowski z Wólki Przybojewskiej (wschod
ni kraniec gminy) ma studnię na 46 kręgów, 
musiał ją pogłęb:ać, wody nadal niezbyt wiele, 
jakkolwiek wystarcza: mają w gospodarstwie 
tylko konia. Ale 46 kręgów to znaczy 40 me
trów! W chwili, gdy oglądamy tę studnię można 
zorientować się co do jej głębokości, słuchając 
echa. Jest mroźno, a woda w dole paruje, więc 
w studni kłębi się mgła i nic nie widać. W lep-

o #

-----------------------------------------------------------^
przepraszam, 
kilka pytań...

STANISŁAW JANIAK
WICEWOJEWODA PŁOCKI

9 Przewodniczący Pan Wojewódzkie
mu Komitetowi ds. Koordynacji Robót 
Zimowych. Co to za ciało?

— Powołane zostało przez wojewodę 
płockiego na podstawie Uchwały Rady 
Ministrów nr 223 października 1981 ro
ku. Skupia kilkanaście osób, reprezen
tujących instytucje i zakłady^ pracy od
powiedzialne za sprawne funkcjonowa
nie komunikacji i transportu. Jego za
daniem jest koordynacja wszystkich 
tych służb, których mamy zresztą spo
ro.

9  Powoływanie jakiegokolwiek ko
mitetu świadczy o akcyjności.

— Owszem, oznacza bowiem działanie 
doraźne wobec nadzwyczajnego zagro
żenia. Sądzę, że to właśnie legło u źró
deł podjęcia uchwały. Zresztą uważam, 
że istnienie naszego komitetu nie prze
szkadza w prowadzeniu akcji, a ostat
nie tygodnie mocno dały się we zna
ki.

9  Jak pracujecie?
— Unikamy działania sztabowego. 

Każdy z członków Komitetu stara się 
możliwie najlepiej wykonywać obo
wiązki własne. Jeżeli ma kłopoty infor
muje innych. Dzięki temu mamy za
pewnioną pełną koordynację pracy i 
rzeczywisty obraz sytuacji. Oczywiście, 
jeżeli zachodzi potrzeba komitet zbiera 
się na posiedzeniach sztabowych, ale 
staramy się tego unikać. Działamy na 
roboczo.

O  Czy wobec tego Jest on potrzebny?

RSOTE

y ROCZYSTA sesja płockiej 
Miejskiej Rady Narodowej 
zainaugurowała obchody 
739 rocznicy lokacji miasta. Oczy

wiście dzieje grodu są znacznie 
odleglejsze, nie mówiąc już o tra
dycjach osadniczych. Wzgórze 
Tumskie było miejscem kuli u 
jeszcze w czasach pogańskich. W 
każdym razie od 1237 roku 
Płock był miastem, otrzymując 
wówczas przywilej lokacyjny na 
prawie polskim nadany mu przez 
biskupa Piotra I. Biskup uczynił 
to w porozumieniu z księciem 
mazowieckim Konradem I, zna
nym w historii ze sprowadzenia 
do Polski Krzyżaków.

Tak więc miasto weszło w ju
bileusz prawie okrągły, który je
den z redakcyjnych kolegów na
zwał „piętnastoma połówkami” , 
dzieląc wiek czyli setkę lat na 
dwie równe części. Felieton, tak 
właśnie zatytułowany leży w re- 
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dakcyjnych zapasach I czeka na 
swą szansę, druku ma się rozu
mieć. Jego treść osadzona w re
aliach Płocka podważa ideę ju
bileuszy w ogóle, które w rozu
mieniu autora są zwykle pretek

stem do organizowania imprez 
zadętych ponad miarę. Oczywiście 
ma rację, jeśli rocznica zamyka 
się w obrębie dziesiątki, chociaż 
niekiedy przetrwać nawet ten 
czas jest bardzo trudno. A już 
730 lat musi wzbudzać respekt i 
szacunek.

Zwykle na jubileusze patrzy się 
1 ocenia je przez pryzmat kosz
tów. Jest to punkt widzenia po
niekąd słuszny, ale i stereotypo
wy. Co skrupulatniejsi liczą na
wet złotówki wydane na estradę, 
dekoracje, przyjęcia, prezenty,

pamiątki — słowem, pieniądze
wyłożone właściwie bez celu i bez 
sensu, jak twierdzą. Owszem, pod 
warunkiem, że poszło ich dużo, 
zas spodziewany zysk pozostawał 
w rażących proporcjach do na
kładów.

Wydaje się, że czasy przeświet
nych jubileuszy już minęły. 
Większość kas miejskich ma 
ogromny problem jak związać 
koniec z końcem, stąd nie może 
sobie pozwolić na wykładanie gro
sza publicznego przy lada okazji. 
Trzeba jednak rozwiewać pewne 
mity. Ten jubileusz nie będzie 
Płocka kosztował wiele. Jasne, 
pewnych wydatków nie da się 
uniknąć, lecz np. obrosłe już le
gendą oratorium kompozycji 
Marcina Kamińskiego będzie wy
stawione społecznie. Jego autorzy 
zrezygnowali z honorariów. Podo
bnie jest w przypadku innych 
przedsięwzięć organizacyjnych.

Kalendarz imprez, a zwłaszcza 
inicjatyw, w roku 750-lecia loka
cji Płocka jest wyjątkowo bogaty.
Z każdym tygodniem poszerzają 

go kolejne pozycje. W zdecydo
wanej większości nie wiążące się 
z angażowaniem środków finan
sowych. Przeciwnie, wiele z nich 
przyniesie pewien zysk. Lecz zy
skiem największym pozostaje ze
spolenie społeczeństwa wokół n- 
Swietnienia jubileuszu swego 
miasta. Wykrzesanie drzemiącego 
w każdym społecznikostwa, 
które obecnie, niestety, nie stoi 
na szczycie uznanych wartości. 
Takie rocznice jak ta, sprzyjają 
integracji mieszkańców, jednoczą 
ludzi, dają poczucie wspólnoty, 
zaś nade wszystko dowodzą, że 
nie poddaliśmy się bierności I 
apatii.

— Myślę, że tak. Na dowód niech po
służą wydarzenia z końca pierwszej de
kady stycznia. Wtedy było najciężej, 
a mimo to życie toczyło się prawie nor 
malnie, chociaż w utrudnionych warun
kach. Odwołano zaledwie kilkanaście 
procent kursów autobusowych. Najwię
ksze kłopoty mieli kierowcy z paliwem 
Okazuje się, że olej napędów^ Iz-35 
wytrzymuje temperatury do —20 st. C, 
tymczasem w styczniu spadki były 
większe.

©  Proszę o krótką ocenę dotychcza
sowych zmagań z zimą.

— Wydaje mi się, że nie jest źle. 
Mróz w naszych warunkach klimatycz
nych to nic nadzwyczajnego, chociaż 
przez parę lat sura nss od niego od
zwyczaiła. Drogi mamy przejezdne, 
piasku i soli powinno wystarczyć, sprzęt 
ciężki stoi w pogotowiu. Nie tempera
tury są straszne, najbardziej obawiamy 
się opadów śniegu i zamieci.

Rozmawiał:
JAN B. NYCEK
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UROCZYSTA

SESJA MRN
W 42 rocznicę wyzwolenia Pło

cha w Teatrze Dramatycznym im. 
Szaniawskiego odbyła się uroczy
sta sesja Miejskiej Rady Naro
dowej. Uczestniczyli w  niej przed
stawiciele władz wojewódzikich 
sekretarz KW PZPR Wiesław 
Paszkiewicz i wicewojewoda pło
cki Leszek Majewski, poseł na 
Sejm Bogdan Kotarski, władze 
miejskie z przewodniczącym 
MRN Tadeuszem Kołodziejakiem 
i sekretarzem KM Ryszardem 
Czechowiczem. Radni i zasłużeni 
obywatele miasta Płocka. Uro
czysta sesja zainaugurowała także 
obchody 750-leda lokacji miasta. 
Z tej okazji odczytany został hi
storyczny akt lokacyjny. Do ho
norowej księgi zasłużonych dla 
Płocka wpisano kolejnych 10 o- 
sób: Kazimierza Asakanasa, Sta
nisława Abramowicza, Stanisława 
Chrzanowskiego, Zofię Czajkow
ską, Tadeusza Garleja, Tadeusza 
Kowalewskiego, Romana Siekier
skiego, Marcina Kamińskiego i 
Grzegorza Stelłaka.

Podczas uroczystości wręczony 
został takie puchar i dyplom Lau
reatowi Plebiscytu na Płocczani- 
na Roku. Otrzymał go Tadeusz

WIZYTA 
W BELWEDERZE
W dniu 23 stycznia br. za

stępca przewodniczącego Ra
dy Państwa — Kazimierz Bar- 
cikowski przyjął w  Belwede
rze delegację woj. płockiego w 
osobach: Romana Siekierskie
go — przewodniczącego Woj. 
Komitetu Pokoju, Jerzego 
Kejny — przewodniczącego 
RW PRON i Janusza Piotrow
skiego — dyr. Oddziału Woj. 
Zrzeszenia Katolików „Cari
tas”.

Delegacja złożyła posłanie, 
skierowana do przewodniczą
cego Rady Państwa — Wojcie
cha Jaruzelskiego, uchwalone 
przez uczestników sesji popu
larno-naukowej w  Płocku. Za
wiera ono pełne poparcie oraz 
najgłębsze uznanie dla inicja
tyw władz Polski Ludowej i 
osobistego zaangażowania gen. 
W. Jaruzelskiego w  obronie 
pokoju 1 postępu na świeci e.

W trwającej ponad godzinę 
rozmowie Kazimiera Bamci- 
kowaki interesował się proble
mami rozwoju społeczno-gos
podarczego naszego regionu i 
Płocka. (jer)

KONKURS N A HASŁO
Wojewódzki Polskiego Czer

wonego Krzyża w Płocku ogłosił wy
niki konkursu na hasło, propagujące 
oświatę zdrowotną. Autorami najteaf- 
wejnych haseł okazali się Elżbieta 
Osińska | Tadeusz Witkowski z Płoę- 
« *  ona Paweł Makarowskl a Łęczy-

(eg)

■
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Uroczystego wręczenia dyplomu i pucharu podczas sesji MRN w 42 
rocznicę wyzwolenia Płocka laureatowi Plebiscytu o tytuł Plocczanina 
Roku Tadeuszowi Pazurze dokonuje prezydent miasta Płocka Marian 
Rodzeń i zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Płockiego” Ewa
Grinberg.

Fot. TOMASZ J. G AŁĄZKA

Pazura, który od lat 15 kieruje
Klubem Międzynarodowej Prasy i 
Książki. Gratulujemy! W części 
artystycznej wystąpił Zespół Pie
śni i Tańca „Płock” oraz recyta
torzy.

W 42 rocznicę wyzwolenia, aka
demie, wieczornice i spotkania 
odbyły się w  wielu miastach na
szego województwa.

(grin )

POSŁOWIE I RADNI 
WŚRÓD WYBORCÓW

ń Oto terminarz spotkań posel
skich, w  których tradycyjnie u- 
czestnlczą radni WRN oraz przed
stawiciele administracji państwo
wej, planowanych w pierwszym 
tygodniu lutego br.

3 lutego (poniedziałek) o godz. 
13.00 w Szkole Podstawowej w  
Nowym Duninowie na wyborców 
oczekuje posłanka Halina Olewiń
ska, wspólnie z radnymi Janem 
Krukiem, Tdeuszem Olkowsklm 1 
Franciszkiem Tyrajskim oraz Ja
nuszem Boneckim, dyrektorem 
Wydziału Komunikacji UW. 3 lu
tego (wtorek) odbędą się dwa spot
kania. o godz. 12.00 w sali klu
bu „Ruch” w Łaniętach posła An- 

„ flrzeja Trzaskalskiego 1 radnych 
u Kazimierza Kamińskiego, Franci

szka Staniszewskiego oraz B. Śnia
dały — Pasikowskiej, zaś o 14.00 
w sali konferencyjnej UM w  Sier
pcu posła Jana Dembkowskiego

w towarzystwie radnych Stefana 
Kęsickiego, Jarosława Nowa
kowskiego i Izabeli Tyndorf. W  
spotkaniu w Łaniętach uczestni
czyć będzie Henryk Malesa, za
stępca dyrektora Wydz. Rolnictwa 
UW, a w Sierpcu Stanisław żurań- 
ski. dyrektor Wydziału Planowa
nia Przestrzennego UW. W  śro
dę 4 lutego przewidziano spotka
nie posła Aleksandra Gtezka w  
Sali Sejmowej UM Płock. Począ
tek godz. 14.00. Obecni będą radni 
WRN — Józef Kruszewski, Maria 
Łupińska, Jan Przyszlak, Stani
sław Tymowicz oraz Janusz Ma
jewski. przewodniczący Woj. Ko
misji Planowania.

Jak zwykle na dwie godziny 
przed spotkaniem z wyborcami 
każdy z posłów przyjmuje Indy
widualnych Interesantów.

(Jbn)

ZBOWiD W  ROCZNICĘ WYZWOLENIA
W sali Urzędu Miejskiego, w  dniu 

21 ^stycznia br. zebrali się delegaci
wojewódzkiego Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację. Według 
sprawozdania, które złożył płk rez. 
Roman Cywiński w  naszym woje
wództwie działa 45 kół Związku, w  
tym 7 miejskich, 3 miejsko-gminne. 
31 gminnych i 4 zakładowe. W  naj
bliższym czasie powstanie koło w  
Dąbrowicach. Ogółem do tej orga
nizacji na koniec roku ubiegłego na
leżało 9577 osób. Wśród naszych zbo- 
wldowców są przedstawiciele — żoł
nierze Wojska Polskiego z 1939 roku 
żołnierze Ludowego Wojska Polskie
go, dawni partyzanci z AL i AK oraz

BCh. byli więźniowie obozów kon
centracyjnych, a nawet jeden uczest
nik Powstań Śląskich 1 jeden Pow
stania Wielkopolskiego. Z liczby tej 
zawodowo czynnych, w  rolnictwie i 
rzemiośle jest 964 osoby.

Z okazji uroczystości Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski został odznaczony Edward 
Kaźmierkiewicz, a 5 osób otrzymało 
medale Za Udział w Wojnie Obron
nej 1939 roku.

Na spotkaniu był obecny wicewo
jewoda płocki Leszek Majewski 1 
prezydent Płocka Marian Rodzeń.

(fbo)

KONSUL 
GENERALNY ZSRR 

W  PŁOCKU
W ub. tygodniu, 19 stycznia 

tar., przebywał w  Płocku Kon- 
sufl Generalny ZSRR w  War
szawie Gemadij Borysowicz 
Fodlipniak. Gościa przyjął I 
sekretarz KW PZPR Adam 
Bartosiak. Obecny był woje
woda płocki Antoni Bielak. W 
trakcie spotkania mówiono 
o współpracy zagranicznej, 
zwłaszcza między woj. płockim 
a Obwodem Mińskim BSRR; 
gospodarze przedstawili też ob
szerną informację o wojewódz
twie płoclrim. Następnie Ge- 
nadij B. Podlipniak przebywał 
w  Towarzystwie Naukowym 
Płockim, gdzie oprowadzony 
był przez prezesa — dr Jakuba 
Chojnackiego. Zwiedził rów
nież kaplicę królewską w  Ka
tedrze oraz obejrzał kopię 
słynnych „Drzwi Płockich”, 
która powstała przy dużej po
mocy Ministerstwa Kultury 
ZSRR.

(jbn)

Z  Ż Y C IA  T P P R
W  roku bieżącym do Związku Ra

dzieckiego wyjadzie ponad 600 osób 
w ramach wymiany turystycznej. Or
ganizatorem tych wyjazdów jest Za
rząd Wojewódzki Towarzystwa Przy
jaźni Polsko-Radzieckiej w  Płocku.

Ostatnio Komisja Turystyki przy 
Zarządzie Wojewódzkim, której prze
wodniczy mgr Stefan Podgórski, se
kretarz Wojewódzkiego Komitetu 
Stronnictwa Demokratycznego w Pło
cku, dokonała wstępnego podziału 
miejsc, przede wszystkim dla człon
ków 1 działaczy TPPR z poszczegól
nych kół, zarządów miejskich i gmin
nych. Zapoznano się również z oce
ną płockich grup turystycznych prze
bywających w  ubiegłym roku w  róż
nych miejscowościach w  Związku Ra
dzieckim, korzystających z usług 
TPPR.

Kołom 1 zarządom TPPR bliższych
Informacji udziela Biuro ZW TPPR 
w Płocku, Wieczorka Za, tel. Z85-49.

<Jw)

W GOSTYNINIE DYŻUR 
INSPEKTORÓW IRCh-y
W najbliższy piątek, 30 stycznia 

br. w siedzibie Komitetu Miejskie
go PZPR w  Gostyninie przyjmo
wać będą Interesantów inspekto
rzy IRCH-y. Na dyżurze obecni 
będą również członkowie kierow
nictwa polityczno-administracyj
nego miasta, prokurator Prokura
tury Wojewódzkiej, przedstawiciel 
szefa Wojewódzkiego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych oraz pra
cownik Wojewódzkiego Oddziału 
NIK. Początek dyżuru godzina 
13.00, zakończenie godz. 18.00. 
Przypomnijmy, że wcześniej po
dobne dyżury odbyły się Już w  
Płocku 1 Kutnie. (jbn)

DYŻUR PRAWNIKA
Wszystkich zainteresowanych 

Czytelników informujemy, że bę
dą mogli korzystać z porad praw
nych, udzielanych w redakcji „Ty
godnika Płockiego” w każdy wto
rek od godziny 15.30 do 17.00 w  
pokoju nr li.

WOJSKO-NAUKA-ZAWÓD

AKADEMIE I SZKOŁA MORSKA
Wprawdzie do maja, kiedy upły

wa ostateczny termin składania doku
mentów do akademii i wyższych szkół 
oficerskich jeszcze dość daleko, ale 
decyzję właściwie należy podejmować 
już dziś. Podobnie jak co roku, w  
najbliższych numerach naszego pis
ma podamy zasady ochotniczej re
krutacji kandydatów do uczelni woj
skowych. Rozpoczynamy od najbar
dziej atrakcyjnych: akademii — WAT  
i WAM oraz Wyższej Szkoły Mary
narki Wojennej im. Bohaterów We
sterplatte w  Gdyni.

Studia w  Wojskowej Akademii Te
chnicznej im. Jarosława Dąbrowskie
go w Warszawie i gdańskiej WSzMW 
trwają 5 lat, zaś w Wojskowej Aka
demii Medycznej im. gen. Bolesła
wa Szareckiego w Łodzi na kierunku 
lekarskim — 6 lat, a stomatologicz
nym i farmaceutycznym — 5 lat. Ab
solwenci promowani są do stopnia 
podporucznika Wojska Polskiego oraz 
otrzymują dyplom ukończenia stu
diów wyższych i tytuł magistra in
żyniera, lekarza, stomatologa lub ma
gistra farmacji. Ponadto w WSzMW 
prowadzi się studia o kierunku woj
skowo-politycznym, zakończone uzy
skaniem odpowiedniego dyplomu u- 
kończenia studiów wyższych w  zakre
sie nauk społeczno-politycznych.

Od kandydatów do akademii woj
skowych oraz wyższych szkół oficer
skich wymagane są następujące wa
runki: obywatelstwo polskie, ukoń
czona szkoła średnia (matura), odpo
wiednie wartości moralne i politycz
ne, zdolność do służby wojskowej w  
charakterze kandydata na żołnierza 
zawodowego stwierdzona orzeczeniem.

właściwej wojskowej komisji lekar
skiej, stan wolny 1 wiek do 24 lat 
(w przypadku WAM — 22 lata). Do
datkowym warunkiem przyjęcia do 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej 
jest pomyślne przejście przez bada
nia specjalistycznej wojskowej komi
sji lekarskiej (morskiej).

Kandydaci ubiegający się do jednej 
z wymienionych akademii lub 
WSzMW SKładają podania — ankiet^ 
do komendanta uczelni za pośred
nictwem właściwej dla miejsca z«*nie- 
szkania Wojskowej Komendy Uzu
pełnień, zaś kandydaci z wojska dro
gą służbową. Do podania — ankiety 
należy dołączyć: wyciąg z aktu uro
dzenia i poświadczenie obywatelstwa 
polskiego, świadectwo szkolne stwier
dzające posiadanie wymaganego wy
kształcenia, opinię organizacji spo
łecznej lub politycznej, szkoły bądź 
zakładu pracy kandydata.

Termin składania podań — ankiet 
wraz z dokumentami upływa 25 maja 
1987 roku. Egzaminy odbędą się mię
dzy l a s  lipca br. Kandydatów obo
wiązuje konkursowy egzamin w za
kresie szkoły średniej. W  WAT 1 
WSzMW zostaną zorganizowane bez
płatne, stacjonarne, dwutygodniowe 
kursy przygotowawcze zarówno dla 
kandydatów spoza wojska, jak I z 
wojska — w terminie od 16 do 30 
czerwca 1987 r.

Bliższych informacji zainteresowa
nym udzielają WKU, dowództwa jed
nostek wojskowych oraz komendy 
wszystkich zawodowych szkół woj
skowych.

opr. (Jbn)

STUDIA NA ZAMÓWIENIE
We wrześniu ub. roku wojewoda 

płocki — Antoni Bielak podpisał z 
dziekanem Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego — prof. 
dr hab. Andrzejem K. Koźmińskim 
porozumienie o utworzeniu w ramach 
prowadzonego w Płocku Punktu Kon
sultacyjnego Uniwersytetu — Pody
plomowego Studium Organizacji 1 
Kierowania. Wykłady na tym dwuse
mestralnym studium rozpoczęto w  
końcu listopada ub. roku i obecnie 
45 słuchaczy — pracowników admini
stracji państwowej z urzędów gmin, 
miast oraz wydziałów Urzędu Woje
wódzkiego ma już za sobą ponad 80 
godzin interesujących wykładów. Pro
gram przewiduje blisko 200 godzin 
wykładów z takich przedmiotów, jak: 
teoria organizacji, projektowanie sy
stemów organizacji, prawo pracy, go
spodarka publiczna, podstawy infor
matyki, planowanie i polityka gospo

darcza w  regionie, analiza ekonomicz
na i podejmowanie decyzji.

KaZdy słuchacz studium zobowiąza
ny Jest do napisania pracy w  opar
ciu o seminarium prowadzone przez 
pracowników naukowych Wydziału 
Zarządzania UW. Zajęcia Podyplo
mowego studium Organizacji 1 Kie
rowania odbywają się co 2 tygod
nie i potrwają do końca czerwca br. 
Całość kosztów pokrywa Urząd Wo
jewódzki w Płocku. Dzięki tej for
mie dokształcania kadra kierownicza 
administracji państwowej uzyskała 
możliwość nauki przy minimalnych 
kosztach i bez konieczności uciążli
wych dojazdów. Studium korzysta z 
bazy lokalowej 1 pomocy dyrekcji Li
ceum Ogólnokształcącego im. Wł. Ja
giełły.

fwk)

ZO STAŃ  LOTNIKIEM
Aeroklub Ziemi Mazowieckiej w  

Płocku informuje wszystkich zainte
resowanych młodych ludzi, głównie 
chłopców, że ttwa jeszcze nabór kan
dydatów na szkolenie szybowcowe. 
Szkolenie, do którego zakwalifikowa
na zostanie młodzież po uprzednich 
badaniach lekarskich, składać się bę
dzie z dwóch części — teoretycznego, 
wiosną, obejmującego około ' 100 go
dzin lekcyjnych i przedmioty: prawo 
i przepisy lotnicze, aerodynamika i 
mechanika lotu, nawigacja, meteoro
logia, budowa płatowców, historia 
lotnictwa itp. W  miesiącach letnich, 
najprawdopodobniej od 1 do 31 lipca 
br., zorganizowany zostanie w  formie

skoszarowanej obóz, podczas którego 
jego uczestnicy brać będą udział w  
szkoleniu praktycznym. Po pomyśl
nym ukończeniu obozu praktycznego 
otrzymają uprawnienia III klasy pi
lota szybowcowego z prawem do wy
konywania lotów na określonym typie 
szybowców.

Pełnych informacji na ten temat u- 
dziela biuro Aeroklubu Ziemi Mazo
wieckiej — Płock, ul. Grodzka 9, te!. 
241-74, codziennie w godz. od 9.00 do 
15.00 Kandydaci winni mleć skończo
ny 16, a nie przekroczony 19 rok ży
cia oraz dobry stan zdrowia.

(Jbn)

l (

MISS MAZOWSZA ’87

WYBORY NAJPIĘKNIEJSZEJ W  PŁOCKU
.*1 <*° wbtału w elimtna- 

kontauwwyoh „Miaw Polonia 
" / • J *  ®  Jutafo br, o godz. li w

Płocku, mieszczącym clę 
owy placu o. Narutowicza 8 odbę- 
« ■ * • ? *  pł£7***y atap eliminacji bez 
udziału publiczności -  tylko w obec
ności Jury. W  konkursie mogą star- 
tować leaynle Polki, bezdzietne pan- 
ny> które mają ii  lat 1 nie więcej 
n“ .SlV?r?B2ny tłbra<ł ** sobą dowód 
°*2.i \ kostlum kąpielowy, także
sukienką 1 pantofle na wyższym ob
casie.

Wierzymy w to, że każda z Was 
wzbudzi zachwyt Juniorów, znajdzie

uznania w  oczach weeyetkleh ucze
stników Imprezy, przestanie być a- 
nonimowa. Telewizje, radio 1 dzien
nikarze z prasy zapowiedzieli swą o- 
becność podczas wyborów Miss Ma
zowsza, które odbędą się 7 marca br.

Dziewczęta akorzystajde se awej 
szansy I Najpiękniejsza jeszcze pięk
niej wygląda w samochodzie Toyota 
Corolla. On czeka na Miss Polonia 
87. Mniej lub bardziej zdecydowane 
kandydatki, które chcą się upewnić, 
rozwiać wątpliwości i potwierdzić 
swój udział, mogą dzwonić do re
dakcji „TP” tel. 235-88 i 278-61. Cze
kamy na zgłoszenia, (zb)

N O W E CEN Y WĘDLIN PODROBOW YCH
W dniu M stycznia br. wynegocjo

wano nowe ceny na wędliny podro
bowe i śmietanę. W negocjacjach bra
li udział przedstawiciele Zakładów 
Mięsnych, Wojewódzkiego Związku 
Gminnych Spółdzielni, Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców, Wojewódz- 
fclę&o Związku Spółdzielni Mleczar
skich, handlu oraz rzemiosła. Nowe 
ceny są oparte o rzetelne kalkula
cje kosztów produkcji i marży han
dlowej. Dodajmy, że 1 tak produkcja 
wędlin podrobowych 1 śmietany nie 
pokrywa Jeszcze w  pełni kosztów wy
twarzania.

Oto przykłady nowych oen kilku 
wyrobów t
Salceson wioski — 180 zt za kg 
Salceson podrobowy 150 zł za kg

Kiszka wątroblana 188 zł za kg 
Kaszanka wyborowa gryczana 120 st
za kg
Kaszanka Jęczmienna 100 zł za kg 
Krupnlok 148 zl za kg 

Ceny na wyroby wędliniarskie zo
staną wprowadzone z początkiem lu
tego.

Podajemy równocześnie, że ceny na 
śmietanę kształtują się na poziomie 
nieco wyższym od dotychczasowego. 
Śmietana 9 proc. homogenizowana, 
butelkowana — 26 zl za ćwierć litra, 
śmietana 12 proe. homogenizowana, 
butelkowana — 34,50 zl — buteleczka 

(1/4 litra). Ceny te mogą minimalnie 
różnić się w obszarze działania po
szczególnych Okręgowych Spółdziel
niach Mleczarskich. (ibo)

Z prowadzonych badań wynika, 
że woda w Wiśle jest coraz bar
dziej słona. Poziom sodu waha się 
w granicach od 70 do 100 mg w 

litrze. Ale z 9 na 10 stycznia br. 
nastąpił nagły wzrost — do 160 
mg sodu. Stwarza to problemy w 
uzdatnianiu wody 1 przetwarza-

SŁONA WISŁA
niu jej na parę w  elektrociepło
wni MZRiP. Natomiast Przedsię
biorstwo Wodociągów i Kanaliza
cji wzmogło kontrolę wody wy
korzystywanej do zaopatrzenia 
miasta.

m

_ •  W <3 rocznicę wyzwoleni* Ploo- 
k* Towarayatwo Muzyczno Im. Wac- 
ława Łachmana uczciło dwoma kozi* 
certami dawanymi w  najbardziej gna
nych płockich szkołach średnich — 
LO im. St. Małachowskiego 1 LO łm. 
Władysława Jagiełły. Koncerty zaty
tułowane „Ja powrócę tu znów” pro
wadził dr Marcin Kamiński. Balla
dy Włodzimierza Wyeocklego śpiewał 
Mariusz Miklas przy akompaniamen
cie gitarowym Jerzego Nalepki.

•  Tymczasem Płocka Orkiestra Ka
meralna na swoje 10-lede wystąpiła 
z koncertem w sali Teatru Drama
tycznego. W programie znalazły się 
pieśni 1 arie z oper St. Moniuszki 1 
Wolfganda A. Mozarta oraz utwo
ry instrumentalne m.in. St. Moniusz
ki, J. Straussa 1 Fr. Suppego. Dyry
gował Stanisław Nowicki, śpiewał 
Marek Dąbrowski, bas Teatru Wiel
kiego w Warszawie, natomiast słowo 
wiążące miał Jak zwykle Edward Wie
czorkiewicz.

•  Z zakładów naszego wojewódz
twa napływają meldunki o praktycz
nym wcielaniu w życie postańówleń 
Uchwały III Plenum KC PZPR. I tak 
w Lokomotywowni Węzła PKP Sierpc 
zamierza się wprowadzić większą osz
czędność paliw i olejów oraz lepsze 
wykorzystanie czasu pracy drużyn 
trakcyjnych. Z płockich Zakładów 
Stolarki Budowlanej donoszą o zwięk
szeniu produkcji elementów podłogo
wych, wyższej wydajności pracy 1 o- 
szczędnoścl materiałów. Najbardziej 
jdnakie zadziwiła nas wiadomość o... 
eksporcie wiórów. Cóż, skoro nikt nie 
chce kupić gotowego produktu dobre 
1 wióry. Na bezrybiu — i rak ryba. 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Meliora
cyjne w  Płocku zamierza obniżać ko
szty remontów poprzez szerokie Glo
sowanie regeneracji. Ponadto uzależ
nia premię motywacyjną od Jakości 
wykonywanych robót.

•  Rada Wojewódzkiego Porozumie
nia Związków zawodowych zatwier
dziła plan pracy na 1 półrocze 1987 
oraz roczny budżet. W dyskusji m.ln. 
wnioskowano o dokonywanie okre
sowych ocen działalności poszczegól
nych komisji problemowych by 
zwiększyć ich aktywność; wskazywa
no również na potrzebę doskonalenia 
współpracy między WPZZ 1 organami 
administracji terenowej.

•  Obradowała Rada Programowa 
Rejonowego Uniwersytetu Robotnl-

ezego w Kutnie. Podsumowano dzia
łalność placówki za 1986 rok, wyty
czono kierunki pracy w roku bieżą
cym. Wyróżniono też najlepszych wy
kładowców: Stanisława Spychalskie
go, Henryka Kolowacika, Jana Mat- 
czaka, Lesława Nowowiejskiego 1 na
szego laureata — Józefa Mierzwiń
skiego.

•  Egzekutywa KG PZPR w Bulko
wie na swym ostatnim posiedzeniu 
m.ln. oceniła współpracę z Zarzą
dem Gminnym ZSMP. z  zadowole
niem przyjęto wzrost aktywności or
ganizacji wyrażający się powołaniem 
dwóch nowych kół oraz wzrostem 
liczby nowych członków ZSMP ze 
132 do 180. Udzielono poparcia inicja
tywom organizacji zmierzającym do 
zwiększenia udziału mlodzieżv we 
współdecydowaniu o życiu spćleczno- 
-gospodarczym gminy.

•  Natomiast Egzekutywa KM PZPR 
w Kutnie na porządku dziennym po
stawiła trzy zagadnienia: określenie 
zadań dla instancji miejskiej 1 POP w 
1987 roku, funkcjonowanie samorzą
dów w  zakładach pracy i organizac
jach spółdzielczych oraz rozwój og
niw ruchu związkowego w zakładach 
pracy miasta w ub. pbku.

•  Posiedzenie Komisji Ekonomlcz- 
nej KW PZPR odbyte w  połowie uty- 
cznla br. poświęcone było wynjkóm 
gospodarczym województwa za rok 
miniony, a także problematyce wdra
żania drugiego etapu reformy gospo
darczej w  świetle Uchwały m  Ple
num KC PZPR.

® W  Mazowieckich Zakładach Ra
fineryjnych 1 Petrochemicznych zor
ganizowano naradę aktywu politycz
nego, gospodarczego 1 tzw. obsługi 
prawnej Jednostek gospodarki uspo
łecznionej z terenu województwa pło
ckiego. Przedmiotem narady były 
„Działania na rzecz praworządności 
w zakładach pracy województwa”. 
Wygłoszono dwa referaty, które sta
nowiły podstawę ożywionej dyskusji. 
Podniesiono m. In. następujące prob
lemy: niski poziom wiedzy prawni
czej wśród załóg zakładów pracy. li
czne przypadki nieliczenia się kie
rownictw zakładów z opinią prawna, 
braki kadrowe — na 600 Jednostek 
w województwie wymagających ob
sługi prawnej zatrudnionych jest za
ledwie 113 radców. W  naradzie ucze
stniczyli sekretarze KW — Wiesław

Paszkiewicz i Jerzy Galaszewakl oras
wicewojewoda płocki — Leszek Ma
jewski.

•  Kolejne posiedzenie Biura Wyko
nawczego Zarządu Wojewódzkiego 
ZSMP było poświęcone programowi 
usportowienia wsi na przykładzie pra
cy i działalności ZSMP oraz LZS. U- 
zgodniono między Innymi: coroczne 
opracowywanie wspólnego kalendarza 
Imprez, otaczanie opieką wyróżniają
cych się LZS-ów przez koła ZSMP, 
zacieśnianie współpracy mającej na 
celu podejmowanie czynów społecz
nych, które zapewnią poprawę bazy 
sportowej środowiska wiejskiego.

•  W Płocku obradowało Prezydium 
Komitetu Organizacyjnego Obcho
dów 750-lecla lokacji miasta. Uzgod
niono, że na kolejnym posiedzeniu 
przedstawiony 1 przyjęty zostanie do
kładny harmonogram Imprez oraz 
przedsięwzięć organizatorskich i dzia
łań społecznych na rzecz miasta po
dejmowanych w roku jubileuszu. Z 
pełnym programem obchodów jubile
uszowych będziemy sukcesyjnie za
poznawali naszych Czytelników.

•  W  Zimowej Szkoły Aktywu wró
ciła młodzież województwa płockie
go. Obóz ten skupiający przede wszy
stkim młodzież robotniczą połączony 
* wypoczynkiem, odbył się w  Między
górzu na terenie woj. wałbrzyskie
go. Jego uczestnicy wysłuchali kil
ku wykładów z zakresu nauk społe
cznych wygłoszonych przez lektorów 
Uniwersytetu Warszawskiego.

•  W tradycyjnym noworocznym 
turnieju brydża sportowego o puchar 
prezesa RSM „Pionier” w Kutnie 
startowało 16 par. Zwyciężyli Sławo
mir Pilarski I Łucjan Nledzielak 
przed parami Zygmunt Podleslak — 
Zbigniew Gralewskl I Edward Na
piórkowski — Marian Śmiałek.

•  W najbliższy czwartek, 29 stycznia 
1987 r. mgr inż. arch. Marcin Przy- 
łubskl wygłosi odczyt „Projektowanie 
Podolszyc Południe — zamierzenia, 
wątpliwości”. Początek godz. 17.00 w  
Sali Nowej na II piętrze siedziby 
Towarzystwa Naukowego Płockiego, 
Pl. Narutowicza 8. Wstęip wolny.

(Jbn)

ZNANE NAM 
I BLISKIE

Kłub Międzynarodowej Prasy i 
Książki zaprasza w dniu 29 stycz
nia br. o godzinie 11.30 na otwar
cie wystawy „Znane nam i blis
kie” autorstwa Ljubianki-Siba 
Finlć i Vana Żarković oraz poe
tyckie spotkanie z jugosłowiań
ską poetką. (eg)

KTO WIE

KTO POMOŻE
?

Pan Jan Szymański z Płocka pisze 
do nas z prośbą o pomoc: „25 lat 
ubieram ploclana. W 1979 roku dla 
przygotowywanej do druku książki 
o najstarszej polskiej szkole średniej 
„Małachowiance” wypożyczyłem 10 u- 
nikalnych zdjęć dotyczących tej szko
ły. Fotografie te zaginęły. Wiele prze
mawia za tym, że leżą gdzieś w tzw. 
dobrym miejscu. Zdjęcia te przed
stawiały m.in. uczestników strajku 
szkolnego w 1905 roku, radę pedago
giczną szkoły z 1910 i 1920 roku, budy
nek szkoły z 1905 i 1925 roku, poka- 
ły gimnastyków „Małachowianki” — 
piramida z okazji święta 3 Maja w  
1919 roku, dyrektora Mieczysława Ol
szowskiego, Każde z nich było opi
sane i posiadało stempel Jan Szy
mański. Były one wartościową częś
cią w moich zbiorach. Liczę, że te 
rozpaczliwe słowa, które kieruję do 
społeczeństwa za pośrednictwem „Ty- 
godnika Płockiego” pomogą mi Je 
odzyskać. W  zamian za zwrot zdjęć 
sprezentuję 20 oryginalnych pocztó- 

Plooka sprzed 1939 roku, zaś 
* (unlkalnych)  pozwolę zro
bić odbitki”.

Ljczymy, że ten apel poskutkuje. 
Podajemy adres p. Jana Szymań
skiego, ul. Gawarecklego 2 m 29, 
09-400 Płock.

opr. (Jbn)
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Kogo spytać — jest przekonany, 
ie ludzie zrobią wszystko,

żeby mleka 
nie zabrakło

Codzienny widok w zajezdni MPK  
mogły wyjechać na trasy.

rozmrażanie autobusów, aby

Jeśli zajdzie taka potrzeba — 
ściągniemy z Drobina No, chyba 
żeby doszło do takiej klęski, że 
żadnych samochodów nie da się 
uruchomić. Na razie wszystko 
jeszcze działa wcale nieźle. Stra
ty będą, owszem, przyjdzie czas, 
to się je podliczy.

Zlewniarz z Borowiczek, Bog
dan Daszewski twierdzi, że pra
cę rozpoczął o 6.00 i pewnie to 
prawda, gdyż o 8.00 właściwie 
może ją zamknąć, czeka już tylko 
na cysternę, skracając sobie ocze
kiwanie rozmową z wozakiem, 
Czesławem Barańskim u Gulcze- 
wa. — Wynoszą prosto z domów 
— stwierdza ob. Barański — jesz
cze ciepłe, to i nie zdąży zamarz
nąć tak zupełnie. Ale tak trochę 
przy brzegach mróz łapie. Wszy
stko przez te boczne drogi. Po 
tych główniejszych jeżdżą pługi, 
ale dziś na wiejskiej drodze koń 
miał śniegu po kolana. Czesław 
Barański wstał dziś o 3.30, dał 
koniowi obrok, w  trasę wyruszył 
po piątej.

W białym obłoku pary stoi Sta
nisława Kóstewicz, odbieracz su

dostąpić. Od góry eternit, pod nim 
papa, potem poszycie. Na samym 
szczycie, koło komina skostniali 
z zimna strażacy. Nie rozgrzał ich 
ten pożar.

Na poboczach dróg mieszkańcy 
% „mandolinami”, odgarniają ty
mi łopatami śnieg z posesji przy 
Wyszogrodzkiej. Przejazd kolejo
wy już prawie oczyszczony. Do 
samych Borowiczek droga cał
kiem niezła.

W cukrowni kampania dawno 
się skończyła, była w tym roku 
udana, do końca grudnia nie było 
mrozów. Nic sdę nie zmarnowa
ło, cukier z tej cukrowni jest bo
daj najtańszy w Polsce Teraz 
pracownicy transportu ładują ga 
na ciężarówki.

W szkole pods awowej w Bo- 
rowiczkach — teraz powinno się 
mówić, że to już szkoła w 
Płocku — kadra nauczycielska 
zebrała się w swym pokoju i cze
ka na dziatwę. Wiadomo, że ra
czej się nie doczeka, bowiem za
jęcia zostały zawieszone. Są jed
nak przypadki, że dzieci nie mają 
z kim zostać w domach i dlatego 
część z nich jednak przyjdzie.

— Zawiesiliśmy zajęcia na ra
zie na dwa dni — mówi dyrektor 
Włodzimierz Żelecki — gdyż 
prognozy meteorologiczne zapo
wiadały mrozy. Ponadto w ostat
nim okresie i tak do szkoły przy

też miał kłopoty z zapaleniem mo
toru, jedzie jednak dość pewnie 
po ślisikich, z wyżłobionymi ko
leinami drogach. Zając skacze 
dość spokojnie przed samą maską, 
specjalnie się nie wysila i zmyka 
przez rów w śniegową pierzynę. 
Nie można powiedzieć, żeby na te 
warunki droga była zła przynaj
mniej na Maszewie. W światłach 
reflektorów widać gąsienicowego 
stalińca z pługiem przeciwśnież- 
nym, który wpakował się w rów. 
Uważamy z panem Staszkiem, na
szym kierowcą, że do jednego ta
kiego potężnego stalińca powin
ny przyjechać teraz dwa, żeby go 
z rowu wyciągnąć.

Godzina 6.05 — zlewnia mleka 
w  Maszewie jeszcze nieczynna. O 
godzinie 6.25 — nieczynna zlew
nia w Siecieniu. Składamy teraz 
wizytę na dyżurce SKR Biała Sta
ra, a właściwie w zakładzie Brwil- 
no. Dozorca Władysław Faratow- 
ski twierdzi, że na razie ma wę
giel i w dyżurce jest ciepło, niby 
w uchu. Ale zapas się kończy. W 
każdym razie może na 2 tygodnie 
wystarczy, przez ten czas pogoda 
również może się zmienić. Póki co 
— w dyżurce kończą rozgrzew
kę traktorzyści Zbigniew Bugaj i 
Andrzej Statkiewicz, którym przy 
pomocy gorącej wody udało się 
zapalić ciągnik, a potem jeden 
drugiego pociągnął. Za chwilę wy
jadą do pracy w transporcie, w 
MZRiP, kfóre zawarły z Białą 
kontrakt na usługi. Dla SKR jest 
to czys y zysk, bo nrzecież zimą 
w polu nie ma co robić.

— Kiepska sprawa z tym mro
zem i naszymi traktorami — 
stwierdza Andrzej Statkiewicz. — 
12 Volt w akumulatorze za mało,

Już w Płocku spotykamy na 
ulicach śmieciarki. Pracownicy 
Zakładu Estetyzacji Miasta klną 
dość głośno. Pewnie —

lodowate uchwyty 
pojemników

„parzą” w ręce nawę" przez rę
kawice. Odwiedzamy ich bazę, da
leko za lotniskiem Już samo oto
czenie jest jakby martwe. Przy
gnębiające wrażenie robią doku
mentnie zamrożone okna pustych 
szklarni, komin kotłowni nie dy
mi. Roślin »v szklarniach nie ma, 
podobno dyrekcja przedsiębior
stwa zieleni, do których one na
leżą zamierza je wydzierżawić. 
Przed garażami, gdzie stoją wozy 
i odbywają się remonty cystern i 
śmieciarek ZEM, dwóch pracow
ników. Coś usiłują robić przy nie
ruchomej ciężarówce, ale zrezyg
nowani odchodzą.

Wacław Wrześniewski, kierow
nik ZEM nie narzeka na pracę lu
dzi. Jedynie sześciu pracowników 
nie dojechało, to zrozumiałe, ko
munikacja jest bardzo kiepska w 
taką pogodę. Nie można tak serio 
narzekać również na sprzęt. Jed
na nowa śmieciarka stoi w na
prawie gwarancyjnej, jeden wóz 
— ten przy garażach — z popsu
tym rozrusznikiem też nie wyje
chał w miasto. — Ale wybieranie 
śmieci odbywa się non stop — za
pewnia kierownik.

Śmieciarki są niemal w porząd
ku, gorzej natomiast z cysternami 
do wybierania szamb. Na mrozie 
popękały wskaźniki poziomu za
wartości. Bez tego może i dałoby 
się pracować, ale tylko z trudem 
1 w ostateczności. Właśnie dzwoni

24 za dużo, czyli gdy się dwa pod
łączy, to izolacja wysiada.

O godzinie 7.00 do pracy przy
chodzi prezes Okręgowej Spół
dzielni Mleczarskiej, Michał Ślu
sarz. — O której powinny być 
otwarte zlewnie? — O szóstej, ale 
to teoria, bo w praktyce zimową 
porą zaczynają wtedy, gdy przy
chodzą pierwsi rolnicy. Przeważ
nie około siódmej.

To prawda. Przy wspomnia
nych dwóch zlewniach nie było 
żywego ducha. Mleko w takim 
czasie nie skwaśnieje. Gorzej jed
nak, że może w bańkach zamarz
nąć, przynajmniej przy brzegach 
i wtedy nie wiadomo, co robić, nie 
ma czasu na zabawy w wykuwa
nie mlecznej bryły i takie „lody” 
odjeżdżają z powrotem do rolni
ka. Albo nie odjeżdża mleko ze 
zlewni do mleczarni. Wczoraj zo
stało w zlewniach około 10 tysię
cy litrów. Przede wszystkim tam, 
gdzie zabrakło prądu, gdy samo
chody podjechały pod zlewnie. Nie 
można było włączyć pompy. Dziś 
zapowiada się jeszcze gorzej. 
Przed mleczarnią w Płocku nie 
ma na razie żadnego samochodu z 
„Transmleczu” , chociaż późno się 
zrobiło, jest już 7,30, mróz gryzie 
w  uszy, a tu przed mleczarnią 
stoją chłodnie, które przyjechały 
po mleko do sklepów.

Na razie najważniejsze dla mle
czarzy jest zaopatrzenie miasta.

rowca. Para pochodzi stąd, że 
trzeba było odmrozić kran u cys
terny, akurat wróciła do mleczar
ni, pierwsza w dniu dzisiejszym, 
chociaż jest to godzina 12.00. Pani 
Stanisława ma wszelkie podsta
wy, żeby narzekać na mróz, bo i 
pod dachem w jej pomieszczeniu 
jest zimno, podłoga betonowa i 
mokra. — Żeby już skończyły się 
te mrozy — życzy sobie Stanisła
wa Kóstewicz i oddaje głos pierw
szemu w dniu dzisiejszym kierow
cy. Ireneuszowi Rosiakowi.

— Kiedy pan wyjechał w trasę?
— 0 6.30. Pojechałem najpierw 

do Łubek, gdzie zostało mleko z 
wczorajszego dnia

— Jeszcze o godzinie 7.20 nie 
było nikogo pod mleczarnią...

— Nic dziwnego. Pewnie 
kolegom z „Transmleczu” wozy 
nie chciały ruszać. Mój stał koło 
mego domu i stamtąd wyjechałem 
prosto w trasę Drogi śliskie, 
zwłaszcza pod górkę strach je
chać.

Mróz
Skurczeni ludzie chyłkiem prze

mykają ulicami Zimno jest rów
nież s rażakom. którzy gaszą po
żar przy ul. Kilińskiego 27 Zapa
liło s:ę o 4.00. jak chodzą słuchy 
— od włączonego piecyka. Zaczął

<rę d^ch. a tu do rieeo aH

Tegoroczna zima jest ciężką próbą dla zlewniarzy. Jak dotychczas 
wywiązują się z niej z poświęceniem, w miastach mleka nie brakuje.

Zdjęcia: TOMASZ J. GAŁĄZKA

chodziła tylko połowa uczniów, a 
z klas młodszych jeszcze mniej.

Budynek szkoły jest stary. Bra
kuje sali gimnastycznej, gdy tym
czasem szkoła jest najlepiej us
portowiona w województwie, co 
jest zastanawiające Jest jednak 
lodowisko. Jest zapas węgla, a 
gdyby tak przestać palić choćby 
jeden dzień — w klasach też pew
nie jeździłoby się na łyżwach 
Teraz przecież pali się w kotłow
ni, a w klasach nie ma więcej, 
niż 14 stopni

telefon, ktoś usilnie prosi o wy
próżnienie szamba. Kierownik o- 
biecuje coś pomóc.

Nie jest lekko a zwłaszcza 
przyjemnie pracować w Zakładzie 
Estetyzacji Miasta, który kiedyś 
nosił nazwę „Zakład Oczyszcza
nia Miasta”, potem „Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania” . 
Chociaż nazwa teraz ładna, po 
dawnemu pracownicy pełni są 
stresów. — I niech pan mi wytłu

maczy dlaczego tak nas traktują? 
— pyta anonimowy rozmówca, z 
konieczności anonimowy, gdyż nie 
chce podać nazwiska. — Za to, te 
wykonujemy taką dobrą dla mia
sta i pożyteczną robotę? No, 
można by o tej naszej pracy mó
wić wiele. Niektórzy gadają, że 
my sobie dorabiamy, że każdy z 
nas jakieś świnie, czy co innego 
chowa, a to już nie te czasy. Po 
śmie‘nikach grasują „poszukiwa
cze skarbów”, jak my na nich 
mówimy. Wybierają przede wszy
stkim butelki, makulaturę i te od
padki spożywcze, które można dla 
zwierząt wykorzystać. Zbiedniał 
naród i już. Kiedyś można było 
znaleźć nawet szynkę i kiełbasę 
w śmieciach. A teraz... W dodatku 
nieporządek jest, do pojemników 
ładują choinki. Toć przecież każ
dy by mógł postawić uschłe 
drzewko obok, żaden problem na 
śmieciarkę to wrzucić. A  tak — 
to jedna mała choinka i już cały 
pojemnik zajęty. Teraz znów, prze* 
ten mróz, byle co trochę mok
rego — zaraz przymarza i skoru
pa się robi. Ostatnio spod „Osied
lowej” trzeba było cały pojemnik 
na bazę przywieźć i próbować 
wykuć ze środka, bo na kamień 
zamarzło.

Nie będziemy mówić o wielkoś
ci spóźnień pociągów. Nie należy 
brać pod uwagę wszystkich tych 
godzin straconych przez pasaże
rów, ponieważ wiadomo i tak, że

kolejarze 
robią co mogą

Właśnie na stacji w Płocku nie
ma naczelnika, który dyżurował 
nocą, podczas gdy kolejarze od
garniali śnieg. Nawet Jednak nie 
śnieg jest najgorszy, ale mróz. 
Blokuje hamulce. Z tego powodu 
nasz jedyny ekspres „Mazowsze” 
odjechał rano 13-go z 17-minuto- 
wym opóźnieniem.

Mróz napręża szyny, tłuką w 
nie koła i szyny pękają. Trzeba je 
później spawać. Najpierw palni
kiem wyciąć kawałek, wstawić 
nowy i zaspawać Jeden z pra
cowników. nie podaje nazwiska, 
6karży się, że kolej nie wypłaca 
„mrozowego” , nie ma także ręka
wic. Zastępca naczelnika Wiesław 
Kowalski telefonuje do magazy
nów. Odpowiedź jest taka. że są 
aż trzy rodzaje do wyboru. Co zaś 
się tyczy dodatku „mrozowego”, 

nosi on inną nazwę I iest wy
płacany przy premii Zastępca na
czelnika chciałb” jeszcze dodać, 
że ludzie na kolei robią więcej, 
niż do n ich należy.

I to jest wspólne odczucie chy
ba każdego z nas. %

BOGDAN IWAŃSKI
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ZADKO który człmek mieszkanio
wej spó: 'sJelni czuje się odpowiedzial
ny aa, wzrast opłat. Mało też kto po
trafi pokazać związki pomiędzy swoimi 
pieniędzmi wnoszonymi przez pocztę na 
konto czynszów, a naprawianą, dajmy na 

to, szybą w korytarzu blokowym. Praktycznie 
bowiem zainteresowanie mieszkańców spółdziel
czych budynków ogranicza się do własnego mie
szkania i do tego, gdzie i kiedy uregulować za 
nie należność. Reszta jest zmartwieniem admi
nistracji, zarządu, rady.

Mamy jednak nowy rok kalendarzowy ł bu
dżety. Dokonywane są bilanse i plany na kolej
ne dwanaście miesięcy. Zarządy 1 rady podsumo
wały wpływy i wydatki, zrobiły też rozeznanie 
w bieżących lub zapowiadanych cenach. Nie 
można odmówić racji takim działaniom. Są ko
niecznością chwili i znajdują uzasadnienie w 
spółdzielczych przepisach dotyczących gospodarki 
finansowej.

Kilka informacji z dokumentów Zarządu Wo
jewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkanio
wych spróbujmy więc prześledzić, aby przybli
żyć sobie podstawy ewentualnych zmian. Rok 
bieżący bowiem będzie kolejnym etapem wdra
żania reformy gospodarczej i to jej drugiego eta
pu, przyśpieszającego procesy modyfikacji struk
tur ekonomicznych. Dostosowywanie finansowej 
gospodarki spółdzielni do generalnych zasad sa
mowystarczalności będzie wobec tego także przy
śpieszone.

Przybliżymy się dzięki temu do twardych pra
wideł ekonomii. Ze spółdzielczością zresztą zwią
zanych instytucjonalnie od samych jej począt
ków. W popularnym przekładzie na nasz język 
można wyrazić to krótko: ile dasz — tyle masz. 
Oficjalnie zaś — samofinansowanie działalności 
gospodarczej.

W
1982 roku, zgodnie * polityką finansową
państwa, wprowadzono w stosunku do 
spółdzielczości mieszkaniowej na okres 

przejściowy dotacje budżetowe na działalność 
eksploatacyjną. Były to między innymi dopłaty 
z kasy centralnej do kosztów eksploatacji cen-

NASZA 
KIESZEŃ

tralncgo ogrzewania w budynkach spółdzielczych 
i pokrywanie kosztów dostaw ciepłej wody. 
Ulgowo traktowano także działalność inwesty- 
cyjno-remontową.

Od listopada 1984 roku Uchwalą Rady Mini
strów nr 131 zapoczątkowano etap ograniczania 
dotacji. W tym momencie objęto przede wszy
stkim sprawy eksploatacyjno-remontowe. Na 
wysokość czynszu zaczęły więc oddziaływać wy
bijane szyby i łamane drzwi w blokowych kory
tarzach, zabazgrane przez niedorostków ściany 
i różne inne szkody, wyrządzane przez użytkow
ników we wspólnym majątku. Oplata za używa
nie mieszkań związała się pewną proporcjonal
ną wielkością z kosztami ponoszonymi przez ca
łą spółdzielczą społeczność.

I trzeba zdać sobie sprawę, ie związek ten jest 
dla przeciętnego członka spółdzielni mieszkanio
wej bardzo obciążający. Podwójnie obciążający.

Z jednej strony, rzutując na wysokość czynszu 
obciąża rodzinny budżet, a z drugiej opinię i sa
mopoczucie mieszkańców. Bo wyobraźmy sobie 
jakie barbarzyństwo i brak kultury musi pano
wać na spółdzielczych osiedlach, jeśli usuwanie 
skutków tego liczy się w grubych milionach 
złotych.

Proszę bardzo, oto konkrety. Koszt naprawy 
zdewastowanych urządzeń w ciągu dziewięciu 
miesięcy ubiegłego roku wyniósł w skali wo
jewództwa ftł 12 min zł. Miesięcznie w ten spo
sób wyrzucają spółdzielcy „w bioto” przeszło 
milion trzysta tysięcy złotych, a zniszczenia każ
dego dnia sięgają 50 tys. zł. Na osiedlach i w 
domach spółdzielców, gdzie gospodarzami są oni 
sami. Wielka to rozrzutność 1 brak wyobraźni.

NAJWIĘKSZY udział w globalnych kosztach 
strat mają płockie osiedla mieszkaniowe. Na 
naprawy zdewastowanych urządzeń w ubieg

łym roku wydano tu ponad 5 min 106 tys. zl. 
Zniszczone drzwi wejściowe, wybite szyby, usz
kodzone elewacje i tynki wewnętrzne kosztowa
ły 1,6 min zł. Połamane drzewa, wydeptane traw
niki 1 zieleńce obciążyły kieszeń członków sumą 
ponad 1,2 min zł. Naprawy dźwigów osobo
wych (!) kosztowały ponad 1,1 min zł, a zniszczo
nych ławek i urządzeń służących do zabawy(?) 
dzieciom ponad 1 min zl.

Przygotowując się do opracowania planów 
społeczno-gospodarczych na 1987 rok spółdziel
nie woj. płockiego dokonały podsumowania swej 
działalności w roku ubiegłym. Z bilansu wynika, 
źe łączny niedobór w skali województwa wy
niósł około 47 min zl. Jest to różnica pomiędzy 
wydatkami, a wpływami. Jednym słowem — 
manko. Podwyższone w pierwszym kwartale ub. 
roku czynsze nie zapewniły więc jeszcze pełne
go pokrycia kosztów funkcjonowania spółdziel
czości mieszkaniowej. W sumie t« 7 min zl po
chodzi i 1985 roku.

W różnych jednostkach wysokość długu jest 
różna. W większych spółdzielniach, jak np. „Ma
zowiecka” w Ploeku, na każdy metr kwadrato
wy powierzchni użytkowej lokahi przypada po
nad 5,70 zł, w gostynińskiej — 2 zl, w „Chemi
ku” — ponad 4 zł, a w „Płockiej” — ponad 4,80 
zł. Inaczej mówiąc każdy z członków spółdziel
ni, żeby pokryć w pełni koszty użytkowania 
swojego mieszkania, musiałby płacić w ubiegłym 
roku czynsz wyższy od obowiązującego o tych 
parę złotych. Z każdego metra swojego mieszka
nia.

Ponieważ zaś zarządy 1 rady doszły do wnio
sku, że nie można jednorazowym pociągnięciem 
osiągnąć samofinansowania i pokryć wydatków 
wpłatami z czynszów, cyfra po stronie zaległo
ści rosła. Były też i inne przyczyny. Przedsię
biorstwa komunalne podwyższały systematycz
nie ceny usług za dostarczanie zimnej wody, za 
wywóz śmieci I płynnych nieczystości. Wzrosły 
koszty remontów przez podwyższanie cen mate
riałów i koszty użytkowania gruntów, na któ
rych stoją spółdzielcze osiedla.

G ENERALNIE więc utrzymanie 1 eksploata
cja mieszkań była coraz droższa, a opłaty 
wnoszone przez lokatorów stale. I trudno w 

tej sytuacji nie dostrzec logicznych następstw 
rozchodzenia się tych dwóch rachunków. Szcze
gólnie, że koszty usług komunalnych oraz re
monty I konserwacja stanowią prawie 80 pro
cent wysokości całego czynszu. Reszta jest sto
sunkowo stabilną wielkością i obejmuje np. 
place dozorców i sprzątaczy, ubezpieczenia, fun
dusze socjalne, działalność społeczno-wychowaw
czą, zarządzanie itp.

Można więc stwierdzić, ta w przypadku spół
dzielczości zbyt długi rozbrat z ekonomią nła 
opłaca się. Zasady racjonalnego myślenia wy
magają częstszego niż raz w roku korygowania 
kosztów działalności i obserwowania poczynań 
partnerów. Bliższy kontakt z rachunkiem wy
datków powinien zaowocować większym zain
teresowaniem lokatorów sprawami swojej spół
dzielni i zasadami, na których ona opierać się.

Może wówczas przechodząc koło pijaka, któ
ry szuka oparcia na zbyt wątłym drzewku, czło
nek spółdzielni zatrzyma się i zrobi mu wy
wód na temat skutków zniszczenia zieleni w 
osiedlu. Pewne jest też, że wldsąe dzieci bawią
ce się rozbijaniem szyb w bloku, nie powie so
bie „inni zapłacą”. W kapiącej z kranu wodzie 
usłyszy dźwięk wypadających mu z portfela zło
tówek, a w zepsutej windzie dostrzeże część
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Narodowy Otyń Pomocy Szkole —  hasło czytelne
dla wszystkich Polaków bardzo szybko przestało być jedynie 
hasłem z pierwszych stron gazet. Jego zasadność i słuszność 
potwierdziły realne potrzeby przed jakimi stanęła polska 
szkoła, wynikające z zaniedbań jeśli chodzi o remonty, z fi
nansowych niedostatków, ogromnych potrzeb oraz faktu, 
demograficzny wyż ciągle szturmuje by zająć miejsce w  ław 
kach.

IDEA Rady Krajowe}
Patriotycznego 

Ruchu Odro
dzenia Narodowego znalazła po
twierdzenie w działaniach i ini
cjatywach, w  które włączyli się 
rodzice i uczniowie, działacze 
społeczni, harcerze, związkowcy, 
katolicy i ateiści. Zasilają konto 
w  pieniądze zebrane w wyniku 
aukcji, publicznych zbiórek, ze 
sprzedaży makulatury, szkolnych 
zabaw, spektakli i koncertów.

W naszym województwie Wo
jewódzki Komitet NCzPSz w 
70-osobowym składzie rozpoczął 
działalność w 1984 roku. Swój ak
ces pomocy w pracach zgłosili 
przedstawiciele największych za
kładów przemysłowych i instytu
cji, organizacji społeczno-zawo
dowych, młodzieży, pracowników 
administracji państwowej. Aby 
lepiej koordynować całością dzia
łań powołano cztery zespoły pro
blemowe — inwestycyjny, finan
sowy, propagandowy i do spraw 
Wychowawczych.

Na apel Rady Wojewódzkiej 
PRON powstało ponad 180 gmin

nych i lokalnych komitetów 
NCzPSz. Na rzecz idei zadekla
rowało udział przeszło 2,5 tysiąca
osób — nauczycieli, robotników, 
rolników, rzemieślników, wszyst
kich którzy rozumieją potrzeby i 
sytuację w jakiej znalazła się 
płocka oświata i pragną świad
czyć pomoc w miarę swoich moż
liwości.

Ta społeczna aktywność najlep
sze wystawia świadectwo obywa
telskim postawom, świadczy tak
że o tym, że potrzeby pomocy nie
kwestionuje dzisiaj nikt, rozu
miejąc, że szkoła sama nie będzie 
w stanie poradzić sobie ze 
wszystkimi problemami i ma pra
wo oczekiwać pomocy i wspar
cia.

Ma ona różny wymiar, nie cho
dzi przecież tylko o realizowanie 
nowych inwestycji, choć niedo
statki bazy to problem numer je
den, ale także wyposażanie w  po
moce szkolne, w autokary, albo 
przyczepy dla szkół gminnych, w 
zielone boiska ł w sale gimna
styczne, w korty 1 pływalnie.

U m  d f  więc łd « każda 
mbrana stołówka, ale także prze
pracowana w czynie społecznym 
godzina na rzecz szkoły. Skala 
potrzeb ogromna, nakłady inwe
stycyjne przeznaczane na budowę 
szkół od wielu lat były niewy
starczające. Starzały się budynki, 
zużywało wyposażenie. Z 515 
obiektów, którymi rządzi oświata 
234 wybudowane zostały przed 
1945 rokiem, z tego 17 powinno

cjach. Krajowy wskaźnik, Jak po
daje wygodna w takich sytua
cjach statystyka, określający licz
bę uczniów na jedno pomieszcze
nie do nauki w mieście w 1985 
roku wyniósł 37,9, w  wojewódz
twie płockim — 44,3.

W przyszłym roku uczyć się bę
dzie rekordowa liczba 72.130 
uczniów, dodajmy w warunkach 
trudnych. Według wyliczeń de
mografów apogeum tego szczytu

się zamknąć natychmiast, bo ich 
stan budzi duże zastrzeżenia i 
stawia pod znakiem zapytania 
bezpieczeństwo uczniów.

Zaległości nagromadziło się 
sporo. Nie wybudowano 11 przed
szkoli o 1320 miejscach i 5 szkół 
podstawowych. O ile sytuację je
śli chodzi o pomieszczenia dla 
najmłodszych łata się anektując 
na ten cel mieszkania w blokach, 
co jest jak wiadomo rozwiąza
niem wymuszonym i trudno takie 
wzory upowszechniać, bo szkoły 
pękają w szwach. Każdy rodzic 
zna zmorę nauki na zmiany i póź
nych powrotów dzieci po lek

przypadnie na rok 1988. Trudna 
sytuacja jest i tam, gdzie budynki 
stare, i tam gdzie nowe wpraw
dzie, ale nadmiernie przeładowa
ne. Tzw. obiektów oświatowych, 
czyli szkół i przedszkoli potrzeba 
od zaraz w latach 1987—90 kil
kanaście. W Bielsku, Radzanowie, 
Bodzanowie, Słubicach, Szczawi
nie, Daszynie, Gozdowie i Płocku. 
Jako tzw. obiekty towarzyszące w 
nowych dzielnicach realizowana 
będzie szkoła i przedszkole na 
osiedlń Tarnowskiego w Kutnie, 
na Dworcowej i Podolszycach w 
Płocku, w Żychlinie i w Sierpcu. 
Nie są to oczywiście wszystkie

potrzeby, Jedynie te najpilniejsze,
częściowo już rozpoczęte, które 
nie doczekały się finału z powodu 
inwestycyjnego poślizgu.

Trudna sytuacja w  szkołach 
podstawowych nie jest jedyną 
bolączką, podobne kłopoty mają 
szkoły średnie, które również 
pracują w bardzo złych warun
kach — na przykład Technikum 
Samochodowe, Zespół Szkół Me
chanicznych, ZS CZSP. Pożar Do
mu Dziecka w Lucieniu pozbawił 
oświatę kolejnego obiektu.

Konieczność pomocy nie wyma
ga więc większej argumentacji. 
Wystarczy dodać, że brakuje 
mieszkań dla nauczycieli w mia
stach i na wsi i trudno zapobie
gać niewłaściwej selekcji kadr do 
zawodu. Także stan sanitarny 
szkół budzi wiele obaw.

Pierwsze efekty Narodowego 
Czynu to 52 min złotych zgroma
dzonych na jego koncie, w tym 
na koncie wojewódzkim 4,8 min. 
Przyczyniły się do powiększenia 
tej kwoty społeczne akcje i ini
cjatywy, między innymi loteria 
fantowa z okazji Święta Czytel
ników „Tygodnika Płockiego” w 
Gostyninie, która przyniosła zysk 
360 tysięcy i dodatkowe 250 tys. 
złotych ze sprzedaży toreb rekla
mowych.

Patronat nad budową szkoły w 
Byszewie objął „Głos Robotniczy” 
przekazując 0,5 min złotych. Re
dakcja „Chłopskiej Drogi” patro

nuj* rozbudowie szkoły w 
Pomagają szkołom zakłady pracy 
i instytucje, dzięki którym udało 
się już rozbudować o salę gim
nastyczną Szkołę Podstawową 
nr S w  Gostyninie, wybudować 
Dom Nauczyciela w  Swięcicach, 
rozbudować szkoły w  Łęgu i Dro
binie, w Susku, Łaniętach, Łub
kach, Czerwińsku i Ostrowach.' 
Pierwszym w ym iętym  efektem 
patronatu zakładowego było od
danie w  1984 roku przedszkola w 
Płocku, wybudowanego przez 
MZRiP. Zakłady Drobiarskie w 
Kutnie przekazały budynek na 
przedszkole, a Fabryka Maszyn 
Rolniczych swoje wyroby dla wy
posażenia parku maszynowego 
Technikum Mechanizacji Rolnic
twa w  Piątku. „Agroma” kutnow
ska wpłaciła 0,5 min złotych na 
budowę sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Kut
nie. Zakłady „Miflex” podarowa
ły aparaturę kontrolno-pomiaro
wą dla ZSZ nr 2 w Kutnie, „Po
łam” gostyniński zadeklarował 
kwotę 20 min na budowę przed
szkola na osiedlu zakładowym. 
Rośnie więc konto Narodowego 
Czynu Pomocy Szkole, rozwija się 
społeczna aktywność. W gminie 
Czerwińsk kwesta wśród ludności 
przyniosła 2,6 min złotych, w  Sta
rej Białej przeznaczono na konto 
NCzPSz nagrodę za zajęcie 
T l miejsca w  konkursie „Mistrz 
gospodarności” . Naśladownictwo 
wskazane.

EWA GRINBERG
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Ucieczka od banału

13. Dzisiaj wypuściliśmy pierw
szą partię dziewięciu ludzi do 
miasta, gdzie następnie zajmą się 
nimi inni. Po przebraniu w cywil
ne ciuchy będą pilotowani do gra
nicy jugosłowiańskiej.

14—30. Nastroje w obozie do
skonałe. Bardziej doświadczeni 
żołnierze niecierpliwią się, chcą 
już iść na francuskie drogi. Nie
stety, ewakuacja musi odbywać 
się w całkowitej konspiracji, za
tem nie może mieć masowego cha
rakteru. Jest jednak również spo
ro takich, dla których własny los 
wydaje się być najważniejszy. Cl 
chcą wracać do kraju, do czego 
zresztą namawia ich gorąco pro
paganda węgierska.

LISTOPAD
1—2. Madziarzy wzmocnili stra

że. Wyjście z Obozu tylko w  od
dziale zwartym przeliczanym do
kładnie przed i po powrocie. Ma
my nieco uciechy, gdyż podczas 
liczenia, przechodzimy z szere
gów nieprzeliczonych do przeli
czonych. Były to okazje do uciecz
ki z szeregów w  mieście. Zatrzy
mywano się w punktach kontak
towych, z których z kolei przech
wytywali ochotników ci z żołnie
rzy co posiadali przepustki stałe 
jako pracujący. Nimi też uzupeł
niano stany do po powrocie do 
obozu. W ten sposób nasza ogól
na liczba mniej więcej cię zga
dzała.

11. Święto odzyskania niepod
ległości w  1918 raku. Nabożeń
stwo, lecz nastroje ponure,

30. Słuchaliśmy znów przemó
wienia generała Sikorskiego, któ
re poprawiło trochę nastroje. 
Świadomość, że coś się dzieje w 
naszej sprawie chociaż na bardzo 
małą skalę, a więc będzie wyma
gało długiego czasu, umacnia mi
mo wszystko wiarę w  przyszłość. 
Węgrzy nadal czujni. Często nie
spodziewanie rewidują nasze bar
łogi, poszukując krótkiej broni 
polnej. Czasami coś znajdą.

GRUDZIEŃ
1—83. Nie dzieje się nic godne

go uwagi o czym można by napi
sać. Przygnębiająca szarzyzna o- 
ibozowego życia. Przed świętami 
otwarto w  jednej z hal świetlicę 
obozową. Mały baraczek na blisko 
4 tysiące ludzi. Otrzymałem list 
od żony z opłatkiem. Nastrój w i
gilijny i list rozpalają wyobraź
nię. Gorzkie rozmyślania o sytua
cji żony, która znajduje się w  
matm domu rodzinnym, z całą 
pewnością nie umilają Jej tam 
życia. — O tym oo było, a przede 
wszystkim co będzie. Kiedy i czy 
w  ogóle uda mi się stąd wyrwać?

Na razie nas starszych wiekiem 
nie oheą wypuszczać. Organizuje
my ludzi ze służby czynnej lub 
rezerwistów młodszych roczni

ków z wyszkoleniem pancernym,
saperów itp.

25—31. Święta upłynęły na roz
myślaniach i spacerach w rejonie 
obozu między barakami. Blisko 
płotu nie wolno chodzić, bo straż
nicy wrzeszczą „nem lechet” lub 
ostrzej „nem sobot” oo oznacza 
nie można — nie wolno. W Syl
westra o godzinie 12 w nocy przy
byli do naszego baraku orkies- 
tramci wojskowi. Polacy. Odegrali 
„Nowy rok bieży” i „Warszawian
kę” . Melodię podchwyciliśmy na
tychmiast i cały barak drżał od 
śpiewu. Madziarzy zbaranieli nie 
wiedzące co się dzieje.

STYCZEŃ 40
1—22. Minął rok stary, rok tra

gedii narodowej i każdego z nas 
z oeobna. Rok załamania, ale t«t 
budzącej się nadziei. Oby nowy, 
w  który wstępujemy, umocnił nas 
w  przekonaniu i wierze w  pomyśl
ność naszej sprawy. Mimo tak 
niekorzystnego układu sił. Aby 
nasi przywódcy i dowódcy za gra
nicą znaleźli wspólny język i ze
spolili umysły, byśmy mogli pro
wadzić naszą sprawę wśród pię
trzących się przeszkód.

Mimo zaostrzenia dozoru śred
nio dziennie opuszcza obóz do 20 
ludzi. Ochotników, którzy kiero
wani są do granicy jugosłowiań
skiej.

23. Słuchamy wiadomości pol
skich z głośnika. Dzisiaj uroczys
te otwarcie Polskiej Rady Naro
dowej w  An-gers, gdzie organizuje 
się nasza armia na obczyźnie. 
Przemawiał Ignacy Paderewski 
wzywając „kochanych braci Pola
ków” do walki o wolność i umac
niając wiarę w odrodzenie kraju. 
Wyraził głębokie przekonanie, że 
żołnierz polski przyniesie umę
czonej ojczyźnie wyzwolenie.

27—28. Nowy dowódca garnizo
nu węgierskiego wydał zakaz wy
puszczania Polaków do miasta. 
Motyw — epidemia tyfusu. Na 
niewiele te kroki się zdają. Żoł
nierze, którzy zgłosili się do ar-' 
mli mimo obostrzeń wychodzą ■ 
obozu coraz to innymi drogami 
Odpływ do tworzącej się armii 
nie może być przerwany.

29. Otrzymałem dwie pocztów
ki od żony z Łodzi.

80—31. Zima ostra. Węgrzy 
twierdzą, że nie pamiętają takich 
mrozów, a szczególnie tak obfi
tych opadów śniegu. Wczoraj by
łem u por. Grafa, gdzie złożyłem 
deklarację na emigrację. Żle się 
dzieje. Ktoś zdradził melinę, w 
której przebierali się żołmerze w  
ubrania cywilne. Zatrzymano 13 
osób Już przebranych, zarekwiro
wano zapas ubrań znacznej war

tości. Wśród aresztowanych jest 
też strażnik graniczny Chrostek. 
Jeden z naszych pilotów wypro
wadzających żołnierzy ochotni
ków do granicy jugosłowiańskiej. 
Zatrzymanym grozi twierdza Ko
marom.

LUTY
I— 3. W obozie nadal stosunki 

napięte. Wczoraj zaprowadzono 
nas do kościoła. Oficerowie wę
gierscy chcąc jakby się zrehabili
tować zapraszali naszych ofice
rów do ławek, lecz Polacy odmó
wili pozostając między żołnierza
mi.

Jedno jest pocieszające w  tym 
dramacie. Niespotykana dotych

czas solidarność i ryzykanctwo je
żeli sytuacja tego wymaga. Przy
pomina mi się stwierdzenie na
szego wieszcza na emigracji: 
„Gryzą się przy żłobie, jednoczą 
pod batem”.

Dociera do nas informacja, że 
na granicy zdarzył się wypadek, 
podobo nie pierwszy. Grupa Pola
ków przechodząc przez zamarznię
tą rzekę graniczną Murę spowo
dowała pęknięcie skorupy lodo
wej. Ponoć kilku naszych utonęło. 
Inni przebywają w  szpitalu w 
Szombately.

4—5. Była w  obozie misja Czer
wonego Krzyża z Anglii, która 
badała warunki naszego pobytu, 
legowiska* wyżywienie dtp.

•—10. Prawdopodobnie zalece
nia pokontrolne coś pomogły po
nieważ prowodząją nas do łaźni w  
mieście, gdzie są prysznice, a nie 
jedynie gęsta woda.

I I— 12. Zycie kulturalne też się 
otywilo. Przyjechał do nas z inne
go obozu aktor Jontek Makolong- 
wa, Ślązak spod Cieszyna. Prawił 
śląskie kawały. Znalazła się pa
ra muzyków, jakaś grupa rewe- 
lersów. Trochę to wpływa na po
prawę ponurych nastrojów.

13. Porucznik Iwanicki wygła
sza nam pogadankę na temat: 
„Przyczyny wojny i obecny układ 
sił polityczno-wojskowych w  Eu
ropie i na świecie” . Z tego co 
mó$ powiedzieć wynika, że mo
że nie wszyscy, ale już wkrótce 
zaczniemy aktywne życie i to naj
prawdopodobniej gdzieś na środ
kowym wschodzie, (cdn)

Opr. I wybór: 
1AN B. NYCEK

G DY zawitałem do koszaliń
skiego teatru pomyślałem 
sobie, że w dziejach każdego 

przybytku Melpomeny zdarzają 
się momenty szczególne. Po okre
sach spokoju, równowagi, powol
nego rozwoju, a może nawet sta
gnacji, przychodzi nagle gwałtow
ny zryw, wybuch. W rezultacie na
stępują zmiany. Pojawiają się 
sztuki, które w mgnieniu oka bu
rzą dotychczasowe przyzwyczaje
nia d utarte konwencje. Otwierają 
się nowe drogi. Szokują innością. 
Zwracają na siebie uwagę, jako 
na pewne zjawiska, wobec któ
rych nie można przechodzić obo
jętnie.

Tak jest w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym im. J. Słowackie
go, o czym przekonałem się, bę
dąc na przeglądzie ostatnich re
alizacji scenicznych wraz z grupą 
dziennikarzy reprezentujących 
różne pisma. Mimo trudnych wa
runków skorzystaliśmy z zapro
szenia dyrektora Andrzeja Marii 
Marczewskiego. Nawet zaspy nie 
utrudniły drogi do teatru. Liczyło 
się coś więcej.

Przegląd
Pierwsza sztuka: „Na czwora

kach” Tadeusza Różewicza. Spek
takl wyreżyserował Wiesław No
wosielski, o scenografię zadbała 
Kika Lelioińska, a muzyką opa
trzył Tadeuisz Woźniak, którego 
utwory pamiętają zapewne w i
dzowie Teatru Dramatycznego 
Im. Jerzego Szaniawskiego w 
Płocku. Zresztą nie tylko on, zna
ny płockiej publiczności, pracuje 
lub współpracuje z koszalińską 
sceną. Znaleźli się również: Jerzy 
Stępniak, tworzący ruch scenicz
ny, opracowujący układy chore
ograficzne, Jadwiga Lipińska, ja
ko zastępca dyrektora oraz czwo
ro aktorów — Jadwiga Andrze
jewska, Andrzej Błaszczyk, Kazi
mierz Tałaj, Iwona Żelaźnicka. 
Pamiętam także Janusza Lisa 1 
Zdzisława Derebeckiego, którzy 
jednak króflio gościli w  Płocku.

Ale wróćmy do sztuki „Na czwo
rakach”. Mamy w niej do czynienia 
i  nieubłaganą konfrontacją stereoty
pów myślenia. Oglądaliśmy dramat, 
opowiadający o Poecie Laurentym

(Andrzej Btaszesyk), rozliczającym etą 
niejako z opiniami, które dotyczą je
go osoby i twórczości. Uznany za 
wspaniałego pisarza, za człowieka, 
któremu należą się najwyższe odzna
czenia i laury, a po śmierci muzeum 
z pamiątkami, on buntuje się prze
ciwko temu. Zaczyna udawać błazna. 
Chodzi na czworakach. Tymczasem, 
otaczający go ludzie, biorą te wygłu
py za oryginalny sposób bycia i 
chwalą je sobie. Ba! Sami starają się 
sprostać grze pozorów. Reżyserowi — 
Wiesławowi Nowosielskiemu udała się 
inscenizacja. Bardzo sugestywnie i 
wyraźnie stawia pytania. Jaki powi
nien być dzisiaj artysta? Czy wolno 
mu udawać błazna I kpić z otoczenia? 
A może raczej wypada godzić się z 
tym, by poeta został muzealnym za
bytkiem? Chyba nie... Powinien chro
nić w sobie 1 przekazywać inne war
tości sztuki, poezji, literatury. Jakie? 
Odpowiedzi nie daje autor dramatu 
■— Tadeusz Różewicz. Musi Jednak 
szukać, by Jego twórczość nie stała 
się makulaturą.

Druga premiera, którą przygotowa
no, to „Bałkański szpieg”, jugosło
wiańskiego pisarza — Duśana Kovaće- 
wića. Przedstawienie wyreżyserował 
Józef Fryźlewicz. A  traktuje o czło
wieku ogarniętym manią śledzenia 
młodego mężczyzny oraz jego zna
jomych, którzy wydają się być 
zdrajcami ojczyzny, współpracujący
mi z obcym wywiadem. Rzekomym 
szpiegiem Jest Lokator (Zdzisław De- 
rebecki). Natomiast główny bohater 
Ilja Cvorović (Józef Fryźlewicz) tak 
daleko posuwa się w swym obłędzie, 
że w końcu sam pada Jego ofiarą. 
Z matni chcą go wyciągnąć: żona Du- 
nica (Ewa Nawrocka), córka Sonia 
(Jadwiga Andrzejewska), a pomaga 
mu brat Dziuro (Kazimierz Tałaj). 
Spektakl nie pozbawiony sensacyjno- 
ścl skłania jednak do zastanowienia 
I refleksji: Jak można doprowadzić 
siebie samego do obłędu, ulegając z 
bojaźni przed konsekwencjami, manii 
prześladowczej.

Myślę, że zbytniej prezentacji nie 
"wymagają „Emigranci” Sławomira 
Mrożka. Sztuka ta wystawiana była 
również na płockiej scenie. Ścierają 
się w niej postawy dwóch emigran
tów, którzy z różnych przyczyn zna
leźli się za granicą. Dla koszalińskiej 
publiczności grali: Józef Fryźlewicz 1 
Wojciech Pastuszko. Stworzyli spek
takl odznaczający się konsekwentnie 
utrzymaną dramaturgią 1 wzrastają
cym napięciem.

Ciekawe przedstawienie — „Seans** 
Ireneusza Iredyńskiego, wyreżysero
wał Andrzej Marla Marczewski. Ona 
(Iwona Żelaźnicka) i On (Andrzej 
Błaszczyk) przekazali sprawozdanie z 
życia pary, dwojga osób: dziewczyny 
i pisarza, uwikłanych w zależności, 
z kompleksami, urazami 1 słabościa
mi. Obydwoje — tragiczni, grotesko
wi, ironiczni, a jednocześnie zagubie
ni, perwersyjni, brutalni, drażniący 
grą pozorów. Pogrążeni w degrengo
ladzie, są okrutni i zarazem pełni li
tości. W  końcu dziewczyna zabija 
ehorego na białaczkę przyjaciela, by 
oszczędzić mu cierpień. Ale sekcja

wykazuje, że ule był on chory. Parze 
aktorów udało się wydobyć to, co dla 
autora „Seansu” bliskie — upadek, 
rezygnację, bezsilność, prowadzące do 
samounicestwienia, do tragicznego 
wyboru.

Można by powiedzieć, że

każdy płaci 
swoją cenę

Taki* przesianie niesie sztuka 
„Legenda o szczęściu bez granic” 
snerdowskiego dramaturga — Ul
richa Plenzdorfa, której reżyse
rem jest Andrzej Maria Mar
czewski. Nieszczęśliwi, niezado
woleni — Paul (Wojciech Broda— 
Żurawski) i Paula (Jadwiga An
drzejewska) spotykają się, by ra
zem przeżywać chwile szczęścia, 
rezygnując przy tym z dotychcza
sowych osiągnięć, z zabawy, lek
kiego życia, ze stanowiska w 
MSZ, z domu.

Na świat ma przyjść dziecko, co 
wiąże się z ogromnym ryzykiem. Pau
la miała Już trzy cesarskie cięcia. 
Profesor ostrzega, lecz ona chce ro
dzić, Umiera i Paul pozostaje sam. 
Ciągle jednak poszukuje swej ko
chanki. Znajduje podobną, lecz nie 
tą samą. Pewnego dnia, w dziwnych 
okolicznościach, najeżdża na niego sa
mochód w garażu. Od tej pory Jest 
kaleką. Zdaje sobie sprawę, że druga 
osoba męczy się z nim, więc znika, 
przepada bez śladu. Ot, cena, Jaką 
zapłacili. A przedstawienie Jest wi
zyjne, z ekspresyjnym zakończeniem. 
Urozmaicają Je songi Aktorki (Doroty 
Piaseckiej) i Aktora (Janusza Lisa). 
Spektakl nastrojowy, w tonacji me
lancholijny.

Wydarzeniem, na które czeka
liśmy, było „Zezowate szczęście 
I I ” w  reżyserii Andrzeja Marii 
Marczewskiego (fot.). Powiodła 
się adaptacja powieści Jerzego 
Stefana Stawińskiego. Zresztą nie 
pierwsza. Pamiętamy głośną — 
„Mistrz i Małgorzata” według Mi
chała Bułhakowa. Również w  tym 
spektaklu retyser zadbał o nie
konwencjonalne, niecodzienne 
środki wyrazu. Sztuka — „Smut
nych losów Jana Piszczyka ciąg 
dalszy” jest przebojowa i efektow
na. Składa się z szeregu enizo-
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Do sołtysa przyszła Stanisława M. i poprosiła o telefonicz
ne zawiadomienie posterunku MO, W jej domu znajdowały 
się zwłoki macochy, Anny A. Znaleźli ciało, gdy zaniepoko
jeni ciszą, jaka panowała w pokoju, otworzyli drzwi. Leża
ła przy stole nakryta pościelą.

EDWARD K.: — Tego dnia wspólnie z synem okrywałem 
kopce z ziemniakami i warzywami. Około godziny 15 przy
szła Stanisława M. Powiedziała: „Edziu, ja mam już tego 
wszystkiego dosyć. Nie wytrzymam...”  Z początku nie wie
działem, q co może jej chodzić. Później dopiero wyjaśniła, że 
Anna A, nie żyje. Ciało znaleziono w pokoju. Poprosiła, bym 
zatelefonował na posterunek MO, Kończyliśmy pracę, więc 
kazałem zaczekać w mieszkaniu. Gdy powiadomiłem milicję, 
poszedłem razem z nią, żeby zobaczyć, co się stało.

| |  IESZKAŃCY Kosima w 
lw i  gm. Góra św. Małgorzaty 
«  * wiedzieli, że w domu Sta
nisławy M. od dłuższego czasu nie 
było spokoju. Powodem była,An
na A,, macocha, z którą ożenił 
się Kazimierz A. Kilka lat po 
śmierci żony postanowił sprowa
dzić pod swój dach inną kobietę. 
Od tego zamiaru odwodziły go 
dzieci, lecz

1̂ 3$

i uparty

Zdecydował i nie było odwrotu. 
Został sam. Dwie córki miały już 
rodziny i dorosłe dzieci. Ale kie
dyś przyszedł mu do głowy po
mysł, żeby jedną sprowadzić do 
siebie. Ktoś musiał zadbać o go
spodarstwo. Sam, będąc w pode
szłym wieku, nie miał już siły.

Z propozycji ojca -skorzystała 
Stanisława -M. Wraz z mężem 
sprowadziła się do Kosi na. Mie
szkanie, które mieli w Zgierzu, 
zostawili czterem córkom. Pra
cowała w gospodarstwie, liczą
cym niespełna 2 ha ziemi. Mąż po- 
pomagał jej, a oprócz lego był do
zorcą w cukrowni w Leśmierzu. 
W sumie wiodło im się nieźle. '

Ojciec obiecał, że wszystko po
zostanie ich. Ałe obawy o mają
tek zaczęły się wtedy, gdy ożenił 
się po raz drugi. Niepokoili się o 
to, czy „stary” nie zmieni zda
nia. W każdej chwili mógł obda- 

. rzyć Annę A. Macocha stała się 
więc zadrą w rodzinie. Od począt
ku patrzyli na nią podejrzliwi^. 
Nie zaakceptowali. Sami zajmo
wali jedną połowę domu. Po dru
giej stronie korytarza znajdował 
się pokój, w którym mieszkali 
staruszkowie.

Nagle ojciec zupełnie podupadł 
na zdrowiu. Często przebywał w 
szpitalu. Nie mógł więc czuwać 
nad rodzinną schedą. Nie był w 
stanie łagodzić sporów i waśni. 
Zmarł 11 sierpnia 1986 roku. Od 
tego dnia Anna A. pozostała sa
ma w jednym pokoju. Nie czuła 
się dobrze pod wspólnym dachem 
ze S'anisławą M. i * jej rodziną. 
Ciągle bowiem dochodziło do 
sprzeczek, do przygadywań i kłót
ni. Po cichu zaś liczono na to, że 
w końcu macocha się wyprowa
dzi do swej rodziny, a oni zosta
ną sami. Kością niezgody były 
również oszczędności, jakie pozo
stawił ojciec. Myślano o spadku.

Tymczasem wszystkie pieniądze 
trzymała macocha. Anna A. dzie
liła. Nie znając dokładnie sumy, 
która pozostaje w jej dyspozycji, 
sądzono, że dba zwłaszcza o swo
je dzieci z pierwszego małżeńst
wa,. Natomiast im rzuca grosze. 
To właśnie budziło ogromne nie
zadowolenie. Od czasu do cźasu 
zaglądali do pokoju Anny A., gdy 
kobieta gdzieś wyszła lub wyje
chała na kilka dni do swej ro
dziny. Wtedy przeglądali szafę, 
sprawdzali na półkach pod bie
lizną, szukali w kieszeniach^ ub
rań. I zabierali cenniejsze rzeczy.

Pewnego dnia' zginęły podobno 
książeczki oszczędnościowe.
Sprawa trafiła nawet do orga
nów ścigania. Ale nie ustalono 
sprawcy. Wiele przemawiało za 
tym, że staruszka wybrała osz
czędności i rozdała pieniądze. Po
tem zaś nie pamiętała, co się z 
nim słało.

W połowie roku sprowadzili do 
siebie córkę Jolantę M. Chcieli 
mieć ją pod baczniejszą kontrolą, 
ponieważ dochodziły do nich wie
ści., że w mieszkaniu w Zgierzu 
dzieją się różne rzeczy. Samotna 
kobieta, mająca 25 lat, wychowy
wała troje dzieci: 7-letnią Ange
likę 5-letnią Kingę i 1,5-roczną 
Mai winę. Tylko ona wiedziała, 
którzy mężczyźni są ich ojcami.

Jolanta M. przeniosła się do ro
dziców. Nigdzie' nie pracowała, ałe 
chciała żyć lekko, łatwo i przy
jemnie, Dzieci pozostawiała pod 
opieką matki, a sama robiła wy
pady do Łęczycy, Zgierza, do Łó
dź5 Potrzebowała jednak pienię
dzy. Natomiast rodzice nie dawali 
się nabierać. Nie ulega też wąt
pliwości, bacznie obserwowała An
nę A. Orientowała się w tym, że 
staruszka ma jakieś oszczędnoś
ci. Niejednokrotnie udawało się 
wyciągnąć od babki mniejszą lub 
większą kwotę.

Po dniu zmarłych 77-letriia An
na A znowu wyjechała do swej 
rodziny. Wróciła za tydzień i sie
działa w swym pokoju. Rzadko 
wychodziła z mieszkania, lecz 
słyszano, że się kręci. Potem jed
nak przestały dobiegać zza ściany 
jakiekolwiek- odgłosy. Sądzono, że 
staruszka , mogła udać się w od
wiedziny. Trochę bardziej zanie
pokojono się, gdy nie zjawiła się 
an> przed, ani też po świętach Bo
żego Narodzenia.

Dopiero 7 stycznia 1987 roku 
Tadeusz M., przed wyjazdem do 
pracy kazał żonie zajrzeć do po
koju babki. Przechodząc koryta
rzem czuł dziwny zapach. To zaś 
nie dawało mu spokoju.

TADEUSZ M.: — Wstałem oko
ło 4.30. Szykując się do wyjazdu, 
powiedziałem żonie, by otworzyła 
mieszkanie Anny A. i sprawdzi
ła, Gdy wróciłem do domu po 
godzinie 15, zapytałem, czy zrobi
ła to, o co ją prosiłem. Żona 
stwierdziła, że nie, ponieważ się 
boi. Namawiała córkę, lecz Jolka

się nie zgodziła. Odrzekła: „Nie 
chcę, bo jeśli coś stałoby się bab
ce, to byłoby na mnie...” Przed 
południem wyjechała do pracy.

Teraz wspólnie z żoną postano
wili otworzyć pokój. Znaleźli od
powiedni klucz, który pasował do 
podklamkowego zamka. Ale nie 
można było go włożyć. Okazało 
się, że w dziurce jest papier. Wy
pchnęli go śrubokrętem. Potem u- 
dało im się przesunąć zapadkę 
górnego zamka.. Otworzyli drzwi 
i ujrzeli, że przy stole ktoś leży 
na podłodze, przykryty pościelą. 
Tadeusz M. uniósł kołdrę. Pod nią 
było

Na twarzy i głowie zobaczył ra
ny. Zauważył również ślady krwi. 
Nie ulegało wątpliwości, że sta
ruszka została zamordowana. W 
pobliżu drzwi znaleziono kartkę: 
„Bardzo państwa przepraszana . ” 
— tak zaczynało się pierwsze 
zdanie. Z treści wynikało, że ktoś 
dokonał zabójstwa, z jakiegoś ta
jemniczego powodu. Dawał tak
że do zrozumienia, jakoby niebez
pieczeństwo groziło również Jo
lancie M.

TERESA K.: — Tego dnia, o- 
kolo 16,30, poszłam do domu swej 
siostry, by odebrać bańki po mle
ku. Z mieszkania wyszedł szwa
gier, Miał łzy w oczach. Powie
dział: „Co ona zrobiła? Macocha 
leży pod szmatami...” W pierw
szej chwili zrozumiałam, że wła
śnie staruszka musiała zrobić coś 
złego. Nie zaglądałam do jej po
koju, ponieważ nie mogłam. 
Chciałam oszczędzić sobie przyk
rego widoku. Poszłam do nich po 
raz drugi, około godziny 24, gdy 
w domu byli już funkcjonariusze 
MO..

Na miejscu pracowała już gru
pa dochodzeniowa WUSW w 
Płocku. Ze wstępnych ustaleń 
wynikało, że Anna A. została za
mordowana i sprawcą jest ktoś z 
najbliższego grona. Nie stwier
dzono bowiem śladów włamania 
do pokoju staruszki. Nie zauwa
żono, by mieszkanie zostało splą
drowane. Wszystkie rzeczy znaj
dowały się w szafie i na pólkach. 
Rozpoczęto przesłuchiwanie posz
czególnych osób. Na razie niewie
le z tego, co powiedziały, wyni
kało. Jedynie Jolanta M. zazna
czyła. że kiedyś pod ich dom za
jechała syrena. Z samochodu 
wysiadł młody mężczyzna. k'óry 
zapytał ją o Annę A. Później roz
mawiał ze staruszka przy. plocie. 
Zapamiętała, że miął wąsy j 
kropkę przy lewym oku. To 
wskazywało na jego bogatą prze
szłość, nie wykluczając przestęp
czej.

Zaczęto więc sprawdzać tę in
formację. Pytano ludzi, sąsiadów, 
mieszkańców wsi. Nikt jednak nie 
widział 7 listopada 1986 roku sy
reny. która zajechała pod dom 
Stanisławy M. A zatem wiado
mość zdawała się mało prawdo
podobna. Natomiast Jolanta M. 
przekonywała o wizycie młodego 
człowieka. I to między innymi 
kazało zwrócić baczniejszą uwa
gę na wnuczkę. Również jej rodzi
ce z coraz większą podejrzliwoś
cią spoglądali na dziewczynę.

W końcu Jolanta M. została za
trzymana. Z początku zaprzecza
ła temu, jakoby mogła być zamie
szana w zabójstwo babki. Potem 
zaczęła się plątać. Wreszcie przy
znała, że sama zamordowała Annę 
A. Zabójstwo miało być przy
padkowe.

JOLANTA M.: — Wiedziałaś, 
że dziadek pozostawił około 300 
tys złotych. Matka i jej siostra 
Teresa K. domagały się podziału. 
Ale babka nie chciała się zgodzić. 
To było powodem kłótni. Rozg
niewana Anna A. używała wul
garnych słów. Kierowała je tak
że pod moim adresem.

Tego dnia, 13 listopada 1986 ro
ku, po godzinie 7, córka Angeli
ka wyszła do szkoły w Górze św. 
Małgorzaty. Później rodzice wy
jechali furmanką do lasu po 
ściółkę dla bydła. Wkrótce też 
córka Kinga poszła do Sąsiadów. 
W domu została Jolanta M. tylko 
z najmłodszą 1,5-roczną Mai winą. 
Zajęta była przygotowywaniem

śniadania, a w tym czasie dziecko, 
trzymając w  ręku łyżkę, pukało1 w 
drzwi babki. To zdenerwowało 
Annę A. Najpierw zwróciła uwa
gę, a następnie zaczęła ubliżać, 
kierując przeróżne wyzwiska.

JOLANTA M.: — Miałam w rę
ku kuchenny nóż. Podbiegłam do 
drzwi. Babka chciała je zamknąć, 
ale nie pozwoliłam. Przytrzyma
łam i weszłam do środka. Starała 
się cofnąć, lecz w tym momencie 
uderzyłam ją w głowę. Zobaczy
łam krew na jej policzku. Krzy
czała: „Jola, co ty robisz!” I za
słaniała się rękoma. Uderzałam 
nożem w głowę i w piersi. Babka 
upadła na krawędź wersalki. Pró
bowała wstać, ale nie miała siły. 
Zerwała zasłonę wiszącą przy 
drzwiach. Ja schwyciłam kołdrę z 
wersalki i rzuciłam na babkę.

Zaczęła ścierać krew. Nagle u- 
słyszała, że wraca córka Kinga. 
Szybko.zamknęła drzwi i wyszła 
do korytarza. Tam zawinęła w ga
zetę ubrudzoną we krwi szmatę. 
Nóż umyła w wiadrze z wodą. W 
mieszkaniu schowała klucze do 
torebki. Podobno wyrzuciła je do 
śmietnika w Łodzi, gdy szła do 
pracy w Zakładach Przemysłu 
Tkackiego. Została tam zatrud
niona przed dwoma miesiącami.

Podczas rozmów przybywało 
coraz więcej szczegółów. Anna A. 
na głowie miała czarną chustkę, 
na znak żałoby po zmarłym mę
żu Zdaniem Jolanty M. całe zaj
ście trwało około 15 minut. Na 
swej podomce zobaczyła plamę 
krwi Sprała ją przed przyjazdem 
rodziców

Potem 
wyjechała 
d o  t o d z i

JOLANTA M.: — W pokoju ba
bki zauważyłam na stole zieloną 
portmonetkę % tkaniny. Zabrałam 
ją przed wyjściem i schowałam do 
torebki. Była w niej złota obrącz
ka oraz 4,5 tys. złotych.

Któregoś dnia wyjęła obrącz
kę z torebki i pokazała ojcu, 
tw.erdząc, że znalazła ją przy 
kiosku „Ruchu” w Zgierzu. Ta
deusz M. zabrał obrączkę i scho
wał do kieszeni. Ale córka wy
korzystała moment nieuwagi i 
wyciągnęła. Pojechała do Łęczy
cy, gdzie zaszła do punktu sprze
daży kwiatów. Właścicielowi za
oferowała nabycie złotej obrącz
ki. Zgodził się kupić ją za 9 tys. 
złr/ych. Tyle właśnie dostała.

Dlaczego tak bardzo Jolancie 
M. zależało na pieniądazch? Oka
zało się, że znowu była w ciąży. 
Chciała więc poddać się zabiego
wi usunięcia. Podobno była u le
karza, który powiedział, że t,o 
może być dość skomplikowane i 
będzie kosztowało 15 tys. złotych.

JOLANTA M.: — Słyszałam ro
zmowę między rodzicami. Ojciec 
kazał otworzyć drzwi. Pomyśla
łam sobie, że muszę coś zrobić, 
żeby odwrócić uwagę od siebie. 
Napisałam kartkę i wsadziłam w 
drzwi. Z treści wynikało, jakoby 
mnie również groziło niebezpie
czeństwo. NWymyśliłam także to 
zdarzenie z młodym mężczyzną, 
który przyjechał syreną. Chcia
łam skierować podejrzenia na in
ną osobę.

W trakcie wizji, jaką przepro
wadzono, zebrali się mieszkańcy 
wsi. Gdy Jolanta M, zobaczyła łu
dzi nie zgodziła się wysiąść z sa
mochodu. Trzeba było usunąć’- 
tłum. Później pokazywała prze
bieg zajścia. Na zakończenie po
prosiła o zezwolenie na pożegna
nie się z dziećmi. Brała je na 
kolana i całowała. ’

MATKA DZIEWCZYNY PO
WIEDZIAŁA: — Od dłuższego 
czasu zarówno ja, jak i mój mąż 
mieliśmy bardzo złe sny. Były 
znakiem tego, że wydarzy się ja
kaś tragedia. Gdy otworzyliśmy 
drzwi i zobaczyliśmy ciało, od ra
zu pomyśleliśmy, źe zabójsfwa 
mogła dokonać Jolka. Tylko ona 
była do tego zdolna.

ZBIGNIEW BURACZYNSKf

OPTYMIZM

UKARANY
Na zewnątrz siarczysty mróz i przysypane śniegiem 

wykopy. Wewnątrz mieszkańcy, pozawijani w  koce, bro^ 
clzący wśród „słoneczek” . Wyciągnęli co kto miał, poży
czyli od znajomych i rodziny, ktoś przytargał nawet piec 
akumułacyjny z zakładu pracy. Pokazują oszronione ścia
ny, obrosłe lodem szyby, a także wiszące od wiosny nie
czynne kaloryfery i ślady po nieobecnych piecach.

— Dlaczego nie grzeją?
— Nie skończyli centralnego.
— A co się stało z piecami?
— Kazali rozebrać.

Mieszkańcy spod jedynki nie zdążyli z rozbiórką i teraz bło
gosławią swoje lenistwo, mogąc utrzymać w mieszkaniu godziwą 
temperaturę. Znalazło się paru opieszałych, którzy bądź z braku 
czasu, bądź z braku wiary w powodzenie przedsięwziętej moder
nizacji, pozostawili piece nietknięte. Inni mieszkańcy bloku przy 
ulicy Chodkiewicza 1 A w Kutnie

przeżywają tragedię
pozostawieni na okres zimy bez źródeł ogrzewania. Wygląda rów
nież na to, że zarosną brudem.

— Pokażę pani, co zrobili z naszej pralni — mówi mieszkanka 
spod siódemki, dysponentka klucza. Schodzimy do piwnicy, by kon
templować widok zrujnowanych pomieszczeń.

Do rozmowy na klatce schodowej dołącza jeszcze jeden zziębnięty
mieszkaniec.

— Jestem na zwolnieniu chorobowym. Lekarz kazał mi się wy
grzewać — mówi głosem, który przypomina szept suflera i świadczy 
o opłakanym stanie gardła. Mimo trudności z wymową opowiada 
o tym, jak mieszkańcy bloku pomagali wykonawcy załatwić de
ficytowe części byleby tylko przyspieszyć ślamazarne tempo robót. 
Zabrakło zaworów, potem innych elementów, w końcu zaś, gdy 
jedne i drugie detale postały przez ludzi zdobyte, zaczął się problem 
acetylenu do palników. I tę przeszkodę udało się pokonać dzięki 
zaradności mieszkańców.

Nadeszła jesień, a większość prac nadal tkwiła w martwym pun
kcie. Mocno zaniepokojeni zbliżającymi się chłodami wystosowali 
we wrześniu petycję do prezesa Robotniczej Spółdzielni Miesz
kaniowej „Pionier” : „Mieszkańcy bloku 1 A zwracają się z prośbą 
o przyspieszenie prac, związanych założeniem centralnego ogrze
wania. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z umową zawartą 
ze Spółdzielnią w dniu 20.05.86 lokatorzy dokonali rozbiórki pie
ców”.

Powoływali się na zawarte w umowie polecenie rozbiórki, co 
też niezwłocznie w większości przypadków uczynili, by jeszcze 
przed nadejściem zimy zdążyć zlepić dziuiąy, połatać podłogę i od
malować mieszkanie. Mało kto nie był szczęśliwy, mogąc pozbyć 
się kaflowej zawalidrogi. Teraz rozgrzewają się wspomnieniami 
po piecu, chwaląc jego utracone zalety.

Tylko pan spod dwójki marznąc wraz z innymi przyznaje obie
ktywnie, że w zasadzie nikt nie kazał demontować pieców. Zrobili 
to na podstawie niezłomnego przekonania, że prace zaczęte na wiP- 
snę znajdą Swój finał przed końcem roku.

— W kwietniu powiesili grzejniki i wykuli dziury pod piony. 
Nikt nie przypuszczał, że skoro zaczęli tak wcześnie, nie skończą 
do zimy.

To:, że decyzja o demontażu pieców oparta była jedynie na zdro
worozsądkowych kalkulacjach mieszkańców, potwierdza wiceprezes 
RSM „Pionier” Henryk Grzelak.

— Nie ma osoby, która by powiedziała kiedykolwiek: proszę roz
bierać piece. Wprost przeciwnie. Staraliśmy się przestrzegać przed 
rozbieraniem, nauczeni przykrym doświadczeniem bloku przy So
wińskiego 17, gdzie w ubiegłym roku nie zdążyliśmy z pracami

części klatek schodowych. Piece nie kolidują z instalacją c.o. 
Stoją przy ścianach wewnętrznych, podczas gdy grzejniki zakłada 
sie przy ścianach zewnętrznych.

Owszem, było takie założenie, że skończą modernizację budynku 
dô  końca roku. Ale wykonawca-, którym jest Wielobranżowa Spół
dzielnia Pracy, wszedł na teren robót za późno i bez przygotowania. 
Większość materiałów zapewnił zgodnie z umową sam „Pionier” .

kańcy bloku przy Chodkiewicza 1A.

Wiceprezes Grzelak nie ukrywa
że właśnie w wyniku poczynionych przez mieszkańców obietnic 

pomocy rozppezał prace w tym, a nie innym budynku. Możliwość 
z datwienia zaworów była tu elementem przetargowym. Przetarg 
wygrał blok przy ul. Chodkiewicza 1 A. Czy w ogóle był sens za
czynać bez zgromadzenia potrzebnych detali? Odpowiedź „Pioniera” 
brzmi: był. Gdyby czekać i gromadzić, nie zaczęliby do dziś. A 
tak — jakoś brną do przodu. Pozostało .już niewiele. Sieć c.o. w 
budynku podłączona jest do głównej magistrali, brak tylko izolacji 
i węzła cieplnego. Na spotkaniu z wykonawcą padł przewidywany 
termin ukończenia robót: 15 lutego. Ci, którzy szczęśliwie prze
trwała zimę, będą mogli pogrzać się wiosną...

Wątpię, by powyższe wyjaśnienia usatysfakcjonowały zmarznię
tych mieszkańców bloku 1A. W głębi duszy z pewnością nadal 
rzują się oszukani. Odnajduję wspomnianą przez nich „urnowe”, 
nawołującą jakoby do demontażu pieców. „W oparciu o zasady 
finansowania doprowadzenia c.o. zatwierdzone przez Radę Nadzor
cą RSM „Pionier” , Zarząd spółdzielni przedkłada planowane koszty 
przedsięwzięcia wraz z przewidywanymi obciążeniami członków- 
-mieszkam-ów ww. budynku (tu seria liczb). Wyżej wymienione 
koszty modernizacji nie obejmują malowania, rozbiórki pieców oraz 
naprawy podłogi, ścian ftp. ewentualnych napraw w mieszkaniu. 
Materiały rozbiórkowe stanowią własność członków” . Ani słowa 
o nakazie czy przymusie rozbiórki, I nie umowa lecz wyliczenie 
kosztów raczej.

Trudno się oprzeć wnioskom, że przyczyną tragedii przy Chod
kiewicza 1A stał sie nadmierny optymizm. A wydawałoby się, że 
współczesna rzeczywistość wszystkich już z tego skutecznie wy
leczyła.. Brak przewidywania, brak szczypty nieufności. Sami sobie 
zgofow-di ten zimny los. Gdyby jednak wykonawca dotrzymał pier
wotnych terminów— dzisiaj nie musieliby'żałować pieców.

Nie pocieszy ich zapewne, że nie tylko oni padli ofiarą Wie
lobranżowej Spółdzielni Pracy. W ubiegłym roku „Tygodnik Płoc
ki” opisując zespół szkół przy ul. Oporowskiej wspominał o przecią
gających się pracach instalatorskich w warsztatach szkolnych. 
Mieszkańcy dwóch klatek bMku przy ul. Olimpijskiej 4-a też coś 
mogą na ten temat powiedzieć. U nich fachowcy z WSP nie zdążyli 
z wymianą grzejników.

..Po prostu podjęli sie zbyt wielu robót na raz w stosunku do 
możliwości” —  ocenia Henryk Grzelak, który nie szczędząc słów 
dezaprobaty dla niesolidnego wykonawcy mówi jednocześnie: nie 
ma na terenie miasta innej grupv instalażorskiej, która podjęłaby 
się wymian i remontów. W nowych budynkach prace prowadzi 
Bydgoskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne, do obsługi starych zostaje 
.WSP. Niedobór tego typu rzemieślników daje się w Kutnie we 
znaki. „Pionier” wyszedł z propozycją. Chce przyjąć na swe budowy 
uczniów-praktykantów w deficytowych zawodach instalatora i de
karza. Czy znajdą się chętni?

W zasobach mieszkaniowych „Pioniera” zostało jeszcze siedem 
budynków ze starego typu ogrzewaniem, przewidzianych do mo
dernizacji. Sądzę, że siedzącaprzy ciepłych piecach wyciągają dla 
siebie właściwe wnioski. Nie zawsze optymizm popłaca.

HANNA JAKOBCZAK-ZAKRZEWSKA
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Myśliwy 
p r z y j a c i  

z w i e r z ą t

Gruba pokrywa śniegu i niskie tempera
tury, to dla dzikiej zwierzyny najwięksi 
wrogowie. Tymczasem takie właśnie wa
runki panują w kraju od pierwszych dni 
nowego roku. Także w województwie płoc
kim mamy sytuację trudną. Patrząc z cie
płych mieszkań za okno trzeba więc też 
dostrzec, poza urokami zimy, ciężki los 
zwierząt, szczególnie drobnej zwierzyny.

Nie jest ona jednak pozostawiona sama 
sobie. Ma wielu sprzymierzeńców. O ich 
pracy, społecznym działniu i współdziała
niu z innymi organizacjami rozmawiamy 
z przewodniczącym Wojewódzkiego Zarzą
du Polskiego Związku Łowieckiego w 
Płocku inż. TADEUSZEM MAJDOWŚKIM.

13 Co skłania myśliwych poza chęcią ustrze
lenia jakiegoś zwierzaka do wyruszania w za
śnieżone pola i lasy, przy trzaskającym mro
zie z workami karmy?

— Członkowie współczesnego Polskiego Związ
ku Łowieckiego to nie są tacy panowie, jak to 
się utarło w opinii według XIX-wiecznej trady
cji, którzy spacerują ze strzelbą na ramieniu po 
bezdrożach leśnych w pogoni za zwierzyną i 
strzelają do wszystkiego co się rusza. Teraz to 
już nie to. W województwie jest 850 członków 
związku, a z zamiejscowymi kołami około 2 ty
sięcy ludzi, którzy w sposób racjonalny prowa
dzą normalną gospodarkę h odo wlano - ło w i eck ą. 
Mamy ustalenia niedawnego III Wojewódzkiego 
Zjazdu Delegatów PZŁ oraz wcześniejszą usta
wę o hodowli, ochronie zwierząt łownych i pra
wie łowieckim z 17 czerwca 1950 r. Te fakty i 
dokumenty regulują sprawy dotyczące działalno
ść!! myśliwych. Celem ostatecznym niewątpliwie 
jest pozyskiwanie zwierzyny, aie zgodnie z po
trzebami gospodarki narodowej i warunkami 
gwarantującymi właściwą ochronę środowiska 
naturalnego człowieka. Dlatego chronimy zwie
rzynę przed skutkami niesprzyjających warun
ków atmosferycznych, przed* kłusownikami, któ
rzy  ̂często wykorzystują ciężką zimę dla swoich 
celów i przed wszelkimi szkodliwymi działania
mi, przez które pogarszają się warunki bytowa
nia zwierząt leśnych, a także tych wolno żyją
cych na polach. Bo na przykład zatruwanie wo
dopojów czy nie uzasadnione niszczenie krzewów, 
to już w efekcie gorsze siedlisko, mniejsze schro
nienie i ograniczenie populacji zwierzyny.

A o zachowanie i wzrost ilościowy wolno żyją
cych zwierząt zabiegają przedstawiciele . wszystkich 
środowisk i grup zawodowych. Ilustracją tego może 
być fakt, że wśród naszych myśliwych co piąty jest 
robotnikiem, podobna jest także liczba rolników, a 
dalsze 13 procent stanowi starsza młodzież ucząca 
się i ludzie z innych zawodów, 6 procent to pracow
nicy lasów. Jest też grupa wojskowych i funkcjonar
iuszy  milicji oraz grupa osób z tak zwanych niero
botniczych kręgów. W sumie bardzo szeroki przekrój 
społeczny, ci ludzie teraz właśnie stawiają sob'e za 
najważniejszy cel — dokarmianie wszystkich gatun
ków zwierzyny łownej. Dla kuropatw przygotowali 
budki na pasze, dla bażantów posypy, sarnom wy
kładają snopówki, dzidom okopowe. W  kołach na 
okres zimy przygotowano wcześniej pasze treściwe, 
siano, okopowe, kukurydzę w kolbach.

Pł Wymaga to chyba dużego nakładu pracy 1 ko
sztów....

— Można powiedzieć, że tak 1 nie, bo jeśli chodzi 
°  wkład pracy członków kół, to jest on duży. ale 
pod względem systemu i organizacji pracy to jest 
to najtaniej prowadzona gospodarka. Wszystko od
bywa się kosztem czasu wolnego myśliwych, w cza- 
si-e urlopów, wolnych dni, bez dodatkowych przy
działów środków czy paliw, własnym transportem i 
nakładem własnej pracy. Dlatego warto powiedzieć 
dla HustracH. że myśliwi naszych 23 kół w ostatnim 
roku przepracowali społecznie aż 22516 godzin. Ponad
to zgromadzili około 600 ton pasz.

Prowadzili dokarmianie zwierzyny, uprawę spe
cjalnych pól zaporowo-terowych dla dzików. Upra
wiali zboża i ziemniaki, by sprzedać państwu, że
by za uzyskane pieniądze zakupić odpady zbożowe i 
z przemysłu spożywczego na karmę dla zwierzyny. 
W czasie wolnym penetrują rewiry w poszukiwaniu 
wnyków, sideł i przeróżnych narzędzi kłusowniczych 
zagrażających zwierzętom. 4 stycznia, jeśli chodzi o 
przykład z ostatnich dni, w Leszczynie znal^ono ca
ły system oczek z drutu i szczątki złapanego w sidła 
bażanta, którego prawdopodobnie na miejscu rozszar
pał pies.

Przykry to obraz dla ludzi z Pana środowi
ska.

— Tak, kłusownicy są plagą. Nie dają szans 
zwierzynie, wykorzystują ciężkie warunki zimo
we i to, że zwierzęta teraz właśnie podchodzą 
do zagród. Niebezpieczne są również wałęsające 
się psy, chociaż one bardziej w okresie wykotów 
i tam, gdzie tereny pozbawione są lasów i krze
wów. naturalnych schronień jak w okolicach 
Kutna, Łęczycy, Żychlina, Bielska, Drobina i in
nych. ̂ Kłusownictwo obecnie przynosi duże szko
dy i jest ostro zwalczane. Nie tak dawno gło
śna była sprawa kłusownika grasującego na te
renach łowieckich koła „Dzik” z Kutna. Zagar
nął zwierzynę o wartości ponad 1 min zł ł uka
rany został przykładnie przez sąd.

Klosownictwo choć ma długie tradycje, 
zawsze pociągało ludzi prymitywnych. A łowie
ctwo to przecież dbałość o żyjącą w stanie wol
nym zwierzynę, praca hodowlana, ochrona miejsc 
lęgowych, mateczników,

— Prawdziwi myśliwi na długo jeszcze przed 
tym zanim wyruszą' na polowanie myślą o przy
gotowaniu i zagospodarowaniu, wzbogacaniu 
dzierżawionego obwodu. O dokarmianiu, szcze
gólnie ^podczas takiej srogiej zimy jak obecna, 
już mówiliśmy. Poza tym trzeba pamiętać, że 
obowiązują nas programy rozwoju ilościowego 
poszczególnych populacji. Od dwóch lat, na przy
kład, robimy wszystko, żeby zwiększyć stan zwie
rzyny dirobnej. Są to głównie kuropatwy, ba
żanty, zające, dzikie kaczki i sarny polne.

©  Jakie są efekty pracy naszych myśliwych?
—- Podanie cyfr w tej chwili jest rzeczą nie

możliwą. Sezon łowiecki i nasz rok kończą się 
w  marcu. Mamy jeszcze styczeń i kalendarz ot
warty. Poza tym ze względu na trudne warun
ki zimowe zawieszone zostały polowania na zwie
rzynę drobną. Koła biorą pod uwagę sytuację 
1 ewentualnie tropią tylko grubego zwierza, jak 
dzik czy jeleń. W miejsce polowań jest powszech
ne podawanie karmy. Członkowie kół mają dy
żury i rejony. Sam byłem z synem w sobotę na 
obchodzie 8 punktów w okolicy Parzenia — Kar- 
wosiek. Worki z pośladem trzeba nosić na ple
cach. Dojazd jest niemożliwy. Koipiaste zaspy 
śniegu utrudniają drogę.

PI He jest stałych punktów, gdzie zwierzęta 
znajdują pomoc?

— Kota łowieckie dostosowują sieć leśnych i 
polnych „stołówek” do konkretnych' potrzeb. Zna
ją tereny i wielkości występujących populacji, 
chociaż mogą zdarzać się wędrówki zwierzyny, 
psujące trochę rachunek. Obserwowaliśmy, na 
przykład, przenoszenie się do nas dzików z Pu
szczy Kampinoskiej. Z reguły jednak liczba pun
któw ̂ dokarmiani a jest stała. Dla przykładu koło 
„Lew” z Sierpca ma 41 posypów i budek oraz 
8 paśników w rejonie Bieżunia, kutnowski „So
kół” pod Strzelcami aż do Siemianowa założy! 
18 paśników i 33 posypy, a gostyniński „Bażant” 
23 paśników oraz 30 budek i posypów. W ca
łym województwie dla bażantów myśliwi zało
żyli łącznie około 700 posypów, dla kuropatw 
ponad 800 budek, a dla innej zwierzyny około 
400 paśników z karmą. Często też po- prostu w 
lasie i w polu odgarniają na żerowiskach śnieg, 
żeby ułatwić dostęp do naturalnego poszycia. Nie 
wymieniłem jeszcze woilerów, czyli miejsc spe- 
cjalinie ogrodzonych, w których odchowuje się 
młode bażanty. Mają tam szczególną opiekę, ale 
dzięki temu około 6—7 tys. wyrośniętych sztuk 
zasila rocznie łowiska.

W, Pewnie dlatego spotkanie z tym pięknym 
ptakiem na wolności nie jest już rzadkością. Ra
cjonalnie prowadzona gospodarka hodowlano- 
-łowiecka ma pewnie wpływ na pozycję kół?

— Kołom łowieckim powinna opłacać się dob
ra gospodarka. Wpływy z odstrzału, odłowu zwie
rzyny,  ̂czy sprzedaży na polowaniach dewizowych 
trafiają do ich kasy. Poza tym państwo ma z 
tego spore dochody. Nasze oferty polowań de
wizowych zostały rozsprzedane przez „Orbis” w 
komplecie. Zagraniczni goście chętnie przyjeż
dżają na kuropatwy, sarny — rogacze, dzika, je
lenia. Rzadziej na zające. Wkrótce właśnie w re
jonie Małej Wsi będzie polowanie na dziki, a 
na łowiskach gostynińskiego koła „Łoś” pod Du
ninowem na dziki i jelenie. Ma to wpływ na sy
tuację finansową kół.

Hjj W kim myśliwi mogą upatrywać sprzymie
rzeńców, jeśli chodzi o pomoc zwierzynie w cięż
kich zimowych warunkach?

— Przede wszystkim w młodzieży szkolnej. 
Uczniowie z kół Ligi Ochrony Przyrody włączają 
się spontanicznie w pracę myśliwych. Jest wie
le pozytywnych przykładów, jak chociażby mło
dzieży ze szkoły w Siecieniu, współdziałającej z 
kołem „Daniel” . Dużą aktywnością i wiedzą przy 
rodniczą legitymują się też członkowie kół LOP

Szkole nr 17 w Płocku prowadzeni przez 
Marlę Wielichowskm, szkoły w Borowi czkach z 
opiekunką Józefą. Winiczenko, szkoły nr 10 w 
Płocku z ooiektmką Janiną Lorenc oraz szko
ły nr 6 w Płocku z opiekunka Zofią Ossowską 
i w Mnichu prowadzeni przez Marię Kusy.

Mamy licznych sprzymierzeńców również 
wśród harcerzy. Trudno mówić o wszystkich, ale 
wymieńmy chociażby tą młodzież, która najczę
ściej utrzymuje z kołami łowieckimi kontakty i 

h przejawia najwięcej inicjatywy. W naszych za
piskach figurują młodzi ludzie ze szkół w Fun
kach, Kamieniu Nowym, Bielsku. Sfcrzeszewach. 
Ryszewie, Machcinie, Bledzewie, Miszewie, Szcza* 
winie. Kamieńcu, Stefanowie i Słupnie.

H  Wspomniał Pan o współpracy...
— Poza spotkaniami z młodzieżą j współudzia

łem członków Związku Łowieckiego w organiza
cji konkursów z zakresu ochrony przyrody, są 
i inne przykłady. Otóż ostatnio koła nasze włą
czyły się w budowę biblioteki publicznej w Pło
cku. Napływają wpłaty na konto budowy. Ko
ło „Jeleń” z Żychlina przekazało zaś 10 tys. zło
tych na Narodowy Czyn Pomocy Szkole. Działa
nia. są więc wielostronne.

®  Kończąc, dziękuję za rozmowę — Darz bór.

ANDRZEJ ŻÓŁTOWSKI
FOTO TOMASZ J. GAŁĄZKA

PAMIĘTAM doskonale mo
ment, kiedy towarzysze — 
Kazimierz Janiak, stojący 

wówczas na czele wojewódzkiej 
organizacji partyjnej w Płocku i 
Władimir Mikulicz, I  sekretarz 
Komitetu Obwodowego Komuni
stycznej Partii Białorusi w Miń
sku, podpisywali porozumienie o 
przyjaźni i współpracy obu wo
jewództw. W tym czasie partne
rzy jeszcze o sobie niewiele wie
dzieli. Owszem, budowa płockiego 
kombinatu rafineryjno-petroche
micznego, przy walnej pomocy 
specjalistów z Kraju Rad uczy
niła zeń pokojowy pomnik bra
terstwa naszych narodów, lecz 
współpracy systematycznej i w ie
lopłaszczyznowej z konkretnym 
miastem czy obwodem w Związ
ku Radzieckim Płock nie miał. 
Zresztą województwo było wów
czas młodziutkie. Stąd właśnie 
podczas krótkich przemówień 
Avygłoszonych po podpisaniu po
rozumienia mówiono raczej o 
przyszłości. Bilansować nie było 
jeszcze czego....

Dziś można już spojrzeć za sie
bie, ocenić przebytą drogę, mówić 
o wzajemnych korzyściach.

słów kilka o naszym 
partnerze

Obwód Miński jest jednym z 
sześciu, na jakie podzielona jest 
Białoruska Socjalistyczna Repub
lika Radziecka. Liczy 40,8 tysięcy 
km kw. powierzchni, czyli jest 
blisko ośmiokrotnie większy od 
naszego województwa. Podzielony 
administracyjnie na ponad dwa

dzieścia powiatów liczy około 
1,6 min ludności, zaś łącznie z 
Mińskiem — równe 3 min miesz
kańców. Posiada doskonale roz
winięty przemysł, zwłaszcza elek
tromaszynowy, samochodowy i 
środków transportu, lekki, spo
żywczy, chemiczny, drzewny oraz 
wydobywczy — sól potasowa i 
torf.

Rolnictwo obwodu mińskiego 
cechuje wysoki poziom hodowli 
bydła i trzody chlewnej; dobre 
wyniki uzyskuje również w pro-

główny nacisk kładzie się obecnie 
na wymianę doświadczeń, doty
czących przede wszystkim sfery 
oddziaływania partii na całoksz
tałt życia społecznego i gospodar
czego. Akcentowana jest również 
mocno wymiana informacji. Cho
dzi o poznawanie się bez tajemnic 
— mówimy o osiągnięciach, ale 
też nie ukrywamy trudności i 
niepowodzeń. Obok wizyt i rewi
zyt oficjalnych delegacji partyj
nych, realizacji tego celu sprzy
jają systematyczne wyjazdy ak-
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dukcji roślinnej, głównie zbóż i 
roślin pastewnych.

Różnica potencjału gospodar
czego, a także pewne dyspropor
cje terytorialne oraz ludnościowe 
nie przeszkadzają we wzajemnej 
współpracy, zaś z naszego punktu 
widzenia są nawet korzystniejsze. 
Pozwalają bowiem na trafniejszy 
dobór zakładów .i. instytucji go
towych do podjęcia współdziała
nia, wydatnie też rozszerzają ob
szary i kierunki współpracy.

wzajemne kontakty
obu zaprzyjaźnionych woje

wództw należy rozpatrywać w 
czterech płaszczyznach; partyj
no-politycznej, społeczno-admi- 
nistracyjnej, kulturalnej i gospo
darczej. We współpracy partyjnej

tywu politycznego i lektorów ko
mitetów wojewódzkich obu ob
wodów.

Równie ożywiona jest współ
praca na płaszczyźnie spoteczno- 
-administracyjnej. Obejmuje ona 
wymianę doświadczeń organów 
przedstawicielskich i administra
cji państwowej, współpracę o- 
gniw związków zawodowych, or
ganizacji społecznych i młodzie
żowych. Z Mińska gościli u nas 
radni rad narodowych, zarówno 
szczebla obwodowego, jak też po
wiatowego. Interesowali się dzia
łalnością poszczególnych rad, 
zwłaszcza kontaktów radnych ze 
swymi wyborcami. W Mińsku 
przebywała w ub. roku 25-osobo- 
wa delegacja działaczy związko
wych województwa płockiego. W 
trakcie tygodniowego pobytu na 
ziemi mińskiej płoccy związków-

MŁODZI 
PRZYKŁADE

Chyba każdy zgodzi się z tym, że wiele różnych opinii 
krąży o taksówkarzach. Niestety, nie zawsze są one pozyty
wne. Ale nie można ich uogólniać. Tak, jak w poszczegól
nych środowiskach, czy grupach bywają ludzie lepsi i gor
si. Chodzi jednak o to, żeby oni mieli najmniejszy wpływ 
na społeczne oceny.

Przed rokiem, 21 stycznia 1986, 
na zebraniu założycielskim zosta
ło utworzone koło ZSMP wśród 
płockich taksówkarzy. Wtedy de
klaracje wstąpienia do organiza
cji młodzieżowej złożyło 13 osób. 
Nie jest to pokaźna liczba, lecz 
me zawsze od tego zależy aktyw
ność. Tym razem było właśnie i- 
naczej. Ci młodzi ludzie zaczęli 
dawać bardzo dobre przykłady 
również starszym kolegom. Z ich 
inicjatywy przewożono dzieci na 
badania specjalistyczne do szpi
tali w Warszawie, w Łodzi i Mię
dzylesiu. Potem zorganizowali ró
wnież bezpłatną wycieczkę dla 
dzieci z Pogotowia Opiekuńczego 
w Płocku do Żelazowej Woli.

Bardzo energiczny przewodni
czący kola ZSMP doprowadził w 
końcu do weryfikacji miejsc po
stoju „taxi”. Wyznaczono nowe, 
ku zadowoleniu także pasażerów. 
Nie ulega wątpliwości, że Lucjan 
Mierzwiak potrafi zainspirować 
do działalności. Za dobrymi przy
kładami podążają również inni. 
Najpierw trochę się skarżą na 
przykład na to, że z miejsc posto
ju nikt nie sprząta śniegu. A po
tem można zobaczyć, jak niektó

rzy wyciągają z bagażników ło
paty i zgarniają.

Niedawno miała miejsce w 
Spółdzielczym Domu Kultury w 
Płocku wzruszająca uroczystość. 
Właśnie z inicjatywy członków 
koła ZSMP, wśród taksówkarzy 
podjęto akcję zbierania pieniędzy 
na wkład mieszkaniowy. W efek
cie ufundowano książeczkę, a pre- 
zes Młodzieżowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej obiecał, że osoba, 
której zostanie wręczona, otrzy
ma mieszkanie. Teraz pozostaje 
Andrzejowi Chmielewskiemu do
trzymać słowa.

Książeczkę z wkładem 110 tys. 
złotych wręczono podczas trady
cyjnej choinki zorganizowanej 
przez Wojewódzkie Zrzeszenie 
Transportu Prywatnego. Świad
kami wzruszających chwil byli 
zaproszeni goście: wiceprzewod
niczący WRN, sekretarz WK SD
— Stefan Podgórski, przewodni
czący ZW ZSMP — Krzysztof 
B.eńkowski, wiceprzydent Płocka
— Kajetan Górzyński. Przybyli 
także koledzy taksówkarze z Kut
na, Sierpca, Gąbina, Żychlina. 
Książeczkę przekazali prezes 
WZTP — Benedykt Nidzgorek,

Ś WIECZEK NIE BYŁO . Nie 
dlatego, że zlekceważono 
tradycją lecz z przyczyn czy

sto technicznych. Któż podjąłby 
się ustawić setkę świec na skrom
nej powierzchni dzisiejszego 
znormalizowanego tortu? Poprze
stano więc na krótkim napisie 
„sto lat”. Życzono natomiast lat 
dwustu, gdyż w tej sytuacji tra
dycyjne „sto lat niech żyje nam” 
byłoby grubym nietaktem.

Walentyna Rosiak, córka Lud
wika i Florentyny, urodziła się 
14 stycznia 1887 roku w Starym 
Besku, nie opodal Łęczycy. Do Ku
tna przeprowadziła się wraz z 
mężem tuż przed wojną. Stąd o- 
kupanci wysiedlili ich do Kraśni
ka na Lubelszczyźnie. Po wojnie 
wrócili z powrotem nad Ochnię, 
choć czekały ich tylko gołe ścia
ny ograbionego z dobytku miesz
kania. Mąż pani Walentyny byl 
szewcem, ona sama prowadziła 
gospodarstwą domowe rezygnując 
z innych ambicji na rzecz trady
cyjnej, lecz wyjątkowo sumiennie

pełnionej funkcji żony i matki. 
„Mąż był dla mnie dobry, ale ja 
musiałam sobie na tę dobroć za
służyć” — mówi, nie zdradzając 
jednakże recepty na trwałość 
małżeńskich związków. Rozdzie
liła ich dopiero śmierć. Od pięt
nastu lat jest wdową, lecz choć 
przekorny los sprawił, że przeży
ła męża i syna — nie pozostała 
samotna Znalazła wspaniałych, 
cierpliwych opiekunów w osobach 
wnuka Zbigniewa Rosiaka i jego 
małżonki.

Państwo Rosiakowie wraz ze 
stuletnią podopieczną mieszkają 
w Kutnie przy ul. Olimpijskiej, 
w dwóch pokojach o tak skrom
nej powierzchni, że wtargnięcie 
naszego urodzinoioego orszaku 
stwarza od razu wrażenie ciasno
ty. Jest wiceprezydent Jerzy 
R.embowski, przedstawicielki o- 
pieki społecznej, dziennikarz. Są 
okolicznościowe upominki, wią
zanki kwiatów, atmosfera nie
zwykłej uroczystości, która w ży
ciu człowieka zdarza się raz na

przewodniczący koła ZSMP przy 
WZTP — Lucjan Mierzwiak i 
prezes MSM — Andrzej Chmie
lewski. A wybraną osobą była 
Jolanta Korczak, wychowanka 
Państwowego Domu Dziecka w 
Lucieniu.

Po zakończeniu uroczystości po
prosiłem niektóre osoby o kilka 
refleksji.

BENEDYKT NIDZGOREK: — 
Cieszę się z realizacji tej pięknej 
inicjatywy. Zrzeszenie ■ utrzymy
wane jest ze składek swych 
członków. Służą one przede wszy
stkim zaspokajaniu potrzeb go
spodarczych. Między innymi za te 
pieniądze kupiliśmy budynek. A 
nadwyżkę wpłaciliśmy na ksią
żeczkę mieszkaniową. Jest ona 
przykładem dobroczynności na
szych takówkarzy.

STEFAN PODGÓRSKI: — W 
życiu każdego człowieka są dni 
szczególne. Do takich należy dzi
siejszy, który może zadecydować 
o przyszłym losie Jolanty Kor
czak. Za sprawą płockich taksów
karzy ma otrzymać mieszkanie. 
Jest to piękny gest, tym bardziej, 
że jego twórcami są młodzi ludzie, 
członkowie ZSMP.

KRZYSZTOF BIEŃKOWSKI: 
— W podejmowanych . działa
niach powinniśmy dostrzegać 
przede wszystkim ludzi. 1 właśnie 
muszą one służyć. Dlatego też cie
szę się, że koledzy podjęli tak 
szlachetną inicjatywę. Mam też 
nadzieję, że to jest kolejny przy-

sto lat. Solenizantka nieco stre
mowana, ale szczęśliwa, przyjmu
je wyrazy szacunku i gorące ży
czenia, z godnością znosząc liczne 
uściski i pocałunki.

— A jak zdrowie?

— Ach, gdybym tylko widziała 
lepiej...

Pani Walentyna niewiele w ży
ciu chorowała. Właściwie nigdy, 
jeżeli nie brać pod uwagę, pew
nej lekarskiej pomyłki, kiedy to 
z podejrzeniem zapalenia płuc 
wysiano ją do szpitala, lecz wró
ciła na drugi dzień całkiem zdro
wa. Od paru lat zaczęła mieć kło
poty ze wzrokiem. Można było za 
pomocą nieskomplikowanej ope
racji usunąć z oczu kataraktę. Nie 
zdecydowała się jednak na za
bieg z powodu nurtujących ją głę
bokich obaw, które 'drzemiąc w 
każdym z nas z wiekiem przybie
rają na sile. Częścioioa utrata 
wzroku  ̂uzależniła ją silniej od o- 
piekunów i zamknęła w ‘ciasnym 
świede mieszkania. Skończyły 
się spacery do kiosku, dokąd pani 
Walentyna regularnie udawała się 
w celu nabycia aktualnej prąsy. 
„Tygodnik Płocki”? Też czytywa
ła. Teraz pozostało słuchanie ra
dia i rozmowa, niestety, będąca

TYGODNIK PŁOCKI NR
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cy zapoznali się ze strukturą tam
tejszych związków, zakresem ich 
kompetencji, metodami i formami 
oddziaływania na kolektywy pra
cownicze Zupełnie odrębną, przy 
tym zaś bardzo pożyteczną formą 
współpracy związkowej, oczywi
ście szczebla zakładowego, była 
wymiana dzieci i młodzieży na 
okres wypoczynku letniego. W 
1986 roku wyjechało do mińskich 
przyjaciół 250 naszych dzieci. Ty
le samo gościliśmy w ośrodkach 
kolonijnych zakładów płockich

Komunistycznej Partii Białorusi 
w Mińsku oraz „Tygodnika Płoc
kiego” , pisma Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej. Współ
działanie to nabrało w ostatnich 
latach cech trwałych kontaktów, 
czemu sprzyjają obopólne wizyty 
dziennikarskie, których plonem 
są liczne publikacje. Niezależnie 
od tego współpraca obejmuje 
również wymianę doświadczeń, 
przede wszystkim dotyczącą linii 
programowo-redakcyjnej obu g >- 
zet, Od początku swego istnienia
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dzieci z Białorusi. Wyraźnie za
rysowała się też współpraca or
ganizacji młodzieżowych. Na 
szczególne wyróżnienie zasługują 
tutaj kontakty Zarządu Zakłado
wego ZSMP przy żychlińskim 
„Emicie” z organizacją komso- 
molską Zakładów Elektrotech
nicznych im. Kozłowa w Mińsku. 
Współpraca

w dziedzinie kultury
obejmowała wymianę amator
skich zespołów artystycznych, u- 
świetniających swymi występami 
uroczystości państwowe, bądź też 
miejskie czy zakładowe. W tym 
miejscu wspomnieć należy o 
współpracy lokalnych gazet — 
„Mińskiej Prawdy” organu Komi
tetu Miejskiego i Obwodowego

Szkoła Gminna w Witoni ściśle 
współpracuje ze Szkołą Średnią 
im. Dzierżyńskiego w Iwieńcu. 
Przypomnijmy, że placówka w 
Witoni nosi' imię wielkiego dzia
łacza białoruskiego •— Sergiusza 
Osipowicza Pritickiego.

Wysoko należy ocenić najbar
dziej wymierną z różnych form 
współpracy, . jaką pozostaje 
współdziałanie

na szczeblu 
zakładowym

Obecnie kontakty z przedsię
biorstwami obwodu mińskiego u- 
trzymuje 10 naszych zakładów, z 
których część od kilku co naj
mniej lat. Płocka Fabryka Ma
szyn Żniwnych współpracuje z

Mińskim Zakładem Przekładni 
Zębatych. Płocki Kombinat Bu
dowlany z Fabryką Domów Nr 3 
w Mińsku, Kutnowskie Zakłady 
Farmaceutyczne „Polfa” z Miń
skim Zakładem Preparatów Me
dycznych, Łęczyckie Zakłady 
Górnicze z Soligorskim Zakładem 
Mechaniczno-Remontowym, wspo
mniany już żychliński „Emit” 
z Zakładami Elektrotechnicz
nymi im. Kirowa, PBP „Pet- 
robudowa” w Płocku z Mińskim 

- Przedsiębiorstwem Budownictwa 
Przemysłowego oraz Zakłady Pod
zespołów Radiowych „M iflex” w 
Kutnie z Fabryką Zegarków w 
Mińsku. Ponadto ścisła współpra
ca łączy dwa uspołecznione go
spodarstwa rolne — Stację Ho
dowli Roślin Ogrodniczych w Go- 
łębiewie z Sowchozem „Lubań” i 
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyj
ną w Klenięwie z Kołchozem im. 
Kirowa.

Wszystkie wyszczególnione wy
żej przedsiębiorstwa podpisały 
między sobą odpowiednie porozu
mienia. Przewidują one, oprócz 
stałych kontaktów kierownictw 
polityczno-administracyjnych za
kładów, pi-zede wszystkim wy
mianę specjalistów oraz pracow
ników na okres od dwóch tygodni 
do miesiąca. Ponieważ większość 
porozumień zawarta została do
piero w ub. roku, na1 materialną 
ocenę płynących stąd korzyści 
jeszcze zbyt wcześnie. Z treści 
podpisywanych dokumentów wy
nika, że obie strony najbardziej 
zainteresowane są wymianą myśli 
technicznej . i technologicznej, 
zwłaszcza dotyczącej technologii 
produkcji, organizacją pracy oraz 
systemem kontroli jakości.
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Współpraca górników z kopalni soli w Soligorsku z załogą ŁZG  
wkracza już w sferę techniki i organizacji.

FOT. Z  ARCHIWUM, REDAKCJI

JL iacodzienna
‘ Fabryka Maszyn Żniwnych wy
mieniła ze swym mińskim part
nerem grupy specjalistów i ro
botników obejmujących zawody 
— technolog] 
niem. frezera, 
obróbki ciep 
Wdraża się te 
częnia Fabryl 
tych dotyczące organizacji stano
wiska pracy, stosowanych narzę
dzi i urządzeń.

Płocki Kombinat Budowlany 
wymienił z.Fabryką Domów Nr 3

a obróbki skra\va- technologa
tokarza, speejałi stę która zap;
nej, nairzędzioyrca. lementów
ż niektć re doświ;ad- dukcji pół
:i Przekładni Zęba- Płockie

na okres dwóch tygodni brygady 
budowlane. Płocczanie prezento
wali ' m. in. zastosowanie listw 
przypodłogowych PCV i ościeżnic 
metalowych drzwiowych. Od spe- 

• cialisiów białoruskich przyjęto

;io formy podczas pro-

.,Komsomołka” postanowiły wy
korzystać, ze wzajemną korzyścią, 
oewne nowe rozwiązania techno-
•lc 3 przy 

oraz
maszynach szyją- 
konfekcjonowaniu

dzianiny. Wymieniono również, 
na razie pilotażowo, pięcioosobo
we grupy dziewiarek i szwa
czek.

ZWMEiT „Emit” w Żychlinie w 
ramach współdziałania z Zakła
dem Elektrotechnicznym im. 
Kozłowa, podjął współzawodnic
two pracy. Prowadzą je najlepsze 
brygady obu przedsiębiorstw. Do 
Mińska wyjechali również na 
krótki rekonesans ‘specjaliści 
technolodzy i narzędziowcy. Plo
nem pobytu delegacji ŁZG w So
ligorsku jest wykorzystanie przez 
łęczycki zakład pewnych rozwią
zań technologicznych przy wyko
nywaniu noży głowicy roboczej 
kombajnu węglowego.

Rok bieżący z całą pewnością 
do tego pomostu współpracy i 
przyjaźni dołoży nowe elementy. 
Wiadomo, że wyraźnie rozszerzy 
się liczba współpracujących za
kładów. Nastąpi jednak pewne 
wyrównanie proporcji. Wśród ko
lejnych dziesięciu zakładów, któ
re gotowe są dó podpisania po
rozumień, aż dziewięć z nich re
prezentuje rolnictwo. Spodziewać 
się także należy jeszcze szerszej 
wymiany grup koloni jno-mło- 
dzieżowych, nawiązywania kon
taktów korespondencyjnych przez 
szkoły i placówki oświatowo-wy
chowawcze oraz ścisłej współpra
cy zarządów szczebla wojewódz
kiego Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej z Towarzyst
wem Przyjaźni Radziecko-Pol- 
skiej.

Rok ten ma także jeszcze jeden, 
istotny akcent. Przypada w nim 
70 rocznica zwycięstwa Wielkiego 
Października. '

JAM. B. MYCEK
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Prezes Nidzgorek wręcza książeczkę Jolancie Korczak.

kład ich aktywności i wkrótce bę
dą następne, nie mniej wspania
łe.

No właśnie, dyrektor Państwo
wego Domu Dziecka w Lucieniu 
— Stanisław Adamski, zwrócił 
się z gorącą prośbą, żeby jak naj
częściej odwiedzać dzieci, które 
pozostają pod opieką państwa 
Tego ptrzebują zwłaszcza w ok
resach świątecznych.

A obdarzona tym prezentem 
JOLANTA KORCZAK miała łzy 
w oczach. Była mocno wzruszona:

— Studiuję w Wyższej Szkole

Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie. 
Jestem na pierwszym roku reso
cjalizacji. W przyszłości chcę rea
lizować swoje morzenia. Gdy wda 
mi się skończyć studia, myślę pod- 
jąć pracę w Domu Dziecka. Og
romną radość sprawiłoby mi rów
nież to. gdyby w Płocku powstał 
specjalistyczny Dom Dziecka, taki 
z prawdziwego zdarzenia. Ale 
najważniejsze, żeby dzieci miały 
swych bardzo dobrych rodziców, 
żeby czuły ciepło, przeżywały 
chwile radości i otoczone były 
właściwą opieką. Myśmy, a m.am 
jeszcze dwóch braci — jeden stu-

FOT. TOMASZ J. G AŁĄZKA

diuje filozofię na KUL-u, drugi 
jest uczniem Zasadniczej Samo
chodowej Szkoły w Płocku — wy
chowywali się w Domach Dziecka. 
Teraz pragnę podziękować tym 
wszystkim, którzy pomogli nam w 
życiu. Trudno mi wytłumaczyć, 
jak duże znaczenie miało to dla 
nas.

Cóż mo:ż.na dodać do tych słów... 
•'Wypada tylko wyrazić uznanie,, 
że mimo codziennych trudności, 
borykania się z własnymi kłopo
tami stać nas na serdeczne od
ruchy, prawdziwe i szczere.

ZBIGNIEW BURACZYNSKS

i W w m

coraz częściej samotnym monolo
giem.

— Oboje pracujemy, żona na 
dwie zmiany. Nie możemy poś
więcić babci tyle czasu, by na 
przykład przygotować jej ranny 
posiłek — tłumaczy wnuczek Zbi
gniew Rosiak.

— Jak więc radzi sobie ze śnia
daniem?

— Przychodzi sąsiadka z blo
ku, starsza, sympatyczna i uczyn
na osoba, która w ramach są
siedzkiej pomocy podjęła się bez
interesownie częściowej opieki. 
Dostała klucze od mieszkania, 
mamy do niej pełne zaufanie.

Mimo utraty wzroku pani Wa
lentyna nie jest osobą niedołężną. 
Sama się ubiera, sama ścieli wer
salkę. Ręce ma sprawne, choć na
rzeka, że bolą, Smaruje więc ma
ścią i wkłada ciepłe rękawiczki. 
„Zrobiły się ja k b y  martwe” — 
pokazuje szczupłe dłonie pokry
te cienką jak pergamin skórą, 
przez którą wyraźnie prześwitują 
niebieskie żyki.

Pytamy o receptę na długowie
czność. Jakaś szczególna dieta? 
Nie, je zoszystko na co ma ochotę. 
Papierosy? W całym swoim dłu
gim życiu nie wypaliła ani jedne
go. Nigdy nie odmawiała sobie

natomiast okazjonalnej, symbo
licznej lampki trunku i czyni to 
do tej pary, co potwierdziła wy
chylając kieliszek urodzinowego 
szampana. Tort odłożyła na póź
niej. Teraz chce nacieszyć się 
gośćmi, którzy tak tłumni? ją od
wiedzili-. Wsłuchuje się w ich gło
sy mówiąc czasem:

— Jaka ja dzisiaj szczęśliwa,
że przyszło do mnie tylu kocha
nych, dobrych ludzi. J

Lub z lekkim żalem:
— Ach, jaka szkoda, że tego me 

widzę.
Przemawia Jerzy Rembowski, 

życząc soleni:ant<fe dużo zdrowia 
i nie goźszej kondycji w dalszym, 
oby jaĄ najdłuższym życiu.

— Kim jest ten pan, kóry tak 
ładnie mówi? — pyta pani Wa
lentyna.

— To prezydent.
—  To i prezydent przyszedł? 

Niech mu się wiedzie jak naj
lepiej za to, że o mnie pamiętał. 
Wszyscy pamiętaliście. Jak pań
stwo o człowieku nie zapomina, 
to już jest dobrze — kończy kon
kluzją, może nieco naiwną, ale 
szczerą.

Jest w życiorysie Walentyny 
Rosiak pewien ciekawy szczegół. 
Otóż stuletnia obywatelka Kutna

jest jednocześnie najstarszym 
wiekowo członkiem PZPR w mie
ście. Zaangażowała się w sprawy 
polityczne za czasów okupacji 
przy boku męża, działacza kons
piracyjnego. Jeszcze do niedawna 
uczęszczała regularnie na zebra
nia swojej podstawowej organi
zacji partyjnej. Dyscyplina wesz
ła w nawyk, bo do dzisiaj, choć 
wzrok i siły już nie te, kiedy s 
przyjdzie zawiadomienie o zeb
raniu prosi nieśmiało wnuka „Za
prowadziłbyś mnie może...” Prze
cież napisali wyraźnie: obecność 
obowiązkowa.

Wychodzimy z tych niecodzien
nych urodzin pokrzepieni na- du
chu ciesząc się, że jubilatkę 
zastaliśmy otoczoną opieką i mi
łością swoich wnuków. Nie jest 
to miłość łatwa (sama pani Wa
lentyna, śuńadoma kłopotów, ja
kie sprawia, mówi „Morduje się 
ze mną mój Zbycho”), tym bar
dziej godna Uznania. Warto poj 
lecić ją tym, którzy wysyłają ro
dziców i dziadków do domów po
mocy społecznej, skazując naj
bliższych na starość samotną i 
gorzką. .

HANNA JAKÓBCZAK- 
-ZAKRZEW5KA
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szej sytuacji znajduje się kierownik Profilak
tycznego Domu Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia 
i Opieki Społecznej) Józef Kamiński. Jego ośro
dek ma wykopane dwie studnio pięódziesięcio- 
metrowe, rurowe i na razie wody starcza, jesz
cze rolników może wspomóc. Kłopoty wsi jed
nak. zna, być może. przyjdzie mu niektórym rol
nikom odmówić, bo przecież PD:'7 jest czynny 
cały rok, woda potrzebna choćby dla sto
łówki nie mówiąc o sanitariatach.

Mieszkańcy gminy są rozgoryczeni. Panuje opi
nia, że wkrótce spadnie na łeb produkcja zwie
rzęca.. Już teraz właściciele niewielkich gne-no- 
darstw w Czerwińsku i okolicach, przeważnie 
chłoporobotnicy nie trzymają w obejściu krów, 
ani bydła w  ogóle. T e . świnie, która chowają, 
to jedynie z powodu kartek mięsnych; Jest bar
dzo prawdopodobne, że w przypadku zmeee—a 
kartek — przestaną chować tuczniki, 
męczyć.

— I niech pan spojrzy, to cic‘:a\ 
ale najgorzej z wodą iest akurat tai 
Wisły blisko — ta opinia powtarza sic 
nie podczas rozmów. Inna sprawa, 
można czerpać wodę do potrzeb . Jej 
używa się lei nawet do prania. A jrś1 
bredne zwierzęta także gaszą nią pr 
to pół biedy, chociaż trochę strach, 
miast coraz częściej stan wody w W 
ski i wtedy napełnienie kilku becz 
nie ich z grząskiego koryta stw 
problemy.

Naczelnik gminy, Jerzy No wiek 
ta temu woził wodę do swojej s' 
ku prawie w całej gminie rno 
i czvni to przy każdej okazji. E 
jewództwie nie zdaia sobie sp. 
a zatem powtarza gdzie może. u 
może grozić

od kilku lat, nawet węgiel i inne dzielenie dóbr 
doczesnych (•— Zajmuje mi to 90 proc. czasu 
pracy — stwierdza naczelnik) schodzi na plan 
dalszy.

Najbliżsi szczęścia byli mieszkańcy Komsina 
i sześciu okolicznych wiosek. Odwierty geologicz
ne stwierdziły podziemny zbiornik. Teraz nic — 
tylko dokonać właściwej budowy, mówiąc krót
ko — wstawić pompę i po krzyku. Ale...

No właśnie. Jest już dokumentacja, byłoby ko
mu wykonać porządną studnię, ale nie ma pie
niędzy. Były pewne nadz eje. Jeszcze w stanie 
woisnnrm odwierty robiło wojsko. Potem przy
szły kłopoty materiałowe. Teraz brak funduszy. 
Tymczasem na własną wodę czeka Czerwińsk, 
Komsin, Perlin. Sielec. Zdziarka i Wola Czer
wińska. Razem 6 wiosek.

W chłopskich studniach nie tylko, że nie ma 
wody. to jeszcze te resztki, którymi rolnicy mo- 

■ gą dysponować, nie nadają się do spożycia. Na 
wszelki wypadek ..Sanepid” w bardzo wielu go- 
spodanstwach kazał • wywiesić ostrzegawcze kar
teczki: ..Woda nadaje się do picia tylko po prze
gotowaniu”.

FsJIE M A W YJŚ C IA

, gazie a< 
lii 1 ko krot 
e z Wisi; 
możnych’ 
ma'o wy 
gnienie -

i w y 
za ni lada

już dwa la-

K ® . y
A  A

tudni. O 
że mów 
być moż.i

jej bra
ić długo 
i w wo-

maliny — 
o rod akcję 
liczyć.

rawv z sytuacji, — Przez
: zmysłów■ia. czym mieliśmy i

do 29 grui
To to niby

... H jy- •- r rj wym a rzon.:

On i
tward:

am ma g a 
;zym od ni

pogłębiać — fach o’wcy od b i li z cpt m sie dołc
dna kawałki twardacf.r, a od choćby zacz;ąć bud
zapałęk, bo ^ ych ni-3 driwa!o ad ). Wo dzi;?i. Dr/rekt or Sm
dy nadal brak ny 10 millonóiw n

V7 ogóle to Czarv  ̂ kię * p‘fni; żoną śro*dki przei'zucic
pod względem woiioeić;gów. 1 t "ta idzie tym celu mamy
są studnie glębinowe powsi:ały tyliIO Poj•00 % ’ 0tpp v wo yy7

palne. Tak ji3St W Res:ray, gdz* a. s :ln
tych.

sobą prz ■cidń
wiercono nai poc:;ątk\1 lat os dzies do\vei.
Odległy od gmin:v o 10 km P czemai- -  Co u,agodniliś
ny powstał vv 1985 rok Ur gi ny

Cłmieli -  Do zal'.OZeń i
nież nie mi ał wodV w< nej dn dvr. W iesła' Sur
podłączyć siię do szkol;

rola
ale ■ iayue tor za- na 1938 CMało :

protestował. Wod;a w szl m no nam do dniko w
czasem zaczyna jej brrko- CJ t>0so-berm C(\spo- iorio. Naton ist r
darczym, przy porr ocy st;udn : u ‘aca owca. v z mebonncii
ale bez uprą'wnien COtpano sturemi-'3 O U-s K:.. 6~ ®pc)̂ 0C ZT.IOŚĆ sześcii

.gach. Początkowo wooly było na 9 rę 8 m:i IlonÓr7. W

należy wreszcie wywiercić tę studnię głębino
wą. Ma ona powstać w Koinsipie. Jeśli później 
mieszkańcy nie będą chcieli jeździć — należy 
zbudować wodociąg. Jednakże prace należy za
cząć jeszcze w tym roku, gdy tylko mrozy pusz
czą. Naczelnik twierdząc, że i tak chyba się 
zwolni z pracy, bo nerwowa ta robota, człowiek 
nie może się skupić na sprawach najważniej
szych (— ... najgorsze są te braki i konieczność 
dzielenia maszyn, węgla, nawozów, już to pa
nu mówiłem”) — równocześnie chciałby choć tę 
jedną budowę załatwić, żeby zaczęli i było ja
kieś 80 proc, pewności, że skończą. W przeciw
nym wypadku i ta;k już nadszarpnięte zaufanie 
clo ,gminnej władzy skończy się definitywnie, Te- 
go zdania iest również sekretarz Urzędu, Ma
ciej F  wiaikowski.

— Na razie rolnik się nie poddaje, bo jest 
'twarny. Ale co będzie za kilka lat? Ol, którzy 
przestawiają się na produkcję warzyw i owo
ców. w czerwińskiej gminie uprawia się również 

zarzucą chów trzody, czy w ogóle 
zwierzęcą. Z tym trzeba się poważnie

Przez cały 1986 rok — mówi naczelnik — 
nadzieję. Obiecywano nam. Tak było 
nia. Wtec!v dowiedziałem się, a by- 
cios obuchem, że nic z tego. Nasza 
studnia nie wejdzie do planu na 

rok. A przecież jestem tego pewien, lu- 
dołożyliby pracy i pieniędzy do tej budowy, 
ast pogłębiać w nieskończoność i tak bar- 
glębckie studnie — wyliczyliby sobie, że 

yć. Ale w tym celu należy 
wę. Jest jeszcze iskierka na-

a meliorację. Można by te 
na budowę studni. I właśnie 
■ się spotkać szóstego stycznia, 
■zmóc ni on cm składzie, wezmę 
mżącego Gminnej Rady Naro-

cie z czerwińską władzą? 
planu pięcioletniego —- mówi

teraz zdarza się, że pompa .ssie powietrze.
Wyjście jest wlaśąiwie jedno. Należy kil''"na

ście wiosek pokryć siecią punktów czerpamych. 
Jeśli rolnicy będą chcieli — mogą sobie zafun
dować wodociągi. Sa jednak spore wątpliwości, 
czy uda się w szybkim tempie rozpocząć robo
ty. Na mapie geologicznej okoTce Czerwińska są 
białą palmą, jeśli idzie o wodę. Dopiero na bar
dzo dużych głębokościach można ja znaleźć. Na
stępna wątpliwość, to — czy znajdą się na to 
środki. Woda dla gminy jest tematem numer 1

jlski włączyliśmy wodociąg 
ę tak, gdyż najpierw przy zna- 
fundusze, a później je ofcro- 

2 możemy przesunąć środ-

nia ze środków na czyny społeczne. Odwiert w 
Komsinie już jest, należy zbudować, hydrofornię 
i ewentualny system wodociągów. Być może po
moc okaże PZU, czerwiń,szczanie zawrócą się tam 
w swojej sprawie.

Mieszkańcom sześciu nadwiślańskich wiosek 
pozostaje liczyć przede wszystkim na własne si
ły.
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z tumskiego 
wzgórza

Z IM A trwa. Wszyscy odczu
wamy jej dolegliwości. W 
niektórych blokach są nie

dogrzane mieszkania. Ciągle a- 
peluje się o ostrożność na ślis
kich jezdniach i chodnikach. Na 
szczęście pokazały się na płockich 
ulicach spychacze i zgarniarki. 
Zepchnęły one śnieg, tworząc 
zwały w pobliżu chodników. Po
dobno ma leżeć tam aż do wios
ny. Dziwić może jednak fakt, że 
sprzed kilku przynajmniej bu
dynków udało się go wywieźć. 
Ale dobre przykłady nie zostały 
upowszechnione. Czyżby zabrakło 
wytrwałości.

T y m c z a s e m  wiele osób %
niepokojem spogląda w 
stronę Wisły. Rzeka nada] 

skuta jest lodem. Jego grubość 
waha się do 30 do 50 centymet
rów. Można by się długo zasta
nawiać nad tym, czy również i w 
tym roku Wisła będzie groźna. 
Wszystko zależy głównie od te
go, jakie nastąpią zmiany — o-

czywiście hydrometeorologiczne. 
Oby tylko lodolamacze wyruszy
ły w porę, wyprzedzając naglą 
odwilż. A  jest nieunikniona, tak 
samo, jak zima. Trzeba więc pa
miętać, żeby nie dać się zasko
czyć.

Z ZADOWOLENIEM odnoto
wuję fakt, że naszym muzeom 
w kraju co roku przybyw7a 

500 tys. nowych eksponatów. Dla
tego też ich magazyny trzeszczą 
w szwach. Ale i w tej sytuacji a- 
kurat my mamy powody do za
dowolenia, zwłaszcza jeden. Otóż 
władze miejskie ostatecznie wy- 
kupiły zabytkową kamienicę se
cesyjną przy ulicy Tumskiej 8. 
Kosztowała ona przeszło 30 min 
zło'.ych. Obiekt ma służyć Mu
zeum Mazowieckiemu, w którym 
też jest bardzo ciasno. Nim jed
nak w pomieszczeniach znajdą się 
zbiory z okresu secesji, upłynie 
dużo czasu. Najpierw trzeba wy
kwaterować lokatorów, a potem 
przeprowadzić kapitalny remont.

Wiele wsfeaamje na to, fte prace 
modemiaac^jno-remontowe mo
głyby przebiegać sprawniej, tale* 
że w innych budynkach. Na prze
szkodzie stoją jedynie okoliczno
ści. Murarzom brakuje cementu, 
hydraulikom rur, a stolarzom 
drewna.

EWNEGO dnia zaniepokoi! 
mnie widok samochodu stra- 

■ żackiego przed kinem 
„Przedwiośnie”. Od razu pomy
ślałem sobie, że „pewnikiem” za
częło się palić. Ostatnio bowiem 
pożary wybuchają także w obiek
tach użyteczności publicznej. Ale 
moje przewidywania okazały się 
błędne. Po prostu, w  piwnicy pęk
ła rura centralnego ogrzewania. 
Pracownicy PEC-u zakręcili do
pływ, ale już wypompowywaniem 
musieli zająć się strażacy. A ja 
myślałem, że oni tylko leją wodę 
i to mocnym strumieniem. W każ
dym razie nie zawiedli również w 
tym przypadku.

J UŻ przed dwoma laty usta
lono, że poszczególne woje
wództwa muszą zebrać na 

fundusz kultury co najmniej 10 
proc. tego. co dostają z centrali. 
Województwa powinny zdobywać 
więcej środków we własnym za-

Biała ' sokoła 
w , Kutnie

Podobnie, jak wszystkich mie
szkańców naszego miasta, tak i 
mnie ucieszył fakt ukazania się 
specjalnego numeru pisma poś
więconego naszemu miastu z ra
cji 600-lecia Kutna. Szczególnie 
zainteresowały mnie informacje 
dotyczące kutnowskiej oświaty,

09-402 Płock 
ul. 3. Maja 16

ponieważ sama jestem z zawodu 
nauczycielką.

Z przykrością stwierdzić mu
szę, że nie wspomniano ani jed
nym słowem o placówce, która 
istnieje od 1.IX.1983 r. jako sa
modzielna tj. o Szkole Podstawo
wej nr 12 w Szpitalu Miejskim w 
Kutnie. Do września 1983 r. o- 
pieką pedagogiczną objęte były 
dzieci w oddziale dziecięcym (od 
1971 r.). To ja właśnie podjęłam

się tej pracy i mam najdłuższy 
staż w województwie, jeśli idzie 
o pracę nauczyciela w szpitalu. 
Od 1.IX .1981 r. takie same obo
wiązki powierzono kol. M. Stęp
niak — tym razem w oddziale 
chirurgicznym.

Jak już wspomniałam, od l.IX. 
1983 r. istniejemy jako placówka 
samodzielna. Szkołę utworzono na 
prośbę dyrekcji ZOZ w Kutnie. 
Obowiązek zorganizowania szko,- 
ly, jak również kierowania pla
cówką powierzono mojej osobie. 
W placówce naszej mamy 4 ze
społy szkolne, 1 oddział przed
szkolny. Działa także świetlica

li Olimpiada Wiedzy o Wsi
Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiej

skiej w Płocku przy współudziale naszej redak
cji organizuje eliminacje podstawowe i szczebla 
wojewódzkiego II Olimpiady Wiedzy o Wsi. 
Edycja tegoroczna poświęcona będzie postępo
wym tradycjom ruchu młodzieży wiejskiej, w 
nawiązaniu do zbliżających się ważkich rocznic: 
60-lecia ZMW RP „Wici” . 40-lecia ZMP i 30- 
-lecia powstania ZMW. W konkursie mogą star
tować wszyscy młodzi ludzie (uczniowie, studen
ci, młodzież) w wieku 16—35 lat, zamieszkali na 
terenie województwa płockiego.

Niżej publikujemy tekst wyboru zawierający 
20 pytań. Właściwą odpowiedź należy podkre
ślić. Po wypełnieniu, kwestionariusz konkursu — 
w kopercie — trzeba przesłać na' adres: Za
rząd Wojewódzki ZMW ul. Bielska 59, 09-400 
Płock z dopiskiem „Olimpiada Wiedzy o Wsi” . 
Termin wysyłania odpowiedzi mija 15 lutego 
1987 roku. Decyduje data stempla pocztowego. 
Zapraszamy do udziału.

(jbn)

1. Początki ruchu młodzieży wiejskiej związane są 
z ruchem zaraniarskim, a zwłaszcza z pismem ,,Za
rzewie”, które rozpoczęło w 1911 r. wydanie spe
cjalnego dodatku dla młodzieży wiejskiej. Jaki ty
tuł nosił dodatek?
a) Drużyna 
h) Świt-Młodzi idą 
C) Siew

2. W początkach okresu międzywojennego w ramach 
Centralnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych 
powstała organizacja zrzeszająca młodzież chłopską. 
Jaką nosiła nazwę?
a) Związek Młodzieży Ludowej
b) Związek Młodzieży Wiejskiej
c) Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej

3) W wyniku rozłamu w wiejskim ruchu młodzieżo
wym, który miał miejsce w roku 1928 wyodrębniła się 
organizacja ZMW RP „Wici” . Pod względem ideo
wym zbliżyła się ona do ruchu ludowego. Kto był 
jej pierwszym prezesem?
a) Józef Niećko
b) Bolesław Babski
c) Stanisław Miałkowski

Ił łats*cb trzydziestych na wyższych uczelniach 
polskich prowadziła działalność samodzielna organiza- 
c a zrzeszająca młodzież chłopską. Jaką nosiła nazwę?
a) Stowarzyszenie Młodzieży Ludowej N
b) Związek Młodzieży Wiejskiej „Znicz”
c) Polska Akademicka Młodzież Ludowa

, 5-przedstawiciele ruchu młodzieżowego (OMTUR, 
ZMW R,P „Wici”, KZMP) podpisali w okresie mię- 
dzywoiennym „Deklarację Praw Młodego Pokolenia 
Polski . w którym roku miał miejsce ten akt?
a) 1936
b) 1931
c) 1928

6. Który z działaczy wiciowych pełnił w czasie oku- 
paeji hitlerowskiej w Półsen funkcję Komendanta 
Głównego Batalionów Chłopskich?
a) Franciszek Kamiński
b) Stefan Ignar
c) Kazimierz Banach

V sg^pniu 1944 r. w Lublinie odrodził się Zwią
zek Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej „Wi- 
ci”, który istniał do chwili utworzenia w 1948 r. 
Związku Młodzieży. Polskiej. Kto byt ostatnim preze
sem tej organizacji przed zjednoczeniem ruchu mło
dzieżowego?
a) Józef Ózga-Miehałski
b) Jan Dusza
c) Stefan Ignar ,

8. W Iłpeu 1948 r. we Wrocławiu na Kongresie Zjed
noczeniowym z połączenia Związku Walki Młodych, 
Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Ro- 
botmezego, Związku Młodzieży Demokratycznej pow
stał Związek Młodzieży Polskiej, prowadzący działał- 
n-osu we wszystkich środowiskach młodzieży. Na we- 
zwanie ZMP młodzież wiejska licznie pośpieszyła na 
wielkie budowy symbolizujące przemiany pierwszej 
połowy lat pięćdziesiątych. Jak nazvwała się organi
zacja działająca pod patronatem ZMP, która anga- 
towała młodzież do pracy?

a) Robotnicze Brygady Pracy ZMP
b) Ochotnicze Hufce Pracy
e) Powszechna Organizacja „Służba Polsce”

9. w lutym 1957 r. na Krajowej Naradzie Młodzieży 
Wiejskiej podjęto decyzję o odbudowie środowisko
wej organizacji zrzeszającej młode pokolenie wsi — 
Związku Młodzieży Wiejskiej. Kto został wówczas 
Przewodniczącym Zarządu Głównego?
a) Józef Tejchma
b) Józef Kukułka
c) Kazimierz Barcikowskl *

10. ilu członków zrzeszał Związek Socjalistycznej 
Młodzieży Wiejskiej przed zjednoczeniem ruchu mło
dzieżowego w 1976 r. w Związek Socjalistycznej Mło
dzieży Polskiej?
a) 300 tys.
b) 700 tys.
c) 1 min

11. W 1957 r. z inicjatywy ZMW zrodził się 1 rozwi
ja do dziś wielki ruch, mający na celu podnoszenie 
kultury zdrowotnej mieszkańców wsi. Do działalno
ści w nim przystąpiło wielu lekąrzy i innych pra
cowników służby zdrowia. Jak nazywa się popularna 
fortna oświaty zdrowotnej, propagowana przez ten 
rućh?
a) Klub Przyjaciół PCK
b) Szkoła Zdrowia
c) Klub „Eskulap”

12. W ZMW zrodziło się programowe hasło „Koło 
ZMW — Kołem przyjaciół”. W którym okresie dzia
łania Związku miało to miejsce?
a) w ZMW (1957—1973)
b) w ZSMW (1973—1976)
c) w 'ZMW (obecnie)

13. Gdzie ma swoją siedzibę Uniwersytet Ludowy 
prowadzony przez ZMW?
a) w Wierzchosławicach
b) w Opaleniu
c) w Pawłowicach

14. Która z wyższych uczelni rolniczych, obchodzą
ca w tym roku 70-lecie istnienia,, odegrała ważną ro
lę w aktywizacji zawodowej i rozbudzaniu świado
mości młodzieży chłopskiej?
a) AR w Krakowie
b) SGGW-AR w Warszawie
c) AR w Poznaniu

15. W 1988 r. Przysposobienie Rolnicze — forma po
zaszkolnej oświaty rolniczej młodzieży wiejskiej — 
będzie obchodziła swój jubileusz. Która to będzie 
rocznica?
a) setna
b) sześćdziesiąta
c) czterdziesta . *

16. Kółka Rolnicze przed trzema laty zainicjowały 
tworzenie ruchu samorządowego młodzieży wiejskiej, 
który objął swym zasięgiem przeważającą liczbę wo
jewództw. Jaką nosi nazwę?
a) Koła Młodzieży Rolniczej
b) Zespoły Młodych Rolników
c) Zespoły Młodych Producentów

17. W 1984 r. powołał ZMW do życia nie spotykaną 
dotychczas placówkę, prezentującą dorobek wiejskich 
teatrów amatorskich na scenach teatrów profesjonal
nych. Jaką nosi nazwę?
a) Teatr Ludowy
b) Teatr Wsi Polskiej
c) Związek Teatrów Amatorskich

18. Od 1965 r. Związek Literatów7 Polskich, ZMW', 
ZSMP, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza oraz redak
cja „Tygodnika Kulturalnego” przyznają corocznie 
nagrodę imienia Stanisława Piętaka. Komu przyzna
wana jest ta nagroda?
a) młodym pisarzom nurtu wiejskiego
b) działaczom kultury na wsi
c) plastykom podejmującym tematykę wiejską

19. w 1986 r. w Zamku Królewskim w Warszawie 
przewodniczący ZK ZMW Leszek Leśniak wręczył 
nagrody im. Jędrzeja Cierniaka. Jedną z nich uzy
skał działacz ZMW Waldemar Jóźwik. Za jaki ro
dzaj działalności?
a) organizację wielkiej wystawy „Fotografia chłopów 
oolskich”
b) zainicjowanie 1 organizację Ogólnopolskiego Kon
kursu Poezji „Szukamy Talentów7 Wsi”
c) zainicjowanie akcji powoływania Zimowej Akademii 
Kultury.

20. Wiele ciekawych form pracy z dziećmi 1 mło
dzieżą na w7si wypracował Związek Harcerswa Pol
skiego. .Taki proeen* Zuchów, harcerzy i instruktorów 
pracuje w7 drużynach działających w środowisku wiej
skim?
a) 30 proc.
b) 40 proc.
c) 50 proc.
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kresie, przeznaczając na cele kul
tury choćby nadwyżki budżetowe, 
starając się o pomoc zakładów 
pracy, a także o wpływy z imp
rez specjalnych I dopłat do bi
letów. Jednak realizacja tych za
mierzeń jakoś nie wychodzi, 
zwłaszcza niektórym. Warunku 
tego (nie zebrano 10 proc.) nie 
spełniło w tym roku aż 18 wo
jewództw, w  tym również płoc
kie. Trudno sprostać takim wy1- 
mogom, jeśli myśli się jakby tu 
z niedochodowej placówki zro
bić dochodową, nic w  niej i jej 
programie nie zmieniając.

1 AK  zwykle na zakończenie 
1 coś bardziej miłego. Otóż 

przy ZW ZSMP w Płoc
ku działa Młodzieżowa Wszech
nica Dziennikarska. Wielu mło
dych ludzi chce uprawiać ten 
ciężki zawód. To może nas cie
szyć, bo czasami czujemy się 
już zmęczeni, zwłaszcza po licz
nych interwencjach. Ale członko
wie MWD obiecali, że chętnie 
spróbują nam trochę pomóc. Po
zostaje więc czekać na pierwsze 
publikacje. Tymczasem niektórzy 
powiadają, żc młodzież nie dost
rzega problemów.

SKARPEK

szkolna. Zatrudnionych jest o- 
gółem 6 nauczycieli (łącznie z dy
rektorem), z której to liczby aż 
5 osób posiada dodatkowe kwali
fikacje do pracy z dziećmi cho
rymi.

Każda z nas dobrze zna swą 
rolę nauczyciela-wychowawcy-te- 
rapeuty i stara się swe zadania 
realizować jak najrzetelniej, z ol
brzymią dozą serca. Dopracowa
liśmy się już wielu nowych, cie
kawych form w. zakresie organi
zowania uroczystości szkolnych, 
organizacji procesu dydaktyczne
go i zajęć pozalekcyjnych.

Łączę pozdrowienia 
MARIA SOBOTA

Obrót nieruchomościami rolny
mi rodzi wiele wątpliwości wśród 
rolników ■— właścicieli gospo
darstw rolnych. Świadczy o tym 
ilość listów napływających do na
szej redakcji z pytaniami doty
czącymi tej problematyki. Ob
szerny list, dotyczący tych prob
lemów, otrzymaliśmy między in
nymi od naszego Czytelnika z gm. 
Dobrzelin. Najczęściej powtarza
jące się pytania, to:

1) Czy właściciel gospodarstwa 
rolnego, które wyodrębnione. zo
stało na skutek podziału większe
go gospodarstwa ma prawo pier
wokupu w stosunku do pozosta
łej części?

2) Czy jest potrzebna zgoda 
właściciela nieruchomości na u- 
stanowienie dojazdu do gospo
darstwa nie mającego dostępu do 
drogi publicznej?

3) Czy nabywcą gospodarstwa 
rolnego może być osoba nie po
siadająca dotychczas takiego go
spodarstwa?

4) Czy po nabyciu nieruchomo
ści rolnej niezabudowanej moż
na pobudować na niej budynek 
mieszkalny i budynki gospodar
cze?

Dziś odpowiadamy na pierw
sze pytanie, pozostałe będą wy
jaśnione w kolejnych numerach 
„TP”.

Prawo pierwokupu jest to za
strzeżenie pierwszeństwa kupna 
oznaczonej rzeczy na wypadek, 
gdyby właściciel chciał ją zbyć na 
rzecz innej osoby. Prawo to wy
nikać może z ustawy lub czynno
ści prawnej (umowa, oświadcze
nie woli).

Ustawowe prawo pierwokupu 
przysługuje współwłaścicielowi 
nieruchomości rolnej, jeżeli • pro
wadzi on gospodarstwo rolne na 
wspólnym gruncie. Nie dotyczy o- 
no jednak wypadku, gdy współ
właściciel posiadając jednocześ

nie inne — poza tym udziałem —-
gospodarstwo rolne, sprzedaje 
swój udział we współwłasności 
razem z tym gospodarstwem, a 
także sytuacje, gdy nabywcą u- 
działu we współwłasności jest in
ny współwłaściciel lub osoba, któ
ra dziedziczyłaby gospodarstwo 
po sprzedawcy.

O współwłasności mówimy wów
czas, gdy jedna rzecz stanowi 
niepodzielną własność kilku osób. 
Rozróżniamy współwłasność łącz
ną, gdy udziały w rzeczy wspól
nej nie są oznaczone oraz współ
własność w częściach ułamko
wych, gdy każdej z osób przysłu
guje określony ułamkowo udział, 
np. 1/2 czy 1/3.

Jeżeli zatem gospodarstwo to 
stanowi nadal całość — współwła
ścicielowi przysługuje prawo 
pierwokupu. Nie daje natomiast 
żadnych uprawnień właścicielowi 
fakt, że jego nieruchomość rvraz 
ze sprzedawaną stanowiły kiedyś 
całość.

Innym przykładem ustawowego 
prawa pierwokupu jest prawo 
dzierżawców nieruchomości rol
nych, jeżeli umowa dzierżawy 
trwała faktycznie co najmniej 10 
lat, lub jeżeli została zawarta na 
okres nie krótszy niż 3 lata i 
trwa w momencie sprzedaży 
gruntów przez właściciela.

Należy i pamiętać, że umowa 
sprzedaży zawarta z pominięciem 
interesów uprawnionego do pier
wokupu jest nieważna.

Wbrew oczekiwaniom wielu 
rolników, terenowe organy admi
nistracji państwowej nie są wła
dne do wkraczania w sferę up
rawnień właściciela i nakazywa
nia mu sprzedaży nd rzecz okre
ślonej osoby.-

Podstawa prawna: Kodeks cy
wilny.

(ik)

UW rzecznik
informuje

Szkolenia
Na swym kolejnym posiedzeniu ko

legium wojewody płockiego zapozna
ło się z informacją o przebiegu szko
lenia radnych. Zgodnie z postano
wieniem kolegium wojewody z 8 sty
cznia 1385 r. w sprawie szkolenia rad
nych przekazana została do u rzędów 
miast, rriiast-gmin i gmin tematyka 
szkoleń obejmująca podstawowe akty 
prawne z zakresu funkcjonowania sy
stemu rad narodowych i samorządu 
terytorialnego. Dotyczyła ona ustawy o 
systemie rad narodowych i samorzą
du terytorialnego, ustawy o piono
waniu społecznym, ustaw prawno-bud- 
żetowych, ustawy o funduszu gmin
nym i uchwały Rady Ministrów w 
sprawie czynów społecznych.

Kontrola urzędów przeprowadzona 
w końcu ubiegłego roku pozwoliła 
stwierdzić zadawalającą realizację 
planów szkoleń. Zawierały tak potrzeb

ne radnym tematy jak; funkcja kont
rolna GRN i jej organów, gospodar
ka gruntami i wywłaszczanie nieru
chomości, fundusze gospodarki miesz
kaniowej, prawo miejscowe, plano
wanie społeczno-gospodarcze, rola i 
zadania GRN w planowaniu. Szkole
nie radnych odbywało się na sesjach, 
bądź bezpośrednio po sesjach, nie 
praktykowano w zasadzie szkoleń na 
posiedzeniach komisji problemowych. 
Kadrę wykładowców stanowili głów
nie: przewodniczący rad, naczelnicy, 
sekretarze urzędów, księgowi, inspek
torzy ds. rady, sekretarze KM i KG 
PZPR.

Niestety, frekwencja na szkoleniach 
nie była wysoka i kształtowała się od 
35 do 83,6 proc. Najniższą obecność ra
dnych na szkoleniach odnotowano w 
UM Płock i Urzędach Gminnych w 
Piątku, Krzyżanowie, Strzelcach 1 No

wym Duninowie. Najwyższą nato
miast w Urzędach Gminnych w Opo
ro wie, Gostyninie i Łącku.

Szkolenie radnych WRN w 1986 roku 
odbywało się w oparciu o opracowany 
program zatwierdzony przez przewo
dniczącego WRN. Ujęto w nim 7 te
matów z zakresu: ustawy o gospodar
ce gruntami i wywłaszczaniu nieru
chomości, Funduszu Gospodarki 
Gruntami i Gospodarki Mieszkanio
wej, funkcji kontrolnej WRN i jej or
ganów, ustawy o planowaniu przest
rzennym, roli i zadań rad narodo
wych i organów administracji w sy
stemie planowania, działalności u- 
ehwałodawczej rady narodowej i pra
wa miejscowego.

Szkolenia odbywały się w systemie 
seminaryjno-dyskusyjnym na posie
dzeniach komisji w r n . Prowadzili je 
dyrektorzy wydziałów Urzędu Woje
wódzkiego. Średnia frekwencja rad
nych WRN na szkoleniach wynosiła 
78 proc. Wszystkie zaplanowane te
maty zostały zrealizowane.

Kolegium uznało dalszą potrzebę 
prowadzenia szkoleń dla radnych. 
Zgłoszone podczas obrad uwagi oraz 
wnioski szczegółowe zostaną przeka
zane przewodniczącemu WRN.

WK

'4/ • >7 y

c i i
wojewódzki 

infomator kulturalny
PŁOCK

Teatr Dramatyczny im. j .  Szaniaw- 
sUiego; 28 30.1. godz, 1$ —- Awantura 
w Chioggi, 31.1. godz. 18 — Panna Ju
lia.

Muzeum Mazowieckie: Z powodu 
remontu nieczynne do odwołania.

Muzeum Diecezjalne: Czynna ' stała 
ekspozycja obejmująca m.in. malarst
wo, rzeźbę, ceramikę, tkaniny, milita
ria i numizmatykę w każdy dzień ty
godnia oprócz poniedziałków i wtor
ków w godz. 10.00—14.00, zaś w nie
dzielę w godź. 11.00—15.00.

KMPiK: 28.1. i 4.II., godz. 16 — stu
dium wiedzy o rodzinie. 29.1., godz. 17 
— Spotkanie z podróżnikiem dr Bro
nisławem Dostatnim, który opowiadał 
będzie o krajach afrykańskich. 31.1 
godz 18 — Otwarcie wystawy foto
graficznej PTF — „M ój Płock” .

Dem Technika: 29.1., godz. 17 — 
Koncert zespołów funkcjonujących 
przy placówce dla pracowników PSS 
„Społem” . 31.1., godz. 20. — Bal ZK 
ZSMP MZRiP godz. 17.30 — Dyskote
ka. 2.II., godz. 10 — Spotkanie człon
ków Klubu Seniora działającego orzv 
MZRiP. 3.II. — Zajęcia dla dzieci 
spędzających ferie w mieście, m.in 
gry konkursy, zabawy, występy płoc
kich aktorów.

Spółdzielczy Dom Kultury: 23.1.,
godz. 17 — Książka najlepszy przy
ja c ie l— spotkanie w bibliotece, ?9.I., 
g:dz. Tl — Co to jest? — impreza cha 
dzieci. 30.1.,, godz. 16 — .Bajki, baśnie, 
legendy — projekcja filmów. 2—4.H., 
Godz. 8, 14 — Zajęcia dla dzieci spę
dzających ferie w mieście.

Apteki: dyżury nocne i świąteczne 
pełnią apteki — do 2.II. (godz. 8) ap
teka przy ul. Kobylińskiego fi, 2—9.IT. 
(godz. 8) apteka przy ul. Kolegialnej

Kina

Przedwiośnie: 29.1.—fi.II. — w nie
woli u Wikingów — radź., 1. 12. 29.1. 
—■••II. — Sceny dziecięce z życia pro
wincji — poi. 1. 18.

Sfinks: 28—31.1. — Fanny i Alek- 
tander — szw 1. 18. Zarząd Zakła
dowy TPPR działający przy WUSW

w Płocku draż kierownictwo kina 
„Sfinks”  30 br. o godzinie 17.00 orga
nizują projekcję filmu produkcji, ra
dzieckiej w wersji oryginalnej pt. 
„Oddział”  — reż. A. Simonow, Fabuła 
ekranowego dzieła oparta jest na dra
matycznych losach grupy żołnierzy o- 
krążonych przez hitlerowskiego oku
panta. Film otrzymał nagrody i wy
różnienia na międzynarodowych fe
stiwalach.

Studio: 30—31.1. i 1—3,11. — Podróże 
pana Kleksa cz. II — poi., bo 

Diana: 30.1.—2.II. -  Fałszywy książę
— czes.. bo. 30.1.—2.II. — Ćotton Club
— USA, 1. 18.

K U T N O

Muzeum: Czynna wystawa — Kawa
leria polska 1914—1947 ze zbiorów Le
sława Kukawskjego we wszystkie dni 
tygodnia oprócz poniedziałków w 
godz. 10.00—16.00.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kut
nowskiej: Stała ekspozycja malarstwa 
i rzeźby plastyków nieprofesjonal
nych. Czynna wystawa malarstwa Ka
rola Owczarka z Łodzi. Wtorek i pią
tek w godz. 8.30—11.30, środa 11.00— 
—14.00, czwartek, sobota i niedziela 
15.00—18.00.

Dom Kultury:: 30.1., godz. 13 1 12 — 
Bajka dla dzieci „Poczekaj wilku już 
ja ci pokażę” w wykonaniu akto
rów Łódzkiego Teatru „P inokio” .

Kino 19 Stycznia: 29—30.1. — Pasa
żer w kajdankach — chiń., ł. 15. 31.1. 
—1 .II. — Karatecy z Kanionu Żółtej 
Rzeki — chiń., 1. 15. 2—3.11.' -  Kara
te po polsku — poi., 1. 18. 4—5.II. — 
Proteetor — USA. 1. 18.

Kino d k : 31.1—4.II. —, Boskie ciała
— USA, 1, 12.

SIERPC
Muzeum i Park Etnograficzny:

Skansen nieczynny dla ruchu tury
stycznego do 30.1'V..

Ratusz: Czynna stała ekspozycja 
rzeźby we wszystkie dni tygodnia 
oprócz poniedziałków 1 dni poświą- 
tecznych w godz. 11—17.

/ Bom Kultury: 31.l ‘. godz. 19 — Dvs-
/ koteka dla młodzieży.

Kino Jutrzenka: 30.1.—l.n. — spo
wiedź dziecięcia wieku — poi., 1. 18.

ŁĘCZYCA
Dom Kultury: 31.1. godz. 9 — Choin

ka dla dzieci. 2—4.II. w godz. 11—16 — 
Ferie dla dzieci — gry stolikowe, pro
jekcje bajek, występy zespołów mło
dzieżowych.

Kino Górnik: '29.1.-3,11. — Bolek 1 
Lolek na Dzikim Zachodzie — poi., 
bo. 31.1.—3.II. — Sprawa się rypła — 
poi., 1. 15.

GOSTYNIN.
Dom Kultury: 1—8.II, — Plener fo

tograficzny dla młodzieży — „Zima w 
obiektywie” . 3—10.II. w godz. 10—14 — 
Spotkanie przy sztalugach. 3—5.II. w 
godz. 9—15 — Dni otwarte pracowni 
fotograficznej. 2—14.11. — Półkolonie 
dla dzieci specjalnej troski. W prog
ramie m.in. wycieczki, turnieje, kon
kursy, projekcje filmów.

Kino Warszawa: 23—30.T. — Żurawie 
wracają do gniazd — chiń., 1. 12. 28 — 
—30.1. — Ucieczka z Nowego Jorku — 
USA, 1. 18.

CZERWIŃSK
Kino Mewa: 30.1.—l,n . — Czarcie 

legowisko — radź., 1. 12. 30.1.—l.n . — 
Amadeusz — USA, 1. 15,

GĄBIN
Kino Świt: 30.1.—1 .TT. — Kochanko

wie mojej mamy — poi., 1. 15.

KROŚNIEWICE
Kino Tęcza: 30.1.—l.II, — Głupcy z 

Kosmosu — ang., 1. 12. 30.1.—l.II. — 
Honor Prizzicli — USA, 1. IB.

WYSZOGRÓD
Kino Wisła: 30.1.—l.n. — Król Droz- 

dobrody — czes.-RFN, bo, 30.T—l.n. 
— Skorumpowani — fr., 1. 15.

Za zmiany w programie redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności.
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Buty narciarskie za 200 zł.
Zarząd Ogniska TKKF „Jutrzenka”  

z siedzibą w  Spółdzielczym Domu 
Kultury w  Płocku przy ul. Krzywo
ustego 8, tel. 373-84, oferuje do sprze
dania *0 par butów skórzanych nar
ciarskich zjazdowych, różnych roz
miarów. w dobrym stanie użytko
wym. Cena nabywcza 1 pary — 800 
zł.

Miejsce sprzedaży — wypożyczalnia
ogniska mieszczącego sią przy ul. 
Skłodowskiej 4 w  Płocku, czynna w  
poniedziałki i piątki w godz. 18—10 
oraz w środy 1 czwartki w  godz. 
17—10.

Wreszcie się doczekaliśmy. To szczęśliwe wydarzenie dla 
mieszkańców Płocka nastąpiło 2 stycznia, kiedy to otwarty 
został basen kąpielowy przy ul. Kobylińskiego. Remont trwał 
1,5 roku, ale dziś ten obiekt wygląda wewnątrz bardzo oka
zale i chyba wreszcie wszyscy, którzy pływają tylko dla przy
jemności, bez marzeń o wielkim wyczynie, lub chcą nauczyć 
się pływać, znajdą dla siebie miejsce.

Dyrektor MOSiR Andrzej Ci
chocki nie ukrywa, im jeszcze 
sporo mają do zrobienia, ale już 
teraz zaprasza wszystkich chęt
nych. A  propozycji jest duto.

Przede wszystkim dzieci ze 
szkól podstawowych mają możli
wość nauczyć się pływać w  ra
mach zajęć «Skalnych. Niestety 
nie wszystkie dzieci korzystają z 
tego, pozostałe, ze szkół w  których, 
nie ma lekcji pływania, mogą 
przychodzić na basen w  sobotę w  
godz. 18.45—17.30. Opłata za 45 
minutową lekcję wynosi 50 zł za 
wstęp i 50 zł za naukę pływa
nia.

Dewsźlt mata m M  m m  mm î Mriha
w piątki od godz. 19.45 do 8M8 i płacą 
odpowiednio 100 1 100 zł. Młodzież 
szkolna, studenci ł żołnierza służby 
zasadniczej płaeą BO zł za 45 min. pły
wania. Osoby posiadające karty wol
nego wstępu mogą przychodzić we 
wtorki w godz. IMS—17.30 1 soboty 
19.00—19.45.

go Jeszcze umiejętnie dobrane 
ćwiczenia, to proszę mi wierzyć, 
jest to najlepsze, bo naturalna re
cepta na poprawienie sylwetki, 
bez katowania się, rzadko kiedy 
skutecznymi dietami.

Wszyscy ludzie z nadwagą, któ
rzy chcieliby pozbyć się komplek
sów zapraszani są również na ba
sen. Zajęcia odbywać się będą w 
poniedziałki w godz. 20.45—21.30 
i wtorki 20.30—21.15, wtedy gdy 
zakończone zostaną wszystkie inne 
lekcje i ludzie będą mogli bez 
obaw pokazać się w  kostiumie 
kąpielowym. Opłata za lekcje 
wynosi 100 zł za wstęp i 150 zł 
aa naukę pływania oraz ćwicze
nia. Aby uczestniczyć w  zajęciach 
potrzebne jest zaświadczenie le
karskie o braku przeciwwskazań 
do pływania.

To jeszcze nie wszystko eo przygo
towali pracownicy basenu dla mlesz-

tam nie dzieje. Szkoda, żeby ni# wy
korzystać tej szansy 1 udostępnić tym 
wszystkim, którzy nie mają możliwo
ści wyjazdu. Do tego tematu będzie
my jeszcze wracać.

A  oto propozycja MOSiR-u na 
nadchodzące ferie zimowe. Mło
dzież szkolna może korzystać z 
basenu bezpłatnie w  następują
cych godzinach: poniedziałki i 
wtorki 11.00—11.45 i 13.00—13.45, 
środy i czwartki 10.00—10.45 i
14.00— 14.45, piątki 11.00—11.45 i
13.00— 13.45 oraz soboty
8.00— 8.45.

Wszyscy, którzy będą chcieli 
pograć w  tenisa stołowego, mogą 
przyjść do siłowni przy pl. Dąb
rowskiego 24 codziennie od godz. 
9.00 do 11.00. MOSiR dysponuje 
stołami, rakietkami i piłeczkami. 
Chętnych zapraszamy.

Istnieje takie możliwość sko
rzystania z wypożyczalni sprzętu 
sportowego. MOSiR posiada 200 
par łyżew figurowych 1 hokejo
wych. Można wypożyczyć łyżwy 
na dobę i wtedy ta przyjemność 
z 50-procentową zniżką kosztuje 16

Nie zabrakło miejsca na basenie dla 
osób posiadających skierowanie od le
karzy wydane w 1986 1 1987 roku. Za
jęcia w wodzie odbywać się będą pod 
opieką fachowców, odpowiednio prze
szkolonych pracowników. Dla dzieci 
1 młodzieży zarezerwowany został 
czas w piątki w godz. 17.30—18.15 1 
soboty w  godz. 7.00—7.45, zaś dla do
rosłych W środy 30.30—31.15 i 
piątki 30.30—31.15. Oczywiście zajęcia 
te są bezpłatne, a jak się okazuje, 
osób ze skrzywieniem kręgosłupa Jest 
bardzo wiele. Pływanie pod opieką 
fachowców jest jedną z form reha
bilitacji. Ale po eo doprowadzać do 
takiej sytuacji, aby była konieczna 
rehabilitacja, kiedy można zapobiec 
schrzenlom.

Na basenie obok duże] niecki, Jest 
także mała, przeznaczona dla przed
szkolaków. Niestety, stoi pusta, nikt 
z niej nie korzysta. A dlaczego? Bo 
nie ma pieniędzy na opłacenie wstępu 
dla maluchów. Nie pozostaje nic in
nego Jak zachęcić mamy, aby cho
dziły z dzieciakami wykupując Indy
widualne karty wstępu. Nie Jest (Eo 
może najlepsze rozwiązanie, ale w tej 
chwili Jedyne.

Nie wspomniałam Jessezs •  możli
wości zdania egzaminu na kartę pły
wacką. W każdą ostatnią środę mie
siąca w  godz. 19.45—30.30 będzie można 
taką kartę uzyekać. Pierwszych chęt
nych zapraszamy 85 lutego.

Propozycja, którą za Chwilę 
przedstawię, jest absolutną nowo
ścią w Płocku. Wiadomo, że 
mnóstwo ludzi cierpi na nadwagę. 
Z tego powodu unikają oni plaży 
i kąpieli w  wodzie. Nic bardziej 
błędnego. Właśnie w  wodzie moż
na pozbyć się kUku czy nawet 
kilkunastu Zbędnych kilogramów 
i kompleksów. Jeśli dodać do te-

kaóców. Płocka. Po feriach otwarty 
będzie barek serwujący zimne 1 go
rące napoje oraz ciastka, a oczeku
jący na swoje zajęcia będą mogli 
oglądać program telewizyjny. Latem 
zaś plac trawiasty przy obiekcie za
mieniony będzie na plażę, a basen 
otwarty dla odpoczywających. Co 
prawda Jest to jeszcze marzenie, ale 
chyba uda się je zrealizować.

Zawsze w llpcu t sierpniu obydwie 
kryte pływalnie są zamknięte, nic się

zł za figurówki i 20 za hokejowe. 
Można także wypożyczyć je na 
cale dwa tygodnie. Koszt 224 i 280 
zł nie jest chyba zbyt dużym wy
datkiem.

Wszystkich, którzy chcieliby u-
zyskać bliższe informacje, odsy
łamy do MOSiR-u pod numer te
lefonu 267-20.

Basen przy ul. Kobylińskiego wygląda jak nowy. Na zdjęciu ratownik 
Roman Ciesielski i kierownik obiektu Antoni hipczyński.

Fot. TOMASZ J. G AŁĄZKA

rochemla, Et Politechnika, EU Geode
zja, IV Petrobudowa, V  Naftoremont, 
VI ZEOC, vn  FM2, vm  Poldrób.

Relacjo sportowe: 
JOLANTA MARCINIAK

Pomysłów na spędzania 

ZIMOWYCH FERII 

nie powinno zabraknąć
Jedno n pierwszych lodowisk to 
Płocku — jak zwykle przy sta

dionie Wisły.

Szkoła nr 2 na Międzytorzu za
prasza do zimowej zabawy 

wszystkie dzieci.

Tot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

OFERTA
NA ZIMOWE WAKACJE

Jak oo roku tuż przed nozpo-*
cięciem ferii szkolnych zaczyna
my mówić o tym, oo też dla dzie
ci i młodzieży przygotowali nau
czyciele, a co pracownicy organi
zacji sportowych i klubów. Mło
dzieży pozostającej w miejscu 
zamieszkania coś przecież trzeba 
zaproponować.

Zima jest bardzo atracyjną po
rą roku. Jeśli pada śnieg, a ter
mometr wskazuje temperaturę 
poniżej O st. C., to najłatwiej

Zrobić lodowisko
Chętni do Skorzystania z tej 

formy czynnego wypoczynku na 
pewno się znajdą, a wtedy można 
bez problemu zorganizować mnós
two zajęć na śniegu i lodzie. Po
mysłów nie powinno zabraknąć, 
zwłaszcza, że bardzo często dzie
ci i młodzież występują z różny
mi propozycjami. Same układają 
na lodzie teczki i robią slalomy, 
tory przeszkód, wyścigi, mi ni-tur
nieje. Jeśli do tak zaimprowizo
wanej zabawy dołoży rękę facho
wiec, to na pewno będzie można 
mówić o udanej imprezie.

Na terenie województwa płoc
kiego przygotowano 106 lodowisk. 
Jeśli nadal utrzyma się tempera
tura poniżej O st. C. to z bazą do 
zimowego wypoczynku nie będzie 
problemów. Oczywiście nie wszy
stkie są tak zorganizowane, jak na 
przykład w  ZKS Wisła, czy przy 
SP nr 2. Sam lód, to jeszcze nie 
wszystko. Dobrze byłoby, gdyby 
lodowisko zradiofonizować, a i 
szklanka ciepłego napoju też by 
się przydała.

Przypominamy organizatorom o 
ogłoszonym konkursie „Zamień
my boiska na lodowiska”. Warto 
pamiętać również o uruchomieniu 
wszystkich wypożyczalni sprzętu 
sportowego, alby młodzież mogła 
rzeczywiście z niego skorzystać.

Oczywiście, nie tylko na lodo
wiskach będzie młodzież spędzała 
czas ferii. Wszystkie szkoły po
winny udostępnić na imprezy 
sportowe sale gimnastyczne i ha
le sportowe. Tam też nauczyciele 
na pewno będą organizować roz
grywki, turnieje, wesołe zawody.

W  miastach 
S gminach

mają być organizowane miej
skie i gminne imprezy sportowe 
przeprowadzane przez ośrodki 
sportu i rekreacji, ogniwa SZS, 
szkoły i koła LZS. Pod koniec 
ferii w  Płocku odbędzie się wo
jewódzka impreza sportowa o 
„tort lodowy” Kuratora Oświaty 
i Wychowania, turniej tenisa smo
łowego o Puchar „Sztandaru Mło
dych” i ogólnopolski turniej piłki 
ręcznej o Puchar „Petro-Echa” .

Organizatorzy wypoczynku zimowe
go przygotowali również wicie imprez, 
kulturalnych, które odbywać się będą 
w bibliotekach, klubach, GOK-ach, 
domach kultury, świetlicach szkol
nych. Czego młodzież może się spo> 
dzlewać? Przede wszystkim spraw
dzonych form, spotkań z bajką, kon
kursów recytatorskich, festiwali pio
senek, dyskotek, ale przecież nie za
braknie czasu na realizowanie zupeł
nie nowych pomysłów.

Tyle w skrócie o najważniejszych 
Kamienieniach organizatorów. Teraz 
nie pozostaje nic innego jak ocze
kiwać, aby pogoda się nie zmienili i 
aby dopisali młodzi ludzie, żeby nie 
siedzieli w domu, tylko korzystali z 
możliwości czynnego wypoczynku.

Miejmy nadzieję, że dzieci, które 
nigdzie nie wyjadą na okres ferii ł 
pozostaną w miejscu swojego zamiesz
kania nie będą się nudzić. Na pewno 
nie będą także nudzili się ci wszys
cy, którzy wyjadą na obozy zimowe. 
Około 3540 uczniów, w  tym 33G ze wsi 
wypoczywać będzie poza mldsccm 
zamieszkania. Zakłady pracy przygo
towały 1336 miejsc, ZHP — 400, szko- 
|v — 547, ZSMP — 50, ZMW — GO, 
TPD — 30. ZW LZS — 50, WFS — 
28 i ZOW SZS — 50 miejsc.

Wśród zakładów pracy przodują: 
MZRiP — 3SG miejsc, WUSW — 200, 
„Izokor-Instal” — 175, FM2 — 115, po 
80 miejsc przygotowały PPRM „Mos
ty”, MZEAS Płock i Emit Żychlin, 60 
dzieci wyjedzle z „Polfy” Kutno. Z 
„Kraju” Kutno, WZGS „SCh” Płock, 
PGKiM 2ychlln i Cukrowni „Mała 
Wieś” wyjedzle po 30—30 dzieci.

Również szkoły przygotowały 
obozy wyjazdowe. Będą one miały 
różny charakter, ale na pewno 
będzie to doskonała okazja dla 
młodzieży, aby zwiedzić okolicę, 
spacerować, brać udział w  zaję
ciach kulturalnych i sportowych 
oraz odpoczywając nabierać sił do 
dalszej nauki.

Życzymy wszystkim udanych 
ferii.

PIŁKA SIATKOWA
W bali Politechniki rozegrany został 

turniej pliki siatkowej o puchar dy
rektora Miejskiego Ośrodka Sportu I 
Rekreacji. Przy ogłuszającym dopingu 
publiczności składającej slą z rodzin 
1 znajomych zawodników, drużyny 
walczyły systemem każdy z każ
dym.

Wśród pad I miejsce wywalczyły 
siatkarki ogniska TKKF Petrochemia 
Płock, Et ZEOC 1 m  Naftoremont.

I miejsce wśród mężczyzn również 
zajęli zawodnicy ogniska TKKF P«t-

Będztą głównym zawodów był Ja
nusz Karpiński, a oę^Jkę medyczną 
sprawowała Maria Rybicka.

SZACHY
W m  rundzie spotkań eliminacyj

nych do II łlgl szachowej juniorów 
w Makroregionie Centralnym KDK 
Kutno pokonało Grabła Laik 3,5:3,5 
I zajmuje III miejsce w  tabeli.

W  eliminacjach seniorów, w  n  run
dzie Tumy 67 Płock pokonały Che
mika Włocławek 5:1 a w  m  Start 
Piotrków 8,5:3,5 1 zajmuje U  miejsce 
w tabeli ze stratą 1 pkt do lidera.

PIŁKA RĘCZNA
31 stycznia e godz. U  w  haM ESI 

MZRiP rozegrany zostanie kolejny 
mecz piłki ręcznej o mistrzostwo ▼

strefy między ZKS Wisła Płock 1 KS 
Anllana Łódź.

TENIS STOŁOW Y
W hall Politechniki 31 stycznia e 

godz. 16.30 1 l  lutego o godz. 9.30 ro
zegrany zostanie mecz tenisa stoło
wego o mistrzostwo II ligi między zw  
spotami WLKS Spółdzielca Płock 1 
Mlezer Elbląg.

Chwała rwydężosiyml
Okrzyk, wywodzący się m  

starożytnych tradycji, zawie
rający w  sobie całą istotę i 
sens sportowej walki, bo prze
cież nie byłoby zwycięzców, 
gdyby nie było pokonanych i 
dlatego należy się im uznanie 
i szacuneik.

Wiele zmieniło się w  spor
cie,’ zwłaszcza wyczynowym, 
od czasów starożytnych olim
piad. Zmiany następują do
słownie z roku na rok, prze
suwa się granice ludzkich 
możliwości, uruchamia się 
myśl naukowców i wprzęga 
nowoczesną technikę, aby za
wodnik uzyskiwał coraz lepsze 
wyniki, bił rekordy, zwyciężał 
za wszelką cenę.

A  cena jednego nieraz re
kordu czy sukcesu bywa coraz 
częściej bardzo wysoka. Utrata 
zdrowia, czy nawet kalectwo 
— tym plącą sportowcy za za
spokojenie nie tylko własnych 
ambicji, ale środowiska, kibi
ców, działaczy. Płacą też za 
niedoleczone, lub fle  leczone 
kontuzje, mylne diagnozy, 
wadliwie przeprowadzone za
biegł lub operacje. I  jakże czę

sto finał jest wówczas okrutny 
— mistrz, czy kandydat na 
mistrza, w  pełni formy bez 
mała noszony na rękach, od
chodzi w  zapomnienie, pozo
staje sam ze swoją życiową 
tragedią. Nie może liczyć na 
pomoc nawet od strony for
malnej, gdyż przepisy o opiece 
społecznej sportowców prze
ważnie nie dotyczą.

Dlatego z wielkim uznaniem 
i coraz powszechniejszym spo
łecznym poparciem spotyka 
się fundacja pod hasłem wła
śnie „Gloria victis” . Z inicja
tywą zorganizowania jej wy
stąpiła grupa naszych -wielkich 
sportowców na czele z Ryszar
dem Parulskim, znakomitym 
szermierzem, wielokrotnym 
medalistą olimpijskim i mis
trzem świata we -wszystkich 
broniach, a dziś świetnym 
prawnikiem. Cel fundacji 
piękny, głęboko ludziki — 
nieść pomoc tym wszystkim, 
którzy uprawiając sport utra
cili zdrowie i dziś, zdani tylko 
na siebie, często zapomniani, 
przeżyw ią trudności, a nawet 
tragedie życiowe.

Organizatorzy mają już aa

sobą działania organizacyjno- 
prawne, siedzibę znaleźli go
ścinnie w  • Automobilklubie 
Warszawskim. Otworzyli kon
to:

NBP IX  Oddział Miejski War
szawa, 1094-30876-132-3

Fundacja jest Już czynnie 
wspierana przez różne organi
zacje i instytucje, przez osoby 
indywidualne, a zwłaszcza 
przez sportowców i działaczy 
wielu zrzeszeń i klubów. Pięk
nym gestem uczestników na
szego Balu Mistrzów Sportu 
było zorganizowanie zbiórki, 
w  -wyniku której na konto 
fundacji przekazano kilkana
ście tysięcy złotych.

Zwracamy się do wszyst
kich. którzy pasjonują się 
sportem i do tych, którzy nie 
są obojętni na ludzki los. — 
Przyłączmy się do tej akcji, 
czynnie wesprzyjmy piękną 
fundację. Jej organizatorzy 
czekają także na zgłoszenia 
sportowców, którzy potrzebują 
pomocy.

Gloria victłsl
(jer)

Tak się składa, te największy
hit telewizyjny „Ptaki ciernistych 
krzewów” jest emitowany w « 
wtorki, ale poczekajmy, dla wee
kendowych dni też przyjdą lep
sze czasy. Już dziś wiadomo, że 
niebawem w dwójce pojawi się 
„Czarodziejska góra” — serial 
RFN-owski z Charlesem Azna- 
vourem w obsadzie. To jednak 
przyszłość, a teraźniejszość niesie 
nam kontrowersyjny film „Le
karki”. Przeniesiona na ekran 
sztuka znanego i znaczącego pisa
rza zach-^Jnioniemieokiego Rolfa 
Hochhutha nie jest identyczna z 
wersją sceniczną. Zmiany, nie
wielkie, dotyczą pewnych rysów 
psychologicznych głównych po
staci matki i córki — lekarek. 
Film o tych dwóch kobietach, wy
konujących zawód uważany za 
na j szlach etni e js zy, odsłania ciem
ne strony ich osobowości. Obie 
pragnące za wszelką cenę sukce
su i pieniędzy pozwalają powodo
wać sobą szefowi kliniki i dyrek
torowi koncernu farmaceutyczne
go. Kariera, forsa i eksperymenty 
zbyt śmiałe i niebezpieczne dla 
życia pacjentów. Ale onł przestali 
się liczyć w tej grze. Film zreali
zował w  roku 1984 Horst See- 
mann, ten sam, którego serial 
„Hotel Polanów i jego goście” cie
szył się uznaniem naszych telewi
dzów. Piątek, pr. I, godz. 20.30.

W serii nocnej dokumentalnej 
S-odcinkowy „Kokainowy szlak” 
odcinek pierwszy nosi tytuł „Bóg 
zesłał nam ten liść” i rozgrywa 
się w  Boliwii, gdzie na wielkich 

1 obszarach rozciągają się pola ko
ki, rośliny, z której otrzymuje się 
biały proszek — kokainę. O tym 

| gdzie i jak przerabia się liście na 
narkotyk, jak się go transportu
je, rozprowadza i jakie korzyści 
osiąga z tego mafia — w  następ
nych odcinkach. Pr. I, godz 23.20.

W dwójce kolejny film ze Zby
szkiem Cybulskim „Do widzenia, 
do jutra” , w reż. Janusza Morgen
sterna. Godz. 22.10. W sobotni 
wieczór wróci uśmiech wraz ze 
słynnym francuskim żandarmem 
czyli Louisem de Funesem. Tym 
razem będzie to „Żandarm w No
wym Jorku” wspaniała parodia 
przywar Francuzów i Ameryka
nów. Zawrotne tempo i tysiące 
gagów, naprawdę śmiesznych. Pr. 
I, godz. 20.00.

I
 A  wcześniej, w  porze obiadowej 
uczta aktorska „Miłość don Per- 
limplina do Belisy w jego ogro
dzie” Federico Garcii Lorki. Pod 
batutą Aleksandra Bardiniego 
grali w tym spektaklu Bronisław 
Pawlihs Barbara Wrzesińska, 
Wanda Łuczycka, Bożena Brun- 
Barańska, Mieczysław Gajda i in. 
Godz. 15.05.

Poznanie z prawie nie goszczą
cą na naszych ekranach kinema
tografią argentyńską proponuje 
Kino Nocne. Tytuł „Bezksięży
cowe noce bez świtu”. Jest to 
opowieść o przestępcy, który wło
żył olbrzymi wysiłek, aby uciec 
z więzienia. Jedynym motywem 
jest pragnienie dotarcia do umie
rającego przyjaciela, w  dodatku 
współuczestnika przestępstwa. 
Początek emisji godz. 23.10.

Bogusław Kaczyński, najpo
pularniejszy człowiek małych 
ekranów, przygotował dla telewi
dzów kolejną „Rewelację miesią
ca”. Trzykrotnie będziemy spoty
kać się z wykonawcami ,.Zemsty 
nietoperza” Johanna Straussa 
(godz. 20.00, 21.10, 22.50). Chór ł 
orkiestra Królewskiej Opery Co-

|
vent Garden w  Londynie wystę
pują pod dyr. Placido Domingo.

Przedpołudnie niedzielne tema
tycznie smutne 1 mało zróżnico
wane, zwłaszcza dla nieletnich 
odbiorców. Bowiem w Teleranku 
film — „Sieroty” , a potem o godz. 
12.05 początek mini serialu „Bez 
rodziny” . Bohater tego francu
skiego obrazu, mały Remi, zosta
je sprzedany przez przybranego 
ojca do cyrku. Wraz z cyrkowy
mi wozami i widzowie ruszą w  
objazd Francji, wzruszając się 
przygodami małego sieroty.

Białe szaleństwo czyli Mistrzo
stwa Świata w narciarstwie al
pejskim o g<jdz. 16.45, a po Tele- 
expressie następny odcinek „Ka
baretu Olgi Lipińskiej”.

W dwójce polecamy „Legendy 
filmu”. Tym razem bohaterem 
programu Elżbiety Jaworskiej

!
 będzie amant „o oczach zimnych 
jak lód” czyli A!ain Delon. Godz. 
18.05. Na scenie piosenki aktor
skiej o godz. 22.15 wystąpi Mag
dalena Zawadzka.

Abra
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KOMUNIKAT ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Płocku -  Wydział Do
chodów i Rozliczeń informuje, że 
22 grudnia ub roku przyjęte zo
stało Rozporządzenie Rady Mini
strów przedłużające bezterminowo 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie 
wysokości składki na ubezpiecze
nie społeczne za pracowników 
uspołecznionych zakładów pracy 
(Dz. U nr 59 poz 298).

W związku z powyższym uspo
łecznione zakłady pracy obowią
zane są nada! opłacać składkę na

-  WYSTĄP!
Okazuje się. że organa Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej nie mogą narze
kać na brak zajęcia. Ostatnie dwa 
miesiące ub. roku cecnowały się 
wzmożonym nadzorem sanitarnym 
nad obiektami użyteczności publicz
nej żywienia, służby zdrowia, oraz 
oświaty i wychowania. W tym okresie 
przeprowadzono 6379 kontroli sanitar
nych, interesując się przede wszyst
kim jakością wody pitnej. Plon pro
wadzonych kontroli był znaczny. Za 
zły stan sanitarny na osoby winne za
niedbań nałożono 411 mandatów, któ
rych łączna suma wyniosła 660 tysię
cy złotych. Wydano też 603 decyzje, 
w tym 7 o zamknięciu obiektów. Po
nadto 43 sprawy skierowano do kole
gium ds. wykroczeń.

Państwowa Inspekcja Sanitarna po
stanowiła zamknąć: piekarnię prywat
ną ob. Pijewskiego w Łęczycy, sklepy 
PSS nr 12 i 65 w Kutnie, piekarnię 
Gminnej Spółdzielni ,.SCh” w Wy
szogrodzie, Zakład Mleczarski w Gos
tyninie, Zakład Małej Gastronomii 
PSS „Społem” w Płocku (produkcja 
gofrów! oraz kiosk Gminnej Spół
dzielni „SCh” nr 14 w Micinie k. 
Kutna.

Prasowa „czarna tablica”, jak wi
dać, nie dla wszystkich jest straszna. 
Szkoda tylko, że przodują na niej za
kłady produkujące 1 sprzedające ar
tykuły żywnościowe.

(jbn)

ubezpieczenie społeczne w  wyso
kości:

@ 15 proc. za zatrudnionych « -
merytów i rencistów pobierają
cych emerytury lub renty,

©  43 proc. za pozostałych pra
cowników.

Jednocześnie ZUS przypominaj
że z dniem l stycznia 1987 roku 
wszystkie wpłaty z tytułu skła
dek na ubezpieczenie społeczne 
należy dokonać na nowy numer 
rachunku bankowego w NBP 
O/Ploek 61001-25335-189-71.

opr. (jbn)

UWAGA
ODMROŻENIA!

Do placówek służby zdrowia 
przychodzi coraz więcej pacjen
tów z odmrożeniami przede wszy
stkim rąk, nóg i uszu Zanotowa
no już nonad 10 przypadków. Naj
bardziej poszkodowani poddawani 
są leczeniu na oddz;ałach chirur
gicznych w szpitalach.

(zb)

Ucieczka od banału
d l \  '4 1 — S g 2 B

dów, pokazujących losy pechow
ca. Ale każdy fragment kończy 
się wyraźną puentą, co należy 
podkreślić

Perypetie Jana Piszczyka (Andrzej 
Błaszczyk) rozpoczynają się w stali
nowskim więzieniu, a kończą w in
stytucie naukowym z nadejściem pa
miętnego marca >63 Ludzie których 
przypadkowo spotyka, chcą mu po
móc. Najpierw zbuntowana córka 
dygnitarza Renata (Iwona Żelaźnic- 
Ra), później dziewczyna Alicja Sko- 
kowicz (Jadwiga Andrzejewska), Ja
kiś czas może liczyć na łaskawość dy
rektora wysadzonego z fotela i cze
kającego na inne stanowisko. Jest 
kierownikiem sklepu MHD, asysten
tem w instytucie naukowym. Poszu
kuje swego miejsca w zmieniającej 
się rzeczywistości, wplątując się vv 
sprawy pozornie drobne. W końcu — 
zmęczony wkłada na siebie wygnie
ciony pło-zcz, głowę przykrywa ka
peluszem i odchodzi, pozostawiając

widzów choćby z myślą: „A przecież 
le razy chciałem w coś wierzyć z 

całych sił. Nigdy, cholera, nie wy- 
szło”. Bardzo sprawnie skomponowa
ny jest dramat. Nie ma w nim zgrzy
tów, przejścia są płynne, cały spek
takl ma swój rytm i nastrój.

Po obejrzeniu zaprezentowa
nych .sztuk jestem przekonany, że 
Andrzej Maria Marczewski pozo
stał wierny swej dewizie, którą 
przekazał kiedyś w jednym z wy
wiadów: „... Ja postanowiłem 
przede wszystkim nie robić teatru 
obojętnego, a taki — który po
trafi ludzi zainteresować, który 
może ludźmi wstrząsnąć”.

Obserwując koszalińskie doko
nania, można powiedzieć, że to 
mu się udaje. Różnorodny reper
tuar przyciąga publiczność. Zy
skał uznanie i życzliwość.

ZBIGNIEW BURACZYŃSKI

OGŁOSZENIA DROBNE

ŻELAZNA KORBA 
„PARZY” W  DŁONIE
Ewa Zołnowska pełni funkcję dróż

nika na przejeździe kolejowym przez 
ul. Wyszogrodzką. Jej zmiana rozpo
czyna się o godzinie 7.00. Z pracy jest 
zawodowolona, chociaż ostatnio, gdy 
przychodzi Jej odgarniać śnieg na 
mrozie i przy silnym wietrze — na 
samą myśl przenikają ją dreszcze. 
Odgarnianie śniegu, przyjmowanie, 
telefonów, przepuszczanie pociągów, 
no i oczywiście podnoszenie i opusz
czanie rogatek, po staremu zwanych 
szlabanami należy do jej podstawo
wych obowiązków. W sumie praca 
może i niezbyt wyczerpująca fizycz
nie, za to — jakże odpowiedzialna. 
Zwłaszcza podczas nocnej zmiany — 
ani oka zmrużyć, a w budce dróżni
ka bardzo ciepło, sen morzy nieod
parcie.

Dróżnik Ewa Żołnowska pracuje na
kolei szósty rok. Jej poczuciu odpo
wiedzialności zawdzięczamy, że na 
strzeżonych przez nią przejazdach nie 
było żadnego wypadku.

(ibo)

KUPNO -  SPRZEDAŻ
Sprzedam rozrzutnlk 1-osiowy ! łado
wacz do obornika na prąd. Kołodziej
czyk Stanisław, Lukoszyno-Blki, 09- 
-219 Bożewo.

00654458

Sprzedam Fiata 125 p, rok 1976 do 
remontu blacharka lub na części. 
Wiadomość: Gostynin, tel. 89-84 po 
godz. 15-tej.

00654460

Sprzedam Stara 29 do remontu (bez 
silnika) oraz silnik SW 400 Leyland. 
09-880 Gąbin, tel. 243. 
_______________________ 00654465

Sprzedam holenderskie sadzonki po
midorów szklarniowych. Tel. 220-13. 
______________________ 00654468

Sprzedam Syrenę 105. Kutno, tel. 472-
- 20.
_____________________  00659703

Sprzedam C-4011, szuflę mechaniczną, 
młociarnię „Lubliniankę”, kopaczkę. 
Ryszard Grzelewski Bryski II gmina 
Góra Małgorzaty.

00659705
--------------------- — _______________________________________ _
Sprzedam kurtkę z norek, hebel ele
ktryczny ręczny, mozaikę dębową. 
Kutno, tel. 339-53.
________  00659707

Pieczarkarnię z wyposażeniem, dom 
Jednorodzinny z przyczyn losowych 
pilnie sprzedam. Józef Szczęsny Ży
chlin, Sienkiewicza 92.

00659711---------------------— -----------------------------
Sprzedam 2,5 ha sadu pestkowego, 12 
km za Płockiem. Wiadomość: tel. 
222-04 godz. 11.00—16.00.
________ _______ 00654446

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 
7,76 ha z zabudowaniami. Szulecki 
Józef, Borkowo Kościelne, 09-200 
Sierpc.

00654455

Sprzedam czynny magiel, Szopena 61.
00654456

Sprzedam gospodarstwo 6,21 ha z bu
dynkami, blisko Płocka, Jan Koło
dziejski, Goślice, 09-422 Ciachcin.

00654448

R Ó ŻN E
Sierpc — poszukuję samodzielnego 
mieszkania z wygodami, tel. 22-84.

804230

Wypożyczalnia Sukien Ślubnych, pli
sowanie Zapraszam, Gostynin, ul. Tar
gowa 3.

00654437

Płock, dom sześcioizbowy — sprze
dam lub zamienię Wiadomość: War
szawa. tel 29-02-31 lub 21-57-63. ewen
tualnie oferty nr 00654440 składać 
„Tygodnik Płocki” ul. 3-go Maja 16.

00654440

Punkt sprzedaży zapiekanek — sprze
dam. Wiadomość: Płock, Rembieliń- 
skiego 9 m 42.

. ________________  . 00654441

Szyld, reklamy — krótkie terminy. 
Gostynin, Bieruta 6 m 3, tel. 25-85.

00654442

Zakład Instalacji Elektrycznych-Bu- 
jalski Marek. Płock, ul. Padlewskiego 
15 przyjmie do pracy:
— elektromontera z dużym stażem 
pracy w budownictwie
— rencistę lub emeryta elektromon
tera Informacje udzielane telefonicz
nie: 292-99.

00654448

Przepraszam Dariusza Zakrzewskiego 
za to, że w dniu 1 stycznia 1987 r. 
w kawiarni „Dębinka” w Gostyninie 
obradziłem go używając słów wul
garnych. Jacek Myszkowski.

00654449

„DUET” — szansą samotnych Płock 
4. skrytka 79.

804253

M-3 Płock (40 m!, n  piętro) zamie
nię na podobne Kutno do II piętra. 
Kutno, tel 371-82.

00659708

Zakład stolarski zatrudni pracowni
ka. Kutno, tel. 12-84.

00659699

Dezynsekcja, deratyzacja. Rachunki. 
Kutno, tel. 333-15 po 15-ęj.

00659510

§H!

N ASZA
IE S Z E N

swojego „zaskórniaka’ 
okazję.

chowanego na lepszą

Przygotowując się do opracowania planów 
społeczno-gospodarczych na 1987 rok spółdziel
nie naszego województwa wzięły pod uwagę nie
dobór w finansach, pozostały z ubiegłego i po
przedniego roku. Uwzględnić musiały też dal
szy wzrost cen usług miejskich przedsiębiorstw, 
które same zapowiedziały wyższe o 35 proc. ko
szty korzystania z wady i kanalizacji oraz wyż
sze o 47 proc. koszty wywozu nieczystości.

konsekwencji planowane pokrycie wydat- 
łSUpfców opłatami lokatorskimi zaczyna ksztal- 

si3 na podobnie wyższym poziomie.
Jakim — trudno w tej chwili jednoznacznie 

stwierdzić. Każda spółdzielnia ma swoją Radę 
Nadzorczą i ona ostatecznie zadecyduje. Do 
członków dotrą wówczas nowe wyliczenia z od
powiednią argumentacją.

Czy trafi ona do przekonania — okaże się.
N e wszyscy bowiem dostrzegają uwarunkowa
nia. które są oczywiste dla zarządów i rad 
spółdzielni. Chociaż wcale nie odosobnione są też

glosy, by wysokością czynszu zrównoważyć bi
lans finansowej gospodarki jednostek, a tym 
samym urealnić koszty utrzymania spółdzielczych 
mieszkań. Wysokość opłat sprowadzona do rze
czywistych wymiarów stworzyłaby bowiem 
„ciąg” do oszczędności, gospodarności, troski o 
wspólne mienie.

OBECNIE zestawiane koszty eksploatacji 1 m* 
powierzchni użytkowej w ubiegłym roku w 
płockich spóldzielnich kształtują się na po
ziomie przekraczającym 40 zl. Przeciętna stawka 

pobierana od lokatorów na terenie Płocka wy
nosiła zaś w tym czasie 30,87 zl. Wniosek z tego, 
że rady nadzorcze, w trosce o interesy człon
ków, zatwierdzały na początku 1986 roku pod
wyżki stawek czynszowych z założeniem mniej
szego wzrostu cen, niż miało to miejsce później. 
Teraz czas na korekty.

We wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych 
województwa trwają prace nad planami gospo
darczo-finansowymi. Ważną ich pozycję powin
ny stanowić oszczędnościowe działania. Najważ
niejszą jednak powinna być sprawa uświadomie
nia osiedlowym społecznościom faktu wynikają
cego z prostej maksymy — jacy będą spółdziel
cy, taki będzie czynsz.

ANDRZEJ ŻÓŁTOWSKI

Zamienię M-3 w  Płońsku nowe bu
downictwo (komfort) na podobne w 
Płocku. Wiadomość: teł. 14-680 Płock.

00654339

Felgi samochodów osobowych — 
piaskowanie, krótkie terminy. Płock, 
3 Maja 17, od 16.00 do 20.00. 
^ ________________ 00654339

Nauczam j. angielskiego tel. 264-23.
00654325

Koło Płocka wydzierżawię budynek 
na magazyn o pow. 240 m kw. tel 
128-86 Sikórz.

00654313

Zamienię dwa mieszkania ówupokojo- 
we w Gostyninie z telefonem na jed
no mieszkanie trzypokojowe z tele
fonom w Płocku Wiadomość: telefo
niczna Gostynin tel. 33-39.

00654316

M-2 1 M-3 zamienię na Jedno więk
sze, tel. 282-92.

00654342

Poszukuję garażu, tel. 216-21,
00654403

Kosztorysy, kalkulacje, rozliczenia ro
bót budowlanych, elektrycznych i sa
nitarnych szybko t fachowo — zape
wni wykonanie: Biuro Pośrednictwa 
Usług Inwestycyjnych. Płock ul. Dob
rzyńska 2a m 5 tel. 2-62-20.

00654401

Poszukuję lokalu do sprzedaży lodów 
z automatu. Kupię działkę pod budo
wę małego pawilonu w dobrym pun
kcie handlowym na terenie Płocka. 
Telefon grzecznościowy 262-68 w godz. 
8—14.
_______________________________  00654404

Zatrudnię rencistę elektronika. Wia
domość: tel. 31-397 po 16.

00654405

Tapetowanie mieszkań z materiałów 
własnych i powierzonych. Gwarancja, 
tel. 223-47 tylko w godz. 8—15. 
__________________  00654408

Kwaterunkowe M-5 (100,8 m) zamie
nię na dwa mniejsze mieszkania. 
Wiadomość: Płock, Sienkiewicza 18b 
m 24.

00654411

Ksero-Plock. ul. Rembielińskiego 3. 
_______________________ 00654418

Zaopiekuję się starszą panią w za
mian za mieszkanie lub kupię M-2 
lub M-3 może być w starym budow
nictwie. Płock tel. 8-37-11 do godz. 15.

00654417

Wykonuję usługi w zakresie tapeto
wania mieszkań. Kutno, Waryńskiego 
36, tel. 332-11.
________________________________ 00659696

Zakład bebonłarskl Kutno, Józefów 1 
przyjmuje zamówienia na pustaki, 
kręgi. Kutno, tel. 378-29 po godz. 15-ej.

00659698

ZGUBY
Zgubiono prawo Jazdy kat. ABT. An
drzej Draganowski, zam. Zdziar Wiel
ki.

00654453

Zgubiono prawo jazdy kat. AB. Przy
byszewski Andrzej. Płock, Dąbrówki 
3/22.
_________________ ; 00654420

Zgubiono prawo 1azdy kat. B. Roman 
Bilski, Sierpc, Marchlewskiego 27/45.

00654423

Zgubiono prawo jazdy kat. II. Majew
ski Janusz. Płock, ul. Wolskiego 12 
m 29. 00654424

Zgubiono chustę kremową w dniu 
10.01.87 r. przy kościele Świętej Jad
wigi. Kowalak Halina, Płock ui. Ag
restowa 7.

00654425

Zgubiono pieczątkę Spedytor PTHW
86.

00654426

Zgubiono prawo jazdy kat. ABCDE. 
Ostrowski Tadeusz, Słupno 09-472. Mo
drzewiowa 11.

00654427

Zgubiono legitymację służbową nr. 
077284 PKS. Dezoni Dębski, Płock, 
Lachmana 18/46.
______________________  00654430

Skradziono prawo jazdy kat. B. Ma
rek Racki. Dobrzyków. 
______________________  00654432

Zgubiono prawo Jazdy kategoria AB. 
Wr.blewska Maria Szkarada, 09-540 
_____________________________  0065318

Zgubiono prawo jazdy kat. A. B nr. 
rej. PLA 4583 Augustyn Józef Gosty
nin ul. Dzierżyńskiego 26. 
______________________  006544324

Zgubiono legitymację pracowniczą nr 
1094 wydaną przez WUT Karwowska 
Jadwiga.

00354329

Skradziono prawo Jazdy kat. A, B, T 
Kazimierz Niewiadomski. Czyżew gm. 
Sanniki.

00654329

Zgubiono prawo jazdy kat. ABCET 1 
inne dokumenty, dowód rejestracyjny 
Nysa PLB 746E, Kurczaba Bogumił, 
Krośniewice ul. Kutnowska 7/4.
______________________________  U-16.

Zgubiono prawo Jazdy kat. ABT. 
Krzemiński Dariusz, Rakowo, 09-458 
Podgórze.
_____ _________________________  00654335

Skradziono prawo Jazdy kat. B. Wiś
niewska Zofia, Lęg Kościelny, woj. 
płockie.
______________________________  00664337

Zgubiono tymczasowe zezwolenie nr. 
3/78 na wiatrówkę wydane przez PM o  
w Zawidzu. Lewandowski Stanisław, 
Płock, Plaska 4/90.
_________   00654341

Zgubiono prawo Jazdy kat. amator
skiej na nazwisko Zych Józef Bru
dzeń.
__________________________________00654402

Zgubiono prawo Jazdy kat. A, B, C 
Mysielski Krzysztof, Rekowo poczta 
Jeżewo.
__________   00654349

Stefan Kacprzak Sułkowice gmina 
Piątek zgubił prawo jazdy kat. B,

00659689

Sławomir Tomczak Gnojno gmina 
Kutno zgubił prawo jazdy kat. A, B.

0065897

PRACOWNICY POSZUKIWANI
URZĄD GMINY W BODZANOWIE 

NATYCHMIAST ZATRUDNI

inspektora ds melioracji i łąkarstwa.

Wymagania: ukończona średnia szkoła melioracyjna lub rol
nicza oraz roczny staż pracy. v

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia na miejscu.

Przedsiębiorstwo
zagraniczne z filią w Płocka zatrudni 

DYREKTORA

filii produkującej wyroby z tworzyw sztucznych. Od kandy
data wymaga się:

— wysokich, profesjonalnych kwalifikacji s zakresu organiza- |
cji i zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, popartych i  
praktyką na stanowiskach kierowniczych, ®

— operatywności i umiejętności z zakresu uruchomienia dzia
łalności przedsiębiorstwa,

— mile widziana znajomość Języków obcych.

W zamian za efektywną pracę — wysokie wynagrodzenie.

Oferty należy składać na nr P-80.

U *
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ZAKŁAD REMONTOWY ENERGETYKI 
WARSZAWA — REJON REMONTOWY PŁOCK

M Z ^ Uw Cpiodcu°nty mząAzeA energetycznych w Elektrowni

,? ^ Ty c ^ m IAST  na bardzo korzystnych warun
kach pracowników wykwalifikowanych w  zawodach:

— inżyniera mechanika o specjalności turbiny parowe 
inżyniera mechanika o specjalności spawalnictwo

~~ y ^ g lk<5w me,chainików o specjalności kotły i turbiny pa-

absolwentów ZSZ o kierunku mechanicznym
— spawaczy * uprawnieniami dozoru technicznego
— murarzy-tynkarzy
— blacharzy-dekarzy

Zakład prowadzi szkolenie dla pracowników niewykwalifiko
wanych oraz stałe kursy spawania elektrycznego i gazowego.

Zakład zapewnia:

wynagrodzenia podstawowe wg branżowego systemu 
P  — deputat energii elektrycznej i węgla

— wysługę lat

— nagrody jubileuszowe
— nagrody z zysku tzw. „14**

Dla pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych 
istnieje możliwość otrzymania mieszkania w  1988 roku x puli 
mieszkań funkcyjnych.

Kandydatów do pracy prosimy O zgłaszanie się do Rejonu Re
montowego Płock w Elektrociepłowni MZRiP (brama nr 2), 

«« teł. 5-26-84 lub 5-35-69 w godzinach od 7 do 14.
P-25-0

P-S0-1

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „A  RATO NT

pilnie ZATRUDNI 10-ciu ludzi do produkcji płyt gramofono
wi wych i granulatu płytowego.

Zgłoszenia wraz z podaniem I życiorysem, ankietą personalną 
i świadectwem pracy prosimy składać w Grabiach Polskich 
gm. Gąbin, woj. płockie.

Toruńska Przędzalnia Czesankowa „Merlnotes”
87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 40/68

chętnie zatrudni kobiety na stanowiska bezpośredniej obsługi S
maszyn przędzalniczych.

Zakład posiada szeroką bazę socjalną, stołówkę, bufety szyb- § 
kiej obsługi^ przychodnię lekarską, Zakładowy Dom Kultury ®

*■ZcjSniGziCci •

Dla zamiejscowych zapewnia się kwatery prywatne.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do Dz. Kadr.

Bezpośrednie informacje można uzyskać telefonując 21021 
wewn. 214. Dojazd do zakładu tramwajami linii nr 1 i 2.

Wojewódzki Związek Rolników Kółek 
I Organizacji Rolniczych 09-400 Płock, uL Norbertańska nr 9

_„54JRUDNI 4~ęh radców prawnych w  pełnym wymiarze 
godzin pracy w rejonach: Gostynin, Sierpc, Kutno,ŁęczyoL

S tTTmaKjI . 0f ? ela * * * * *  Służb Pracownl-
|  8 0 9 P° k6) ”  13 COdZ‘ennle w

P-38

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Duninowie

zatrudni pracowników na stanowiska:

— kierownika działu handlu
— kierownika restauracji
— kierownika mechaniki pojazdowej
— magazyniera towarów masowych
— magazyniera zbożowo-paszowego
— referenta ds. administracyjno-gospodarczych

Warunki pracy i płacy do omówienia w  Zarządzie Gminnej I  
Spółdzielni „Sch” w Duninowie. J jg

Osoby chętne podjęcia pracy proszone są o osobiste kontakto- 
z J arz?dem GS „SCh” w Duninowie wraz z dokumen

tami stwierdzającymi posiadane kwalifikacje.

MBM TYGODNIK PŁOCKI NR 5

I
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Zarząd RobotnioMj M U il t łn i  MI«s*kaniowcJ 
w Kutnie

, PIONIER”

zarwdadamla WKąpfkteBa w&mk&ar te w te »-
nia grup członkowskich przed Zebraniem Praedltawłeieli od
będą się w  następujących tesminach:

1. Członkowie przyjęci do Spółdzielni do 1978 roku włącznie 
— 10.02.1987 r.

2. Członkowie ze zgrómadwmymi wkładami mieszkaniowymi w  
roku 1979 — 11.02.1987 r.

3. Członkowie ze zgromadzonymi wkładami mieszkaniowymi w  
roku 1980 — 12.02.1987 r.

4. Członkowie z® zgromadzonym wkładem w  roku 1981 — 13.02. 
1987 r.

Zebrania odbędą nłę w  Kłubię Spdłdziellezym w  Kutnie, ulica 
Staszica 21 o godz. 17.00.
Tematem zebrań będzie:
1. Omówienie wyników działalności Spółdzjete!

oraz założenia planu m  1987 rok.
2. Sprawy wniesione.
Zainteresowanych prosimy o udział w  zebraniach.

1988 rok

P-43

aawagMW

Koło Emerytów i Rencistów przy PSS „Zgoda" w Płocku 
wyraża GORĄCE PODZIĘKOWANIE zespołowi „Relax” pod 
kierownictwem p. Jerzego Lemanowicza za uświetnienie swoim 
występem spotkania z okazji „Dnia Seniora" zorganizowanego 
w dniu 1936.11.26 przez Zarząd Spółdzielni i Związek Zawodo
wy Pracowników PSS „Zgoda” w Płocku.

00854312

BANK SPÓŁDZIELCZY W  SIERPCU

sprzeda obiekt na pomieszczenia biurowe w Sierpcu przy pi. 
Jedności Robotniczej 4 o powierzchni użytkowej 284 m kw. w/g 
wyceny biegłych. Wszelkich informacji udziela dyrektor Banku 
Spółdzielczego tel. 22-31.

P—19

MINIKOMPUTERY
•  Informacje
•  Konsultacje
•  Rozbudowa
•  Oprogramowanie
•  Naprawy
•  Adaptacje

Wystawiamy rachunki

Punkt Zgłoszeń: Płock, uL Płoskiego 2/17, tel. 317-78 
Poniedziałek, czwartek 16.00— 20.00.

00654435

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bujalski Marek., Płock, ni. Padlewskiego 15
przyjmuje zlecenia na 1987 nok w  zakresie, 

prace kablowe n/n i sM
— remonty instalacji elektrycznej wewnętrznej
— pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej
Informacji udzielamy telefonicznie — 292-99.

00654447

\ Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy
w Gostyninie

świadczy usługi w  zakresie maglowania bielizny.

Zapraszamy w godzinach od 7.00 do 15.00 do naazego punktu 
przy placu Wolności 4/5. p

Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK 
w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 4/6

odda w agencję osobie posiadającej kwalifikacje i uprawnie
nia do prowadzenia działalności gastronomicznej — kawiarnię 
kat. II zlokalizwaną w  Domu Wycieczkowym PTTK w Płocku 
przy ul. Piekarskiej 1.

Oferty należy składać w  terminie 14 dni po ukazaniu się 
ogłoszenia.

ta
Dyrekcja OZGT PTTK satemaga sobie prawo wyboru oferen-

P-37

Działkowcy POD „Graniczna” w Płocku
proszeni są w  wolne soboty lutego i marca 1987 r. o godz. 8.00 

przy temperaturze nie niższej jak •—5®C i bez nasilonych opadów 
do zakończenia naciągania siatki ogrodzeniowej.

Zbiórka przy działce Nr 1.
Wiosną i latem zakończenie naciągania siatki nie będzie moż

liwe- . . „Komisja Inwestycyjna i Zarząd 
P-48

Zagubiono pieczątkę o treści:

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska** 
w  Górze św. Małgorzaty 

Sklep spożywczo-przemysłowy nr 9 
w  Marynkach

P-40

PRZETARG
Wojewódzki Zakład Weterynarii 
Oddział Terenowy w Płocku

ogłasza przetarg na spnsedat niżej wymienionych pojazdów:
1. TARPAN S 21 rok produkcji 1978 cena wywoławcza I prze
targu 277.900
2. ŻUK A  06 rok- produkcji ! » 0  cena wywoławcza I przetargu
194.000, -
3. GAZ 53 A  rok produkcja 1981 cena wywoławcza I przetarg
115.000. -

W/w pojaasdy m oim  oglądać w  godz. 8.00— 14.00 w  lecznicy
dla zwierząt: 

poz. 1 w  Bielsku 
pac. 2 w  Wyszogrodzie 
paz. 3 w  Bodzanowie
Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 1987 r. o godz. 10.00 w 

Oddziale Terenowym Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w 
Płocku ul. Piękna 6. Wadium w  wysokości 10 proc. ceny wywo
ławczej I przetargu należy wpłacić najpóźniej do godz. 9.00 w  
dniu przetargu w  kasie Oddziału.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu be* poda
nia przyczyn. Zakład nasz nie ponosi odpowiedzialności za wa
dy ukryte pojazdów. Braków nie uzupełniamy.

W przypadku niesprzedania pojazdów w I przetargu, II 
przetarg odbędzie się tego samego dnia o gods. 12.00 * możliwo
ścią obniżenia cenv.

P-41

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska — Gospodarstwa 
Samochodowe

w Krośniewicach ul. Łęczycka 38,
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż samo

chodu m-ki Star 29-furgon bez silnika i skrzyni biegów, rok 
prod. 1975, nr rej. PLA-870K, cena wywoławcza 195.520 zł.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wyso
kości 10 proc. ceny wywoławczej najpóźniej w przeddzień 
przetargu w kasie OSM Krośniewice.

Przetarg odbędzie się 14-go dnia od chwili ukazania stę ogło
szenia w  prasie w  OSM w  Krośniewicach ul. Łęczycka 38 o 
godz. 10.00.

W przypadku nieeprzedama w/w samochodu w I przetargu 
tego samego dnia o godz. 11.00 odbędzie się II przetarg.

Samochód można oglądać codziennie w godzinach 8—14 * 
wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu ©ca* wybór 
oferenta bez podania przyczyn.

P-44

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
w Płocku, ul. Kobylińskiego 13

ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na rozbiórkę budyn
ków wraz z uporządkowaniem terenu położnych w Płocku przy
ul.:
1) Kościuszki 9 — oficyna (użytkowy)
2) Bielska 5 — oficyna lewa
3) Bielska 5 — oficyna prawa
4) Zduńska 2 — bud. środkowy
5) Bielska 31 — oficyna lewa

Oferty w  zalakowanych kopertach należy składać w  terminie 
14-dniowym od daty ogłoszenia przetargu w  pmsie na wyżej 
podany adres.

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi 20-go 
dnia od daty ogłoszenia przetargu w  prasie o godz. 11.00 w  sie
dzibie przedsiębiorstwa.

Dokumentacja techniczna do wglądu w  Dziale Umów i Przy
gotowania Produkcji ul. Kobylińskiego 13 pokój nr 3 i 4.

Z przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, 
spółdzielcze i osoby prywatne.

Zastrzega się prawo wybory oferenta 
przetargu bez podania przyczyn.

lub unieważnienia

P-45

Kutnowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Kutnie

ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonawstwo wh
bót instalacyjnych wod.-kan. i C.O. (zewnętrznych i wewnętrz
nych), robót malarskich, dekarskich i ogólnobudowlanych w 
budynkach będących w administracji Przedsiębiorstwa na te
renie m. Kutna w 1987 roku

Do przetargu mogą przystąpić jednostki gospodarki uspołecz
nionej, spółdzielni i prywatni rzemieślnicy posiadający decyzję 
do wykonawstwa robót.

Oferty zawierające kalkulację stawki roboczogodziny należy 
składać w  zalakowanych kopertach * dopdfkiem „Przetarg” 
w  sekretariacie Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru 
oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości 
bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny, Kutno
ul. 29 Listopada 14.

Przetarg odbędzie się o godz. 10.00 w  14-tym dniu od daty 
ukazania się ogłoszenia w  siedzibie naszego Przedsiębiorstwa 
tj. Kutno, ul. Wojska Polskiego lOa w  pomieszczeniu świetlicy.

P-38

Rejon Dróg Publicznych 
w Kutnie 99-300 Swieraiewskieftł 13

ogłasza przetarg tśmęfmaimauf na wykonanie następujących
robót:

1. instalacje wentyżeeji nawtewno-wy w iewnej
2. od wiórowanie maszyn stolarskich w haft warsztatowej

R.D.P.
Przetarg odbędzie się w  siedem dni od daty ukazania sdę ni

niejszego ogłoszenia.
R.D.P. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez

podania przyczyn.
Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie R.D.P. w 

Kutnie, ul. Świerczewskiego 13.
P-47

Koledze
JANUSZOWI KRZEMIŃSKIEMU

MStępcy członka NK ZSL, członkowi Prezydium WK ESL 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

T E Ś C I O W E J
id&dsfedWkjifc

Prezydium WK ESL w  Płocku
Prezydium MGK ZSL w Kutnie.

P-53
M ^ M M n m M n m i r niTiiTnrimniTiTBi ii m i  iii i iiiii... r mmmmm,ama,a

W  dniu 22 stycznia 1987 r. zmarł w wieku 64 lat

ini. MIECZYSŁAW BANDURSKI
długoletni pracownik budownictwa, b. dyrektor PraecWęll. Bu
downictwa Komunalnego w Płocku, b. prezes Zarządu SPiUl 
„Inwestprojekt” w Płocku.
Jego śmierć stanowi niepowetowaną stratę dla budownictwa i 
spółdzielczości mieszikaniowtej w  woj. ptoddm.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia rtładają

Rada, Zarząd 1 pracownicy
SPiUl „Inwestprojekt** w Płocku

P-55

Dnia 1987.01.22 zmarł w  wieku 64 lat
Ini. MIECZYSŁAW BANDURSKI

zasłużony działacz społeczno-gospodarczy, były dyrektor naczel
ny p b K w  Płocku, wieloletni prezes SPiUl „Inwestprojekt 
w  Płocku

Cześć Jego pamięci!
Kierownictwo ora* grono przyjaciół 
i współpracowników z MPGM w  Płocku.

Koledze
MIROSŁAWOWI ZDANOWSKIEMU

serdeczne wyrazy współczucia w  związku z nagłą śmierdą
M A T K I

składa
Rada Pedagogiczna i pracownicy 
Zaspołu Szkół Zawodowych nr 3 

w  Płocku. 
00654488

BOGUMILE SWIDERSKIEJ
s-ey dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Placku 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

M Ę Ż A
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
pracownicy 1 młodzież z 
Szkoły Podstawowej nr 10 
w Płocku.

Koledze
mgr. ini. JULIANOWI PRZYBYLSKIEMU

wicedyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w  Płocku 
wyrazy głębokiego ■współczucia z powodu śmierci

M A T K I
składa

Rada Pedagogiczna 
I pracownicy ZSZ nr 3

00654489

Z głębokim żalem zawiadamiamy, te w  dniu 1987.01.20 odeszła 
od nas na zawsze koleżanka

BARBARA ZDANOWSKA
Wyrazy współczucia dla rodziny przekazują pracownicy

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Płocku przy uL Lasockiego 14.

00654467

1 1 1'Miin i ii r ..~......

Koleżance
TEODOZJI BORKOWSKIEJ
jo współczucia z powodu śmierci

O J C A

Zarsąd, Rada Zakładowa 
oraz koleżanki 1 koledzy 
s SUR Biała.

P-42

Z głębokim żalem żegnamy naszego kolegę

JANA KUBIAKA
długoletniego nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
w  Żychlinie, przyjaciela młodzieży i człowieka wielkiej życz
liwości wobec ludzi.
Cześć Jego pamięci!

Dyrekcja, pracownicy, POP PZPR, ZNP i 
Pracowników Oświaty i młodzież Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie.

P-S9

Towarzyszom z Komitetu Wojewódzkiego I Miejskiego PZPR, 
członkom ZBOWiD, dyrekcji i pracownikom „Izokor-Instał” 
w  Płocku oraz wszystkim przyjaoiołom i znajomym, którzy 
okazali nam współczucie i uczestniczyli w ostatniej drodze 
mojego _ *  .

M Ę 2 A
ZENOB1USZA SMULSKIEGO

składamy serdeczne podziękowanie
t o n  1 dzieci

00654462

„TYGODNIK PŁOCKI- — pismo Polskie] Zjednoczonej partu Robotnicze]. 
Wydawca; Warszawskie Wydawnictwo Prasowe RS W „Prasa-Książka-Ruch”. 
Adres redakcji s uL S Mała 16, 06-40* Płock. Telefonys redaktor naczelny 870-60, 
z-ca redaktora naczelnego 853-88, sekretarz redakcji *63-37, redaktorzy *78-61 
i 263-37 oddział w Kutnie, UL Podrseczna t, teL 476-37. Redaguje zespół w 
składzie: Małgorzata Białecka Zbigniew Buraczyńskl. Tomasz Gałązka (foto
reporter). Ewa Grinberg <*-ca redaktora naczelnego), Bogdan Iwański, Jolan
ta Marciniak, Jędrzej Millet (sekretarz redakcji), Jan B. Nycek (redaktor 
naczelny), Tomasz Pawłowski, Janusa Wasilewski (opracowanie techniozno- 
-graflczne), Hanna Takóbczak^takrsewska. Andrzej Żółtowski.

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. zastrzega sobie prawo 
dokonywania okrótów 1 zmian tytułów.

Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały ! » W  „Prasa-Ksiątka-Bueb" oraz
urzędy pocztowe I doręczyciele w terminach*
— do 10 listopada ua styczeń. I kwartał. * półrocze roku następnego 1 ea*y

rok następny; ■ ■ . _ _
— do dnia I miesiąca peptnedaająeeęe peenzaneraty aa poaeetato okreay

roku bieżącego.

Jednostki gospodarki aspoteeanioacf. Instytucje i organizacje epoteczno- 
-polltyczne składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RS W „Prana- 
-Książka-Ruch”. ssaklady pracy 1 Instytucje w miejscowościach, w których 
nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy Indywidualni zamswiają pre
numeratę w  urzędach pocztowych lub u tfcreczycteU.

Prenumeratę m zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa- 
-Kslątk»-Rucb“, Centrala Kolportażu Prasy I Wydawnictw, uL Towarowa *8. 
60-589 Warszawa, konto NBP XV O/Warszawa U63-201045-139I1 w terminie po
danym dla prenumeraty krajowej. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za 
granicę Jest droższa od prenumeraty krajowej o 86 proc. dla zleceniodawców 
indywidualnych i o 109 proc. dla zlecających instytucji 1 zakładów pracy.

Ogłoszenia przyjmuje punkt ogłoszeniowy w Płocku, ul. 3 Maja 18. tel. 285-68 
oraz Biuro Ogłoszeń Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego RSW JPrasa- 
-Kslątka-Ruch”. Warszawa. uL Poznańska 88.

Druki Prasowe Zakłady Graficzne RSW JPrasa-Ksiąika-Ruch”, Warszawa, 
ul  Nowogrodzka 84/66. Zam- ” 5- B_flS
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Z  TEKI 
RYSOWNIKA

CHOPINOWSKIM
TRAKTEM

B e k b d t k t  jo -  
ZKT M M O K l  
generał wojsk ho- 

ronnych «taaów 8Utsl> 
sława Augusta Ponia
towskiego. by! fundato
rem kościoła w Kolei- 
nowie, uianego ■ boga
tego wystroju wnętrza.
Budowa świątyni zam
knęła się w rekordowo 
krótkim czasie, miano
wicie w latach 1770—
1781. Postawiono wtedy 
Jedynie mory, wyposa- 
iająe eałą resztę w 
przedmioty a obiektu 
wcześniejszego, prawdo
podobnie XVI-wieczne
go. w tym takie w na
czynia liturgiczne. Na 
uwagą zasługuje wezesnobarokowy kie
lich z 1859 roku zamówiony przez Sta
nisława Rośclszewskiego, podówczas 
właściciela okolicznych dóbr. W tej 
chwili poza nazwą o Rościszewtkich w  
Rościszewie głucho.

Natomiast Jełowsey pozostawili po 
•obło oprócz wspomnianego kościoła, 
takie Interesujący architektonicznie 
dwór. Biorąe pod uwagą pewne wspólne 
cechy stylowe — późny barok — praw
dopodobnie dwór powstał równolegle ze 
iwiątynlą. Do rodziny generała należał 
dość długo. Świadczy o tym ehocfaiby 
tablica epitafljna w kościele zmarłej w 
1*18 raka Józefy Genowefy ze Źboiń- 
•kleh Jeżowskiej, wdowy po Benedyk
cie Józefie, Tablicę wystawiła córka 
Katarzyna Augnstynowa Dzłelowska.

Rośełszewskl dworek należy do naj
ciekawszych w tej ezęśoi województwa, 
głównie z powoda swych eech stylo
wych, chociaż i przeszłość miał nader 
zajmującą. Mimo kilkakrotnych przeró-

ftotblb zlemłsóakich stanowi na 
•atuteą rzadkość, wznłe- 

I aa płanio wydłużonego pro- 
8 dwoma prostopadłymi skrzy- 

ajmającyml go od frontu po bo- 
Ifswms przybudówki nieco szpecą 

. , toyfr Na osi frontu ryzalit
■wieńczony trójkątnym szczytem, zaś 
•aolowa ściany skrzydeł bocznych za

/

kończone są półkolistymi szczytami z 
okulusami. Dach na korpusie głównym 
budowli czterospadowy, natomiast nad 
skrzydłami dwuspadowy. Wokół rozta
czają złą resztki dawnego parku zało
żonego w 1 poi. ub. wieku z kanałem 
1 stawem oraz kasztanowymi szpalera
mi.

Z bogatej przeszłości dworku wspom
nieć trzeba o epizodzie związanym z po
bytem tutaj Fryderyka Chopina. Wiel
ki kompozytor lato 1854 roku spędził u 
przyjaciela Dominika Dziewanowskiego 
w majątku jego ojca Szafarnia k. Ry
pina, robiąc stamtąd liczne wypady w 
teren. W pierwszym liście z Szafami 
do rodziców napisał: „Nie czytam, nie 
piszę, ale gram, rysuję, biegam, uży
wam świeżego powietrza”. Na trasie 
tych eskapad znalazło się także Rości
szewo.

Tekst: JAN B. NYCEK 
Rysunek: TADEUSZ OSIŃSKI

IJ

MODA
M OJA  
PIERW SZA 
M IŁOŚĆ

DLACZEGO?
Droga Redakcjo. Nazywam się 

Mariola, mam 18 la l Doprawdy 
czytałam każdy list moich rówie
śników, lecz nie wiedziałam, te 
1 ja kiedyś będę musiała napisać 
do Was. Otóż mój problem jest 
taki: Kocham chłopca, nazywa się 
Stanisław, jest z sąsiedniej wsi, 
ma 18 lat. Do tej pory między 
nami było wszystko okey, jeździ
liśmy do kina, spotykaliśmy się. 
Aż tu nagle przestał się mną in
teresować. Przyjeżdża raz na ja
kiś czas i jakby nigdy nic rozma
wia ze mną, a mi ciężko jest go 
odrzucić, bo bardzo kocham. Moje 
koleżanki mówiły mi, ie widzia
ły go z jakąś dziewczyną, byli 
objęci w pół. Doradź mi, kochana 
Redakcjo, co mam robić, dłużej 
Już nie mogę tak żyć. Myślałam 
nawet o samobójstwie, ale kiedy 
pomyślę o rodzicach to mi się o- 
dechciewa, jestem jedynaczką. 
Proszę Was bardzo, wydrukujcie 
mój list, niech Stasio go przeczy
ta i zastanowi się, co zrobił. Prze
cież mnie zdradził, a jednak przy
jeżdża Koleżanka mi mówiła, że 
zna tę dziewczynę. Jeszcze raz 
Was proszę, pomóżcie mi.

Zrozpaczona MARIOLA
OD REDAKCJI: Problem Twój 

polega przede wszystkim na tym, 
że nie po rafisz znieść swojej 
pierwszej życiowej porażki. Do
tychczas miłość, ta z książki, fil
mu jawiła się tylko jako pasmo 
wydarzeń szczęśliwych. Jak wi
dzisz, w życiu bywa także inaczej. 
Żeby wyjść z tej niefortunnej 
znajomości podczas najbliższego 
spotkania ze swoim wybranym 
powiedz mu, że wiesz o wszyst
kim i nie masz zamiaru być o- 
szukiwana, że to właśnie ty zry
wasz tę znajomość, bo się pomy
liłaś. Tak będzie najlepiej, sama z 
czasem to ocenisz. Trzymaj się.

HOROSKOP
TYGODNIA

CHCECIE, TO  WIERZCIE
BARAN — (31.111—S0,IV)

Tydzień •ieapodzlDfltk — indycz 1 niemiłych. Tych
radosnych na szczęście więcej, będziesz zadowolony
* rozmowy z Wagą. Szkoda, te tak długo odwlekałeś 
decyzją. Zaskoczy Clę tet postawa kogoś spod znaku 
Ryh — cicha woda brzegi rwie.

BYK — (31.IV—80. V)

Za mało czasu przeznaczasz na wypoczynek, duże 
zaległości w spaniu powodują Twoje rozdrażnienie. Po
za tym czas pomyśleć o zdrowiu, grypa tuż, tuż — oka
że się, ie tym razem chyba się nie wyplączesz. Pro
filaktycznie łykaj Jednak witaminę C.

BLIŹNIĘTA — (21.V—31, VI)

Ledwo sytuacja stanęła na nogach. Już znowu w « y -  
atko się skomplikowało. Okaże się, jak niewiele zro- 
blłeś w sumie żeby było jak należy. Przyjdzie za to 
zapłacić, ale na razie o tym nie myśl, przed Tobą wiel
ki karnawałowy bal — wypadniesz wspaniale.

BAK — (23.VI~3X.VII)

Dobre dni dla Ciebie, to piątek 1 sobota. Przyjetfzie 
goić z daleka, ale jakiś biisltl sercu.i drogi. Okaże się, 
*5 Czas niczego tv Waszej sympatii nie zmienił, nadal 
po• rancie rozmawiać na każdy temat życzliwie i zaj
mująco. A" i serca ciągle jeszcze biją mocno.

LEW — (22. VII—2X.yUI)

.Chciałbyś wiedzieć co teraz robi Strzelec, ale gwiaz- 
dy Ci nie podpowiedzą. Sam musisz się o te odpo- 
wumIz postarać, zdaj się na intuicję, ną ogół nie za- 
Wl3dj^r . niedzielę jakieś niespotykane wydarzenie 
— czekaj cierpliwie.

PANNA — (22. VIII—!1.IX)

Ktoś spod znaku Raka bardzo się gniewa, choć mas- 
* uj e ^  P ^ d z iw e  uczucia i -zachowuje się popraw- 

p°pełr$łeś. gafę zapominając o złożeniu 
życzeń. W myśl Zasady', że lepiej późno niż wcale, mo
że uda się wszystko jakoś naprawić. ? '

WAGA — (22. IX—21. X)

'. ' Sukcesów' zawodowych, spotkań
t wizyt. Męczący, ą.e. owocny, okaże się, te nie tak 
trudno pogodzić wszystko jeśli się chce. Będziekz za- 
m zmu.ny' potrzebny Cl taki zastrzyk opty-

SKORPION — (22.X--3I.XI)

• Nte zaniedbuj troski q.? własną dobra kondvcl« —
wletrau31 m“^ e* p?.ęcJa. wljĄintn, urlop'na świeżym po- 
Wodnlua • rtir^?zy3.t?to Cl potrzebne. Towarzystwo 
óVtvm wnMhH* *1* Wprost nieocenione, przekonasz się0 tym w najbliższy wtorek, '

STRZELEC — (22,X1—2ł.XII)

c z a S n*żeP WY.rinit- T  int®resach, nawet iii« przypusz- 
organizators^lfe1̂ iw «!l^  r '*rćzo Twoje zdolności

*ł1 udowodnić,■ że się nie
1 odp’ovviedzialnve ^  HCStCŚ ~  skrupulatny, rzetelny
niejszŁ nawet ^ t u l ^ ^  Partnef W każdej naJtrud-

KOZIOROZ&O (22.Xli^-2d«I)

utr73^aćttjw yka*«sa*»h*l ł ito' **° T>ro*tu » !•  Potrafisz .** *ębami. Nie miej więc pretensji
Mć z^rożenie w1 Postaraj się dostrze
g a  w  "iceh z tej porażki płynie ja
ka! nauka. W niedzielę nastrój bardzo się poprawi.

WODNIK -  (XI.I-II.II)

Dobrza będzie w towarzystwie tajemniczego wlelbl- 
nnre3zci* zdradzi swoje zamiary. Szczę

ście uśmiechnęło/-się do Ciebie prawdziwie. Doceń to, 
nłe narzekaj, żyj chwilą, zwłaszcza gdy tak piękna. 
Powodzenia, niech spełni się waid# , Twoich życzeń.

BYUT (19.11—30.111)
tydzień wielu wraień, nie wszystkie będą niestety 

miłe, ale i takie uda się przeżyć, a więe uszy do gó
ry. Będziesz pod urokiem znakomitych zdolności or
ganizatorskich Strzelca, może etę ukże eaaao! aa- 

,  ucajrca. ’

DANUTA METRYKA .

odrzucony DEBIUT
Wyrwany szponami 

s serca
Wyjęty spod opieki

czarnych oczu 
wyjących tęsknotą. 

Zrabowanych z rąk 

proszących o litość 

Płacz i tęsknota

siostry bliźniacze 

wołają o pomstę 

do nikąd

nie dla nas 
szczęście

Odszedłeś z szelestem

jesiennych liści 

smutny i nagi

jak konary drzew 

szumiących tęsknie 

żałobną pieśń

o porzuconej dziewczynie

KRZY
ŻÓWKA

737

POZIOMO: 1) popularna płoc
ka Małachowianka. 4) romański 
z piaskowca w płockiej katedrze. 
8) miasto z muzeum Jerzego Du- 
nin-Borkowskiego. 10) ozdobna u- 
prząż końska. 11) honorowy oby
watel miasta Płocka, długoletni 
rektor Akademii Medycznej w 
Warszawie. 13) przyjaciel człowie
ka. 14) niechęć, pretensja, uraza. 
17) prawnik, długoletni prezes 
Płockiego Towarzystwa Wioślar
skiego „Budowlani” (1895—1973). 
19) spotkanie sportowe. 21) dos
tarczanie środków na utrzymanie

innych osób. 22) cześnik Mieszka 
II, utworzył odrębne państwo ze 
stolicą w Płocku. 23) ryba z ro
dziny karpiowatych.

PIONOWO: 1) zawód Aleksand
ra Macieszy. 2) mały proporczyk. 
3) skrzynka na kartki wyborcze.
5) matka Aleksandra Wielkiego.
6) pseudonim Juliana Leszczyńs
kiego. 7) ptak morski. 9) istnienie, 
byt. 12) jedno z trzech podstawo
wych zbóż uprawiane w Płoc
kiem. 15) nadzorca prac rolni
czych wykonywanych na folwar
ku. 16) płaski drąg metalowy. 18) 
kolor w kartach. 20) rudel.

Pomiędzy czytelników, którzy 
w ciągu 10 dni od daty numeru 
nadeślą na adres redakcji roz
wiązania na kartkach pocztowych, 
% dopiskiem: Krzyżówka nr 737, 
rozlosujemy nagrody książkowe.

SAMO
ŻYCIE

LENISTWO

D OSTOJNA matrona (optycznie), a 
w życiu zawodowym szansanist- 
ka Wanda S. z orkiestry w „Pe- 

tropolu” twierdzi, że zadałem jej py
tanie w gruncie rzeczy bardzo osobiste, 
wręcz intymne. Spytałem bowiem w 
noc sylwestrową, czy wolałaby sama się 
bawić, czy jednak — rozryioać innych, 
śpiewając wraz z zespołem na estra
dzie restauracji tego hotelu, jak to ro
biła w tę noc. Za skarby nie mogłem 
się dowiedzieć, jak to jest. A przecież 
może ktoś chciałby wyciągnąć z tego 
konstruktywne wnioski, może jakiś 
czytelnik nasz zastanowiłby się nad tym 
i lżej by mu było zrezygnować z wła
snej przyjemności mając świadomość, 
że w ten sposób dostarcza bliźnim tro
chę radości, może wzruszyć kogoś, po
budzić do głębszej refleksji. Co praw
da śpiew pani S. mnie osobiście nie 
wzrusza, ale może ja jestem niewrażli
wy na ten rodzaj artyzmu. Próby wy
ciągnięcia czegoś od artystki sprowa
dziły się w końcu do tego,/iż wyznała, 
że nie czytuje „Tygodnika Płockiego”, 
nie lubi naszego tygodnika, a zatem i 
czytelników, gdyż nie chciała im nicze
go powiedzieć od siebie.

Niechęć do „TP” pani Wandy jest uza
sadniona. Ona po prostu uważa nasze 
pismo za plotkarskie. Zęby jednak było 
trudniej zgadnąć czemu — nie podała 
żadnego przykładu naszego plotkarstwa. 
Przykładu podać nie umiała, gdyż prze
stała nas czytać dobre kilka lat temu. 
Nie wie również, dlaczego przestała go 
czytać. Nie snując nadmiernie długich 
i nudnych domysłów mogę jednak za
ryzykować twierdzenie, żeśmy pomijali 
do tej pory zjawisko artystyczne, ja
kim jest Wanda S., jako taka oraz jej 
glos.

Kiedy wypowiadamy jakieś sądy war
tościujące rzecz, osobę czy zjawisko, 
zawsze powiniśmy umie£ je uzasadnić. 
Jeśli tak się nie dzieje — oznacza to, 
te coś się nam po prostu podoba lub 
nie i to jest właśnie ocena, która nie 
wymaga uzasadnienia. Bardziej nam się 
podoba zapach narcyza niż jaśminu... i 
kropka. Jeśli jednak móioię, że czeaoś 
tam nie cenię, to muszę wiedzieć, dla
czego. Chyba, że nie pozwala mi wy
szukać odpowiednich argumentów zwy
czajne lenistwo.

Ten siódmy grzech główny rozplenił 
się u nas nadmiernie. Właściwie każ
demu można go przypisać. Ktoś, kto du
to myśli i te twoje myśli może nawet

wypowiedzieć w wyszukanej formie 
jednocześnie bywa leniwy w sensie fi
zycznym i najchętniej cały dzień prze
leżałby w łóżku. I przeciwnie: osobnik 
krzątający się nieraz całą dobę, wyko
nujący jakąś ciężką pracę fizyczną wy
kazuje lenistwo umysłowe. To byłoby 
mniej więcej w porzO/dku. Nie każdy 
jest wszechstronny, jak choćby król 
pruski zwany Wielkim Frycem, który 
jednocześnie umysłowo kombinował, 
jakby zalać Polskę (i zalał) fałszywy
mi polskimi pieniędzmi produkowany
mi w pruskiej wytwórni, a w trakcie 
tego dumania robił meble drewniane 
własnoręcznie.

Spójrzmy na siebie, uderzmy się w 
piersi. Mnie też dopadł ten robak i mn e 
on gryzie. Już dawno temu dostałem 
list od pewnej p:>.ni, która skarży się w 
nim, że zbyt słabo uzasadniłem swoje 
twierdzenie, iż film o Stefanii Harper 
jest filmem dla ubogich. — Dlaczego? — 
pyta pani. Są tan icszak także, proble
my moralne, jak miłość matki do syna, 
upór w dążeniu do celu itp. Żeby mi 
ułatwić myślowe kombinacje, ta pani, 
wierna moja czytelniczka, zapropono
wała mi gimnastykę umysłową, każąc 
odgadnąć swoje imię i. nazwisko które 
zaszyfrowała w szaradzie Szarady są to 
rozrywki umysłowe, z których bym do
stał może trójkę, ale udało mi się chyba.
Tylko, że lenistwo nie pozwoliło mi od
powiedzieć na pytań a w Vście natych
miast, a później uważałem ten problem 
za zamknięty wraz z zakończeniem se- ^ 
rialu. Ostatnio jednak w tygodniku 
„Życie Literackie” drukują odcinki sce
nariusza trzeciej części, jeszcze nie ze
kranizowanej, a więc sprawa odżyła.

Film ten więc był emocjonalnie boga
ty. Wzruszały poszczególne sceny. Jako 
całość był jednak taka bzdurą, że już 
osm ali go wszyscy znani mi z czytania 
krytycy. To tyle, jeśli chodzi o ubós
two umysłowej warstwy serialu. A te
raz — czy on był dla ubogich material
nie? 1 tu odpowiedź jest jednoznaczna. 
Oczywiście, że. tak! Wyłącznie dla nich!
Czyli także i dla mnie, boioiem do tego 
stopnia zamożności, jaki prezentowali 
niemal wszyscy w filmie, daleko nam 
wszystkim. To jest właśnie egzotyka 
filmu. Bajecznie bogaci ludzie, żyjący 
w luksusie, a jednocześnie — kochają
cy się, nienawidzący, popełniający zbro
dnie. I taki św:c.t jest najbardziej po
ciągający dla ludzi szary eh i niezamoż
nych. Jest to chyba godne zastanowie
nia, że v) radiu codzienność ma wzięcie, 
rodzina Jabłońskich z Jezior-n i Maty
siaków z Warsza,wy idzie już przeszło 
trzydzieści lat. a ludzie słuchają. I to 
jest cała moja odpowiedź, której, prze
łamawszy lenistwo udzielam pani Ma- *  
rii M.

Ob. SERWATOR

Zbliżają się ferie, warto więc pomyśleć o skomple
towaniu garderoby odpowiedniej na zimowe wakacje. 
Nieocenione na śniegi i mrozy są pikowane kurtki 
i kombinezony Sprawdzają się i na nartach i. na 
wycieczkach. Nieodzowne są dobre buty *- ciepłe ł 
wygodne — oraz dres.

Moda na cebulkę zawsze zdawała egzamin w zimo
wych warunkach.

ZIMA

-CZAS

RELAKSU
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