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CZYTELN IA

NA W IELKĄ  W O D Ę
W  centrum dowodzenia mapy, szkice, plansze, wy

kresy, grafiki, tabele. Za stołem sztab złożony z najlep
szych specjalistów. Szef operacji prezentuje sytuację i 
stan zabezpieczenia, omawia cele, zadania i środki.

—  Ochroną obejmujemy teren o powierzchni 20 ty
sięcy hektarów z wszystkimi jego mieszkańcami i ich 
dobytkiem. Także najważniejsze obiekty tam zlokalizo
wane. Newralgicznych punktów jest kilka, a między in
nymi Skoki, Brwilno, Duninów, Kępa Polska...

Nurt rzeki meandrował wśród te
go malowniczo, a statki balanso
wały od brzegu do brzegu. Wisłę 
można było spokojnie zaliczyć do 
najdzikszych rzek Europy.

Pływanie halsem, czyli zygza
kiem w języku wodniackim, mo
że odpowiadać żeglarzom i mary
narzom słodkich wód. Mają stery, 
napęd i wielowiekową praktykę 
w schodzeniu łajbami z mielizn. 
Do niedawna wiślane parowce 
wyposażone były nawet w spe
cjalne drągi i urządzenia dziobo
we do spychania na głęboką wo
dę i ratowania z opresn

PAŁECZKA wędruje po szta
bowej mapie przeciętej błę
kitną wstęgą ze wschodu na 

zachód. Rozległe obszary działa
nia otoczone wyraźną granicą. 
Wewnątrz zamknięte setki wiosek 
i przysiółków. Są nawet trzy mia
sta: Płock, Wyszogród i Czer
wińsk. Często wymienia się i 
Włocławek, chociaż leży już 
gdzieś poza mapą. Dla wszystkich 
elementem wiążącym jest

Wisła przed powodzią.
Uczestniczymy w konferencji 

prasowej zorganizowanej przez 
Wojewódzki Komitet Przeciwpo
wodziowy w Płocku. Jest 5 luty 
Po okresie długich mrozów — 
ocieplenie. Sytuacja dogodna do 
wystąpienia zmian hydrotechnicz
nych. Dogodna też do zademon
strowania gotowości bojowej i 
stopnia przygotowań.

Na sali wśród zebranych wo
jewoda płocki Antoni Bielak i

przewodniczący WKP — Stani
sław Janiak, który wprowadza w 
temat.

Zbudowany w 1969 roku zbior
nik wodny na Wiśle stworzył je
dyny w swoim rodzaju akwen w 
środkowym jej biegu. Na ponad 
70 kilometrach kwadratowych 
występują w związku z tym spe
cyficzne warunki hydrologiczne, 
których negatywnym skutkiem 
przeciwdziałać trzeba co roku. 
Obecnie jednak dysponujemy bo
gatą wiedzą na temat zachowań 
się rzeki w różnych okresach i 
można przewidzieć wiele. Przede 
wszystkim gwałtowne przybory 
wody połączone ze spływem du
żych mas lodu. Jeśli przybór wią
że się z wysokimi temperaturami 
na południu Polski i mrozem w 
dolnym biegu rzeki — zagroże
nie powodzią jest bardzo duże.

Jeszcze parę lat temu na zbior
niku mieliśmy sporo podowod- 
nych łach, karp po wyciętych 
drzewach i piaszczysta wyspy.

Inaczej jest z krą. Siłą bezwład
ności tafle lodu, z bagażem śryżu 
pod spodem, wpadają na każdą 
płyciznę, piętrzą się i tworzą ta
my blokujące przepływ wody. Do
świadczeń, raczej przykrych, na 
płockim odcinku rzeki było spo
ro Wolno płynące wody królo
wej polskich rzek wylewały się 
regularnie z koryta, a powracały 
do niego, gdy słońce lub ludzie 
skruszyli zatory.

Przed wojną, jak wspominają 
starzy płocczanie, na brzegu usta
wiała się bateria artylerii i ćwi
czyła celność strzału przy rozbija
niu lodowych barier. Tanio i z 
sensem. W nowszych czasach do 
użytku weszły helikoptery i lodo- 
łamacze. Zamiar ciągle jest ten 
sam — umożliwić swobodny 
spływ kry.

ATA
Trudno o bardziej adekwatny obraz hie

rarchii społecznych potrzeb niż ten, który 
był wynikiem dyżuru IRCh-y w Gostyninie. 
Poza dwoma, trzema przypadkami wszyst
kie przedstawione inspektorom problemy 
dotyczyły spraw mieszkaniowych. Charak
ter skarg zmienił nieco przebieg dyżuru. 
Niezbędny okazał się wyjazd w celu doko
nania wizji lokalnej oraz dokooptowanie 
do grona Zgromadzonych w Komitecie 
Miejskim PZPR dodatkowej osoby: preze
sa spółdzielni mieszkaniowej, którego obe
cność podniosła znacznie kompetencje ze
branego gremium. Nie mieli łatwego zada
nia. Każdy z przypadków był tyleż niety
powy co trudny do wskazania satysfak
cjonujących rozwiązań. Za dowód niech 
posłużą poniższe fragmenty relacji z dy
żuru.

Spory plik dokumentów w ręku Haliny W. 
świadczy o tym, że jej kłopoty nie zaczęły się 
wczoraj. Mówi o pięciu latach udręki, streszcza 
wypadki wyjmując na ich poparcie to jedno, to 
drugie urzędowe pismo. Wnikliwie ogląda je in
spektor IRCh-y, Elżbieta Sikorska oraz Andrzej 
Gbel z komisji do spraw skarg i listów KW 
PZPR.

Los Haliny W. jest nie do pozazdroszczenia. Od pię
ciu lat w starej ruderze, bez wody, bez komórki na 
węgiel i ubikacji w najbliższym obejściu, z wiecznie 
chorującym 11-letnim dzieckiem.

— Zostałam oszukana — plącze 1 nie można odmówić 
jej racji. Dom, w którym niegdyś mieszkała został 
przeznaczony do rozbiórki, a ona otrzymała w 1981 ro
ku pismo od ówczesnego naczelnika miasta:

„Niniejszym zapewniam obywatelkę, iż z chwilą wy
burzenia budynku mieszkalnego przy ul..., w którym 
obywatelka obecnie zamieszkuje, przydzielę obywatel
ce ze swojej puli mieszkanie w budownictwie spół
dzielczym” .

Zapewnienie jest, mieszkania nie ma. Dostała 
zastępcze, w jednym ze starych, drewnianych 
domów. Warunki higieniczno-sanitarne opłaka
ne, właścicielka budynku nie kwapi się z re
montem. Nic dziwnego. Wielokrotnie kierowano 
ja na przymusowe leczenie odwykowe, bez re
zultatu.

i r a #
Aby umożliwić swobodny spływ kry, niezbędna jest pomoc lodołamaczy.

Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

LOWO — odpowiedzialność 
— należy do licznych w na
szym współczesnym języku 

określeń — wytrychów. Pełno ich 
wszędzie, głównie w płomiennych 
wystąpieniach, dyskusjach, dekla
racjach, wypowiedziach, ba — tu 
bijemy się w pierś — również w 
artykułach prasowych. Staje się 
taż nieodzowną częścią składową 
większości dokumentów, nawet 
oficjalnych, przyjmowanych przez 
najpoważniejsze gremia. Naduży
wane traci jednak swoje znacze
nie.

Odpowiedzialność to odpowia
danie przed kimś, wobec kogoś, 
za kogoś lub za coś. W rozumie
niu potocznym i dziś bodaj dla 
nas najistotniejszym, za powierzo
ny odcinek pracy. Wykonywanie 
jej w sposób rze'einy i solidny, 
zgodnie z najszerzej rozumianym 
interesem społecznym. Odpowie
dzialność to również obowiązek 
moralny i prawny odpowiadania

za swoje czyny oraz ponoszenie 
za nie konsekwencji.

Wiele na ten temat mówimy i 
piszemy. Wydaje się, iż do każde
go z nas dotarł już sens tego 
słowa. Niestety, życie uczy, że nie

ścl. Ktoś zawinił. Zapłaciliśmy
wszyscy. Potem nadszedł kolejny 
meldunek. Przerwany kabel spo
wodował brak zasilania w energię 
jednego z większych zakładów 
pracy województwa. Trzy dni

PONOWNIE 0 ODPOWIEDZIALNOŚCI
zawsze tak się dzieje. Ostatnie ty
godnie sypnęły przykładami. 
Tym bardziej przykrymi, że do
tyczą ludzi, którzy z racji zajmo
wanych stanowisk, pozycji spo
łecznej i posiadanej wiedzy win
ni uczyć innych odpowiedzialno
ści. Najpierw wielomilionowe, nie 
do odrobienia straty spowodowa
ne chorobą s ada kur w PGR 
Góry. Można tłumaczyć się przy
czynami obiektywnymi, zbiegiem 
okoliczności, pechem, ale gdzieś w 
tym łańcuchu przycznowo-skut- 
kowym zabrakło odpowledzialno-

przestoju i straty rzędu 45 min 
złotych. Podobno można je nadgo
nić pracując w wolne soboty. 
Ale... pracując w te właśnie wol
ne soboty można by zarobić tak 
potrzebne dodatkowe 45 min. 
Tymczasem jesteśmy w punkcie 
wyjścia.

W końcu przykład najświeższy. 
Ponad siedem ton zmarnowane
go mięsa drobiowego. Karygodna 
niefrasobliwość pracowników 
przy biernej postawie dyrekcji 
Zakładów Drobiarskich w Kut
nie, zubożyły nasz stół o kilka

tysięcy dorodnych kurczaków. W 
sytuacji, kiedy mięso nadal regla
mentujemy. I tę stratę można by 
przeliczyć na pieniądze, chociaż 
trudno złotówkami wypełnić 
brzuch. Jeszcze trudniej przeko
nać społeczeństwo, że stało się to 
przypadkowo.

Niechlubną listę można ciągnąć. 
Każdy dzień dokłada do niej ko
lejne pozycje. Nie wszystkie, ca
le szczęście, o tak dużym ciężarze 
społecznym i ekonomicznym, 
lecz przecież ze spraw drobnych 
składają się wielkie. Z brakiem 
poczucia odpowiedzialności spoty
kamy się właściwie na każdym 
kroku, nieporównanie częściej niż 
właśnie z odpowiedzialnością. 
Pozosfaje wciąż akHtalne pytanie 
— dlaczego? Czy mechanizmy, 
które stosujemy są nieskuteczne, 
czy też świadomość społeczna jest 
nadal niewystarczająca.
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ŁAPAJ SZCZURA!
Konflikt między prezesem PSS „Go

styń i ak” w Gostyninie Józefem B. a 
kierowniczką sklepu spożywczego nr 14 
w tymże mieście Elżbietą G. trwa 
już tak długo, że niebawem będziemy 
obchodzić jego kolejne jubileusze. Pod
łożem konfliktu jest stosunek do re
formy gospodarczej. Elżbieta G. ko
rzysta z uprawnień danych kierowni
kom jednostek handlowych i sprowa
dza atrakcyjne towary bezpośrednio 
od producentów. Z poczynań prezesa 
wnioskować można, lż nie kocha on re
formy najprawdopodobniej dlatego, że 
ujawniła niekorzystne dysproporcje 
między dobrze zaopatrzonym sklepem 
nr 14, m źle zaopatrzonymi pozostałymi 
sklepami PSS w mieście.

Jak co roku w sezonie organizowania 
dziecięcych imprez choinkowych sklep 
nr 14 przyjął zamówienia na paczki 
dla zakładów pracy z Gostynina i oko
lic. Elżbieta G. skorzystała z posiada
nych możliwości zakupu wyrobów cze- 
koladopodobnych u producenta 1 15 
stycznia br. przywiozła do sklepu 3 to
ny słodyczy. Następnego dnia rano 
otrzymała zakaz sprzedaży towaru, 
wydany telefonicznie przez wicepreze
sa PSŚ „Gostyniak” ds. handlu Wiesła
wę M. Motywem zakazu jest panujący 
w mieście deficyt wyrobów czekolado
wych i czekoladopodobnych, sprzeda
wanych na kartki zaopatrzenia. Jeżeli 
we wszystkich sklepach brakuje, w 
jednym nie może być w nadmiarze.

„W moim sklepie zawsze Jest pełne pokry
cie na kartki”  — mówi Elżbieta G. rozumu
jąc logicznie, że to, co przekracza kartkowe 
potrzeby, może z czystym sumieniem wło
żyć dzieciom do paczek, zwłaszcza że sło
dycze, które zdobywa nie obciążała miej
skich ani wojewódzkich rozdzielników na 
wyroby reglamentowane. W innych skle
pach brakuie? Nipch wykaża słe operatyw
nością pozostali kierownicy. Reforma 
wszystkim dała równe szanse, chociaż ta
lenty, jak widać, nie są równe.

Wiadomość o zalegających magazyn skle
pu w Gostyninie trzech togach łakoci 
opublikował „Dziennik Ludowy” , nadając 
notatce żartobliwy tytuł ..Czekolada cz^ka. 
aż ją myszy zjedzą” . Rewełacyłna Informa
cja została powtórzona w Teł^wlzyłnym 
Karierze Województw. Nazajutrz skłen odwie
dziła komisja z udziałem władz woł^wńdz- 
klcb PSS W protokole pokontrolnym czy
tamy: „Sprawdzone wyrywkowo wvrołw 
czekoladowe I ezekoladooodobne n’ e nosłłv 
śladów gryzoni. W nrzvpadku stwłordzp” ;a 
takich śladów zobowiązuje sie kierownika 
sklepu do natychmiastowego rotosyCa go
leni przeprowadzenia deratyzacji*, wypada 
pogratulować poczucia humoru.

Ostatnio problem trzech ton słody
czy jakby zmalał. Wiceprezes Wiesła
wa M. wyczekawszy moment wyjście 
Elżbiety G. z pracy podjechała trans
portem pod skłon, zabieraiac z magazy
nu tonę wyrobów czekoladopodobnych 
i rozdysponowując po innych skbna^h 
Gostynina. Dzieci nie doczekały się pa
czek, za to miasto doczekało lepszego 
zaopatrzenia dzięki jednej operatywnej 
sklepowej Wstydź sie. PCC!-ie! 14 mar
ca unływa termin przydatności do spo
życia pozostałej partii wyrobów, po 
którym to terminie czekolady zasila 
wnlny rynek. Już sie ustawiamy w ko
lejce.

HANNA
•lASiOSCZAJ?-ZAKRZEWSKA



Z OBRAD EGZEKUTYWY KW PZPR

KOLEJNE posiedzenie Egzeku
tywy Komitetu Wojewódzkie
go PZPR odbyło się 11 lute

go 1987 roku. Przewodniczył I 
sekretarz KW — Adam Bartosiak. 
W ohnadach, oprócz stale zapro
szonych, uczestniczył także kie- 
rownilk Biura Listów i Inspekcji 
Komitetu Centralnego PZPR — 
Marian Kot, który w najbliższej 
kadencji z ramienia kierownictwa 
partii utrzymywać będzie ciągłą 
Współpracę z wojewódzką organi
zacją PZPR w Płocku.

Porządek dzienny przewidywał 
dwa punkty merytoryczne: ocenę 
wdrażania poprawy warunków 
socjalno-bytowych mieszkańców 
wsi woj. płockiego oraz przyjęcie 
informacji o sposobie załatwiania 
listów i bezpośrednio zgłaszanych 
spraw obywateli do Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w 1986 ro
ku. Obydwa zagadnienia będące 
przedmiotem obrad Egzekutywy 
KW zostały sumiennie przygoto
wane. Przedłożone materiały sta
nowiły kanwę interesującej dy
skusji, niejednolitej zarówno w 
interpretacji pewnych zjawisk, 
jak też ocenie stopnia realizacji 
przyjętego programu. Dotyczyło 
to w głównej mierze poprawy wa
runków socjalno-bytowych rolni
ctwa. Komisja Kobieca KW w 
przyjętym stanowisku stwierdzi
ła m. iii. „niektóre elementy pro
gramu (...) nie zostały w pełni 
zrealizowane, zaś jego wykona
nie ocenia się w stopniu dosta
tecznym”. Wskazywano na istnie
jące niedostatki w zaspokojeniu 
potrzeb wsi w deficytowe maszy
ny rolnicze i ciągniki, potrzebę 
telefonizacji, gazyfikacji, lepszej 
opieki medycznej, a zwłaszcza 
rozbudowę sieci wodociągowej.

Podsumowując tę część obrad 
Adam Bartosiak podkreślił, iż 
podjęte przez Egezekutywę KW 
zagadnienie jest problemem o 
wielkiej wadze gospodarczej, spo
łecznej i politycznej. Przyjęty 
przed laty program należy zwe
ryfikować i uaktualnić, ponie
waż „są obszary, w których go

DYŻURY INSPEKTORÓW IRCh-y
W najbliższy piątek, 20 lutego 

br. w siedzibie Komitetu Miej
skiego PZPR w Łęczycy odbędzie 
się dyżur Inspekcji Robotniczo- 
-Cblopskiej. Zgodnie z przyjętym 
zwyczajem w dyżurze uczestniczyć 
będą również przedstawiciele pro
kuratury, Rejonowego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych oraz kie
rownictwo społeczno-polityczne 
miasta, a także pracownik Woje
wódzkiego Oddziału NIK. Począ
tek, godzina 13.00. Zakończenie 
dyżuru przewiduje się około go
dziny 18.00.

(Jbn)

przekroczyliśmy, ale też istnieją 
dziedziny, gdzie osiągnięty postęp 
nie może nas zadowalać”.

Treść listów, skarg i sygnałów
od ludności zgłaszanych do in
stancji wojewódzkiej partia oraz 
sposób ich załatwiania rozpatry
wane są systematycznie przez 
Egzekutywę KW od wielu już lat. 
Stanowi to wyraz szczególnej tro
ski Komitetu Wojewódzkiego, bo
wiem sprawy obywateli są waż
nym problemem funkcjonowania 
życia społecznego. Ogółem w mi
nionym roku do KW PZPR wpły
nęło 520 listów o 15 proc. więcej 
niż w 1985 roku. Problematyka li
stów obejmowała nieomal wszyst
kie obszary życia, ze zdecydowa
ną przewagą spraw nie załatwio
nych. Do terenowych iustamacji 
napłynęły w tym czasie 393 li
sty, głównie do KM PZPR w 
Kutnie i Płocku. W dyskusji pod
kreślono wagę funkcji interwen
cyjnej partii. Stwierdzono także, 
iż zajmować się należy sprawami 
nie tylko tych, .którzy interweniu
ją i piszą, ale również tych, któ
rzy nie piszą, a wymagają roz
mowy.

Problematyce tego punktu po
siedzenia Egzekutywy KW po
święcimy w najbliższym czasie 
oddzielną publikację.

W sprawach organizacyjnych 
Egzekutywa KW przyjęła termi
narz zebrań POP/OOP w miesiącu 
' lutym poświęconych dyskusji nad 
Tezami Biura Politycznego przed 
IV Plenum KC PZPR. Zareko
mendowała też wniosek Egzeku
tywy KM w Łęczycy o dokoopto
wanie do składu miejskiej gru
py Inspekcji Robotniczo-Chłop
skiej członków ZSMP — Barba
ry Krzyżaniak Mirosławy Moraw
skiej, Tadeusza Cybulskiego, 
Krzysztofa Graczyka, Jarosława 
Michalskiego, Adama Manota, Ja
nusza Otto, Grzegorza Pijew- 
skiego i Jana Wysockiego.

Obsl. (jbn)

Z W I Ą Z K O W C Y  
Z  M Z R i P - S Z K O L E
SNZZ Pracowników MZRiP w 

ramach akcji Narodowego Czy
nu Pomocy Szkole sfinansował ze 
swoich środków remont węzła 
grzewczego w Szkole Podstawo
wej nr 14 w Płocku. Koszt prac 
wyniósł 110 tys. złotych, a fun
dusz wypracowany został w wy
niku działalności gospodarczej 
związku.

(eg)

ELIMINACJE MISS POLONIA '67

JU Ż Z A  KILKA  DNI
Uwaga dziewczęta! Mamy spo

ro kandydatek na eliminacje śro
dowiskowe Miss Polonia ’87. Ale 
to mde oznacza, że nie chcieliby
śmy mieć więcej. Nie bądźcie za
tem przesadnie skromne. Wystar
czy zgłosić się w najbliższą nie
dzielę 22 lutego br., o godzinie 11 
do Klubu Międzynarodowej Pra
sy i Książki w Płocku, by wziąć 
udział w konkursie. Jury, które 
ma dokonać wyboru kandydatek 
do finału regionalnego Miss Ma
zowsza ’87, nie będzie zbyt surowe. 
Organizatorzy zadbają o miłą at
mosferę. Radzimy więc pokonać 
obawy i skorzystać z szansy. Ze 
sobą trzeba wziąć dowód osobisty 
lub inny dokument potwierdzają
cy, że macie 18 lat i nie więcej 
niż 24. Poza tym wymagany jest 
kostium kąpielowy oraz pantofle 
na wyższym obcasie. Sądzimy, że 
ze zdobyciem tych rzeczy nie bę
dziecie miały większych trudno
ści. Na przykład Miss Kujaw ’87 
— Dorota Skowrońska wystąpiła 
w pożyczonej sukni i.... jak sa
ma przyznała — przyniosła jej ona 
szczęście. W eliminacjach nie wy
magane są kreacje wieczorowe. 
Po prostu najlepiej wziąć sukien
ki, w których czujecie się najle
piej.

A po eliminacjach środowisko
wych czekają wybory Miss Ma
zowsza ’87, które odbędą się 7 
marca br. w  sali kina „Przedwio
śnie” w Płocku. Trwają już ostat
nie przygotowania. Opracowywa
na jest odpowiednia scenografia, 
choreograf myśli nad układami. 
Artyści przygotowują się do kon
certu. A w programie udział wez
mą gwiazdy polskiej sceny, zna
ni i popularni wykonawcy. Na 
publiczność czekają niespodzian
ki. Ale o tym wszystkim, co na
si Czytelnicy będą mogli obejrzeć

podczas imprezy poinformujemy 
już wkrótce.

Tymczasem oddajemy nasze te
lefony 255—88 i 278-61 do dyspo
zycji dziewcząt, które chciałyby 
uzyskać dodatkowe szczegóły 
związane z eliminacjami. Ze 
względów organizacyjnych prosi
my o potwierdzenie udziału te 
dziewczęta, które dopiero teraz 
podjęły decyzję. Należy przyjść do 
klubu i zgłosić swój udział. Za
znaczamy, że eliminacje są zam
knięte. Odbywają się tylko z 
udziałem jury. Natomiast w wy
borach Miss Mazowsza ’87 będzie 
mogła uczestniczyć publiczność. 
Zapraszamy.

' (zb)

MINISTROWIE 
PRL I ZSRR 

W PŁOCKIM 
KOMBINACIE

W ubiegłym tygodniu w Mazo
wieckich Zakładach Rafineryj
nych i Petrochemicznych w Pło
cku przebywał minister przemy
słu chemicznego ZSRR — Jurij 
Bestałow, któremu towarzyszył 
minister przemysłu lekkiego i 
chemicznego — prof. Edward 
Grzywa. Obecny był I sekretarz 
KW — Adam Bartosiak. Goście 
spotkali się z aktywem politycz
nym Petrochemii oraz kierowni
ctwem administracyjno-gospo
darczym zakładu. Zapoznali się z 
produkcją oraz zwiedzili niektó
re instalacje, przeprowadzając 
rozmowy na stanowiskach pracy.

(jbn)

PRZEDSTAWICIEL 
„NOWYCH DRÓG” 

W PŁOCKU
W miniony czwartek 12 lutego 

br. przebywał w województwie 
płockim I zastępca redaktora na
czelnego „Nowych Dróg”, organu 
teoretycznego KC PZPR — Wie
sław Klimczak. Przyjęty został 
przez I sekretarza KW PZPR 
Adama Bartosiaka. Mówiono o 
praktycznych formach realizacji 
treści teroetycznych. W rozmowie 
brał również udział kierownik 
Wydziału Ideologicznego i Infor
macji KW Jerzy Okraska. Wie
sław Klimczak spotkał się także 
z grupą lektorów i działaczy fron
tu ideologicznego.

(jbn)

WSPÓŁPRACA
ZWIĄZKOWCÓW

Na zaproszenie Wojewódzkiej 
Rady Związków Zawodowych z 
Usti n. Łabą przebywała tam de
legacja Wojewódzkiego Porozu
mienia Związków:Zawodowych w 
Płocku. Wyjazd miał charakter 
oficjalny, zaś jego celem było na
wiązanie współpracy związkow
ców obu zaprzyjaźnionych regio
nów. W wyniku przeprowadzo
nych rozmów oraz przyjętych 
ustaleń podpisano umowę o 
współpracy na rok bieżący i lata 
kolejne. Przewiduje się m. in. iż 
w najbliższym czasie współpracę 
międzyzakładową nawiąże kolej
ne dziesięć przedsiębiorstw na
szego województwa z podobnymi 
wielkościami i branżą zakładami 
w Północnoczeskim kraju. Warto 
zaznaczyć, że w ostatnich trzech 
latach podobne współdziałanie 
wiąże dziesięć zakładów woje
wództwa płockiego z naszymi po
łudniowym sąsiadami. Tegorocz
na wymiana kolonijna obejmie 
minimum 400 dzieci. Przewiduje 
się również tygodniowe kursy 
szkoleniowe aktywistów związko
wych obu partnerów oraz rozsze
rzenie współpracy na płaszczyznę 
kulturalną i propagandowo-infor- 
macyjną.

Umowę podpisali przewodni
czący obu organizacji Stanisław 
Ynoucek i Jerzy Kogowski.

(Jbn)

•  • • PANORAMA
• W Podstawowych Organizacjach

partyjnych 1 organizacjach oddzia
łowych województwa płockiego roz
poczęła się dyskusja nad Tezami Biu- 
ra Politycznego przygotowanymi na 
PZPRlenU V̂ Komitetu Centralnego

P7* p a posiedzeniu Egzekutywy KO 
w IRoścIszewie oceniono funk- 

£,°?.owan.1(- ,na terenie gminy insty- 
°plekl społecznej. W dyskusji 

uwagę, że asygnuję się na 
pomoc społeczną duże sumy. W ro- 

tylk0 w gminie Rościszewo 3 min złotych. Egzekutywa 
postawiła kilka wniosków, m. iń. o 
dokonanie weryfikacji podopiecznych, 
zaktywizowanie terenowych opieku
nów społecznych oraz podjęcie dzia
łań mających na celu zorganizowanie 
łecznej1116 Slerpca Domu Pomocy Spo-

® Prezydium WKKR na swym
ostatnim posiedzeniu przyjęło Infor
macje o działalności kontrolnej IRCh-

-y oraz założenia programowo-orga
nizacyjne kontroli orzecznictwa par
tyjnego w komitetach stopnia pod
stawowego i wybranych POP. Po
nadto powołano kilkunastoosobowy 
aktyw partyjny do prac WKKR.

• Zrzeszenie Prywatnego Handlu i 
Usług w Płocku przekazało na rzecz 
organizacji obchodów 750-lecia loka
cji miasta Płocka kwotę w wysoko
ści 100 tysięcy złotych. Jednocześnie 
Prezydium Zarządu Zrzeszenia za
deklarowało . dalszą pomoc w orga
nizacji obchodów jubileuszowych, co 
ma być, jak podkreślono w specjal
nym piśmie „dowodem pełnej inte
gracji społeczeństwa miasta Płocka” .

© Zarząd Zakładowy ZSMP w ZSO 
„Polam-Gostynin”  zorganizował im
prezę choinkową dla blisko 60 wy
chowanków Państwowego Domu 
Dziecka, w Bratoszewie. Dzieci obda
rowano paczkami, których łączną 
wartość ocenia się na 50 tys. zło
tych.

W  H O ŁD ZIE P O EC IE
19 lutego, w 25 rocznicę śmierci Władysława Broniewskie

go odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława 
Jagiełły, szkole, do której uczęszczał poeta, uroczysty poranek.

O twórczości wielkiego płocczanina mówić będzie dr Bohdan 
Urbankowski. Wiersze poety recytuje Witold Mierzyński — 
aktor Teatru Dramatycznego w Płooku. Delegacje młodzieży 
złożą kwiaty pod pomnikiem. (sz)

PRZEDKONGRESOWA KAMPANIA PR0N

W  IMIĘ POROZUMIENIA I ODNOWY
Od połowy grudnia, kiedy od

było się plenarne posiedzenie Ra
dy Wojewódzkiej PRON trwa 
kampania przedkon gresowa w 
poszczególnych ogniwach ruchu 
na terenie województwa płockie
go. Jej podstawowym celem jest 
dalsze poszerzanie bazy porozu
mienia i odrodzenia narodowego, 
ocena dotychczasowej aktywno
ści PRON, pozyskiwanie do pra
cy w szeregach organizacji ludzi 
aktywnych i odważnych oraz wy
bór delegatów na II Zjazd Wo
jewódzki PRON.

Dotychczas odbyło się blisko 
600 zebrań sprawozdawczo-wy
borczych w poszczególnych ogni
wach ruchu, w których wzięło 
udział około 12 tysięcy osób. 
Wszystkie zebrania miały charak
ter otwarty, zaś dyskusja przed
kongresowa toczyła i toczy się w

atmosferze odpowiedzialności za 
dzień dzisiejszy i przyszłość 
zarówno środowisk swego działa
nia jak i kraju. Spośród ogrom
nej ilości problemów, jakie pod
noszą mówcy, najczęściej doty
czą one atestacji stanowisk pracy, 
poziomu życia poszczególnych 
grup społecznych, wynagrodzenia 
za pracę, funkcjonowania admi
nistracji państwowej i gospodar
czej, braków w zaopatrzeniu, po
staw obywatelskich, służby zdro
wia, zagadnień patologii społecz
nej.

Każde spotkanie kończy się 
przyjęciem wniosków i propozy
cji dotyczących przyszłości i 
funkcjonowania ruchu oraz kon
kretnych inicjatyw terenowych. 
Do tej pory w skład rad PRON 
stopnia podstawowego wybrano 
około 400 osób. (jbn)

„Piastowska” usiłuje utrzymywać standard drugiej po „Pe- 
tropolu” restauracji Płocka. Na razie kierownikowi Romanowi 
Machale udaje się to. Specjalnością zakładu są potrawy z dzi
czyzny Jak się wydaje, inną specjalnością stanie się czystość 
i porządek wokół zakładu.

Na zdjęciu — uczniowie w zawodzie kelner i kucharz przy 
usuwaniu śniegu i lodu z chodnika. (ibo)

Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

© W Rolniczej Spółdzielni Produk
cyjnej w Modelu gmina Pacyna 
przebywali przedstawiciele kołchozu 
„Swietłyj Put” z Obwodu Mińskiego 
BSRR. Przewodniczący delegacji Wło
dzimierz M Kołacznik przeprowadził 
rozmowę z prezesem Spółdzielni 
Władysławem Adamczykiem. Ustalo
no formy i zakres współpracy obu 
spółdzielni. Przewiduje się wymia
nę obozów młodzieżowych w okresie 
letnim a także współpracę dotyczącą 
produkcji roślinnej 1 zwierzęcej.

© Dobre wyniki osiąga Spółdzielnia 
Pracy Budownictwa Jednorodzinnego dzialaiąca przy zm  ZSMP w 
Sierpcu. Spółdzielnia zarejestrowana 
w oaździerniku 1984 roku oddała 
niedawno 13 z 15 rozpoczętych dom- 
ków. Ten rekordowy czas budowv 
osiągnięty został przy dużej pomo
cy władz miejskich, zwłaszcza na
czelnika Janusza Wysockiego. Mło
dzieżowa spółdzielnia z Sierpca eo- 
towa jest podzielić sie swymi do
świadczeniami z wszystkimi zaintere  ̂sowanymi.

• W okresie od 1980 do czerwca
1988 roku w Muzeum Mazowieckim w 
Płocku zorganizowano łącznie 120 
różnych wystaw, z tego 12 poza gra
nicami kraju. Jednocześnie placówka 
80 razy wypożyczała własne zbiory na 
ekspozycje organizowane przez lunę 
muzea. Ponadto zorganizowano w

tym okresie 48 koncertów, 191 odczy
tów i 148 seansów filmowych.

• Oto kilka problemów podniesio
nych przez członków partii skupio
nych w POP Terenowa nr 2 w Kut
nie: dlaczego sprzedawany jest pa
pier toaletowy krajowej produkcji w 
sklepach „Fewexu” , podobnie kryty
kowano sprzedaż alkoholu wprost na 
ulicy (okienka zewnętrzne w skle
pach). Czy potrzebny jest przystanek 
pociągu pośpiesznego „Mazowsze” w 
Raciborpwie p. Kutnem?

6  Z zakładów pracy województwa 
płockiego nadchodzą niepokojące mel
dunki o brakach materiałowo-surow- 
cowych. FMR „Agromet-Krąj” od 
dłuższego czasu nie otrzymuje odle
wów aluminiowych z Piły i Byd
goszczy. płocka FM2 ma trudności z 
otrzymywaniem wiązek elektrycz
nych z ZSE „Polmo” w Ełku oraz 
oponami z olsztyńskiego „Stomilu” . 
Tradycyjnie już kutnowski „Mifłex”  
ograniczany ma limit dewiz. W 
pierwszym półroczu br. z niezbęd
nych zakładowi 2 min dolarów jest 
potwierdzenie o otrzymaniu Jedynie 
sumy około pół miliona. W podob
nej sytuacji — braków materiało
wych, znajdują się także inne za
kłady, chociażby ŁZPW „Watina” , 
ZSA „Ema-Elster” w Topoli Królewski^ i ŁZG.

(Jtm)

Z A D A N I A
A D M IN IS T R A C JI

12 lutego w Urzędzie Woje
wódzkim w Płocku odbyła się 
partyjno-służbowa narada kie
rowniczego aktywu terenowych 
organów administracji państwo
wej, Uczestniczyli w niej przed
stawiciele centralnych i woje
wódzkich władz z dyrektorem ge
neralnym Komisji Planowania 
przy URM — gen. dyw. Janem 
Zielińskim, sekretarzami KW 
PZPR — Wiesławem Paszkiewi
czem i Jerzym Galaszewskim o- 
raz wojewodą — Antonim Biela
kiem.

Spotkanie miało na celu pod
sumowanie działalności i wyni
ków osiągniętych w ubiegłym ro
ku, jak również określenie naj
bardziej skutecznych metod pra
cy dla zabezpieczenia realizacji 
zadań zawartych w Wojewódz
kim Planie Rocznym. W wystą
pieniach podkreślono potrzebę 
stałego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, ale także wielkiego 
zaangażowania ideowego, społecz
nego i politycznego ludzi po stro
nie socjalizmu. Wszystkich urzęd
ników państwowych obarcza o- 
bowiązek studiowania i rozumie
nia norm prawa oraz stosowania 
ich zgodnie ze społeczną potrze- 
bą.

Bilansując ubiegły rok podkre
ślono, że globalne zadania w 
przemyśle i rolnictwie wykonano 
z nadwyżką. Spadek produkcji 
nastąpił zaś w branży odzieżowej, 
skórzanej i spożywczej. Nie osią
gnięto planowych wielkości w bu
downictwie, które w skali kraju 
postawiło nasz region na 41 miej
scu. Sytuacja ta obciąża nie tyl
ko wykonawców, ale i inwesto
rów oraz gospodarzy miast i 
gmin.

Na najbliższe lata zakłada się
m. in. poprawę zaopatrzenia ryn
ku w artykuły spożywcze i prze
mysłowe, rozwiązanie problemu 
mieszkaniowgo, poprawę opieki 
zdrowotnej, rozbudowę bazy o- 
światowej i zahamowanie degra
dacji środowiska naturalnego.

ObsŁ (zan)

N IE D O B R Y
P O C Z Ą T E K

Tegoroczne wyniki skupu żyw
ca i mleka nie napawają opty
mizmem. Żywca ogółem w stycz
niu skupiono 5497 ton, wobec 
5892 toin w roku ubiegłym. Stano
wi to spadek o pirawie 7 procent. 
Nie może pocieszać nawet fakt, że 
trochę więcej (o 158 ton) skupio
no żywca wieprzowego. Sipadek 
ogólnej ilości żywca wszystkich 
kategorii nastąpił z powodu duże
go zmniejszenia skupu bydła.

Aż o 180 proc. zwiększył się 
skup cieląt (z 3 do 8 ton), ale 
nie można tego uznać za zjawi
sko pocieszające, gdyż jeśli bę
dzie coraz więcej cieląt trafiać na 
rzeź — zmniejszy się jeszcze bar
dziej skup bydła w przyszłości.

Niewielki, ale również spadek 
zanotowano w skupie mleka. Sty
czeń ’87 do stycznia 86 obrazują 
liczby 20 i 21 milionów litrów, 
spadek wynosi ok. 5 procent. Być 
może część mleka nie trafiła na 
skup z powodu ostrych stycznio
wych mrozów.

(Ibo)

T E A T R A L N E
O F E R T Y

Interesująco zapowiada się nowy 
rok działalności Płockiego Towarzy
stwa Przyjaciół Teatru. Na zebraniu 
noworocznym zarząd postanowił kon
tynuować pracę w czterech podsta
wowych kierunkach: organizacja im
prez teatralnych z udziałem artystów 
scen polskich i ludzi związanych z 
teatrem; wyjazdy na spektakle do 
Warszawy i w miarę możliwości zna
czące spektakle czołowych scen pol
skich; popularyzowanie kultury tea
tralnej w środowisku. Na uwagę za
sługuje program edukacji teatralnej 
dzieci i młodzieży, który PTPT opra
cowało wspólnie z KOiW w Płocku 
i Teatrem Dramatycznym im. Jerzego 
Szaniawskiego; współpraca z Teatrem 
Płockim i wspieranie jego inicjatyw.

}  Międzynarodowym 
-*ak co roku ogłoszony zostanie plebiscyt czytelników TP na 

najpopularniejszego aktora. Zarzad
dehtotoar.toakŻeA Ilsty Rratu1acyjne dla debiutantów i Srebrną Maskę d’a twórcy spektaklu. S a

Z okazji 750-lecia nadania 
miejskich Płockowi PTPT ogłosiło 
konkurs na utwór dramatyczny lub 
widowisko muzyczne z dziejów^ Pło
cka. Konkurs wywołał duże zainte
resowanie w środowisku literackim
meraMą w* %  n'ef?°  tak*« Płoccy literaci. Nagrodzony utwór bedrta
można zobaczyć na scenie Teatru 
Dramatycznego w Płocku. u



BILANSUJEMY ROK MINIONY

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Płocku opublikował 
wyjściowe dane o sytuacji społeczno-ekonomicznej w 1986 
roku. Obrazują one stan i kondycję gospodarki regionu płoc
kiego w pierwszym roku nowej pięciolatki. Pozwalają też na 
wstępne analizy, uogólnienia i wnioski. Sprzyjają podejmo
waniu decyzji mających na celu korygowanie planu, główn'e 
zaś —  czuwaniu nad przebiegiem jego realizacji. W  porę pod
jęte działania mogą zapobiec tendencjom negatywnym gro
żącym nieosiągnięciem zakładanych celów. Jaki więc ten rok 
miniony był dla gospodarki województwa?

Pomyślnie ocenić trzeba wyni
ki ekonomiczne przemysłu. Pro
dukcja sprzedana przedsiębiorstw 
i zakładów uspołecznionych mie
rzona stałymi cenami realizacji z 
1984 roku wzrosła o 4,9 proc. By
łaby wyższa, lecz na wynikach 
globalnych zaważył kombinat ra
fineryjno-petrochemiczny dający 
trzy czwarte całej produkcji prze
mysłowej województwa. Oczywi
ście MZRiP plan roczny wykona
ły, lecz w skali mniejszej niż 
pozostałe zakłady. Wzrosła pro
dukcja m. in. olejów opałowych 
(0,8 proc.), benzyn i mieszanek 
(2 proc.), polietylenu (4,2 proc.), 
siewmków polowych (1,3 proc.), 
maszyn żniwno-omłotowych (5,4 
proc.), wędlin (15,7 proc.). Mniej 
natomiast wytworzyliśmy buta
dienu (o 15,6 proc.), wyrobów 
dziewiarskich (5,4 proc.), tarcicy 
iglastej (1,5 proc.), masła (4,5 
proc.) i co dziwne — przetworów 
owocowych (23,9 proc.).

Od kilku już lat mamy do czy
nienia z dobrymi wynikami nasze
go roimciwa. Również i miniony 
roK był korzystny. Po raz pierw
szy przecięaiy zoior czterecn pod
staw owy cu zooz z hek.ara (zym, 
pszenica, jęczmień, owies) wy
niósł w województwie płockun 
powyżej 30 q (.30,z q). W porów
naniu z tomem poprzednim plo
ny te były wyzsze o 8,6 proc. Rze
paku roinicy płoccy zeorali 2o,8 
q/iia czyń aż o 69,3 proc. więcej 
niż w 1985 roku. Równie dobre 
wymki osiągnięto w skupie zbóż. 
Do końca grudnia wieś sprzedała 
państwu około 141 tysięcy ton 
zooz tj. uzyskując 17 proc. pro- 
gioSję w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Weaiug oceny roim- 
Kow na dobre pionowanie zdoż 
miały wpiyw korzystne warumn 
agrometeorologiczne oraz sprzy
jająca pogoda w okresie żniw.

Pewna tendencja wzrostowa nastą
pią Łairże w nouowu. Pogłowie tezo
wy cmewnej powięKszyio się o 8,1 
pioc. zas situjj żywca wieprzowe&o 
wzrósł nawet o 3J proc. .sicsieiy, 
przysłowiowa rzeka m.erra zrooua się 
na.ir pry rsza. nornicy oustawui u o 
zieaiu u proc. nintej miewa, a

b R U j i i u l i J  H lu l iC j  H U  w  l i i  O
*^awuotjoaObme icu proaLU*cja me 

uz taK g*ęuOj*.o, lecz nu tar^u 
nitizua bprzeuuo tuo^ej. Ziesztą w 
iJurŷ tiuRU ihouuw cli
C D i i y  w U R lU r  X  AUvO w e  K S Z reU itO  W U ^ y  S i $
kjo . uiaikU u d  u ii^ u a z a c o ię c a u  p io c c i i i .  
WjŻJJ UiŻ piargu 1 Omierzł, ZUa ŁA;Xi/
pmibtóuwe me uy*y i u t̂iui nie *>4
udiLrUien^jne.

pozostaje w budown.cńwie, zwła
szcza mieszkaniowym. Wprawdzie 
produkcja przedsiębiorstw bu
dowlano-montażowych mierzona 
w cenach realizacji wzrosła o 19,6 
proc., a wartość tej produkcji w 
przeliczeniu na jednego zatrud
nionego była wyższa w porówna
niu do 1985 roku o 18,3 proc., to 
wyniki osiągnięte przez uspołecz
nione budownictwo mieszkaniowe 
plasują nas ogonie krajowej 
stawki. Tymczasem właśnie tzw. 
mieszkaniówka jest podstawo
wym kryterium określającym 
kondycję przedsiębiorstw budow
lanych, nie mówiąc już o jego 
znaczeniu gospodarczym, społecz
nym i politycznym. W minionym 
roku przekazano w Płockiem do 
użytku 1469 mieszkań o powierz
chni użytkowej 81051 m kw. z te
go 1173 lokali spółdzielczych. 
Przeciętna powierzchnia użytko
wa mieszkania w gospodarce u- 
społecznionej wyniosła 55,2 m kw. 
i była o blisko 5 proc. większa 
niż przed rokiem (1985). Warto za
znaczyć, że pozytywnym trendem 
pczostaje budownictwo zakłado
we, które w porównywalnym 
okresie wzrosło o 18 proc. Specja
liści nie są zgodni w ocenie płoc
kiego budownictwa. Coraz czę
ściej stawiana jest teza o zawy
żonym planie mieszkaniówki, u- 
stalanym raczej bez liczenia się 
z realiami.

Ważnym elementem gospodarki wo
jewództwa pozostawał handel. W mi
nionym roku punkty sprzedaży detali
cznej zbyły klientom towarów, licząc 
w cenach bieżących, za sumę 62 mld 
złotych, z czego blisko 30 proc. przy
padło na żywność, 16 proc. na alko
hol, ponad 15 proc. na środki pro
dukcji rolnej i około 39 proc. na to
wary nieżywnościowe. Sieć handlo
wa województwa składała się z 2358 
uspołecznionych punktów sprzedaży 
detalicznej oraz 565 prywatnych. 
Wzrost w stosunku do 1985 roku 
byl minimalny, wyniósł zaledwie 0,2 
proc. w sieci uspołecznionej, czyli w 
przeliczeniu na placówki zaledwie o 
kilka punktów. Nadal, mimo pewnych 
barier, rozwija się handel prywatny, 
progresja w tym przypadku wynio
sła 2,4 proc., zatem w województwie 
zorganizowano w ub. roku kolejnych 
kilkanaście nowych sklepów prywat
nych. Polepszył się standard sklepów. 
Świadczy o tym liczący się wzrost 
ich powierzchni użytkowej. Placów
ki gastronomiczne, które stanowią 
swego rodzaju uzupełnienie sieci skle
powej, osiągnęły obroty rzędu ponad 
2,2 mld zł. Niestety, na blisko poło
wę tej sumy złożyła się sprzedaż 
napojów alkoholowych. A w ogóle 
mieliśmy w ub. roku 224 placówki 
gastronomii otwartej, w tym 152 u- 
społecznione, o kilkanaście więcej niż 
w 1985 roku. Spadła nn o - iis ; — o 
60 czyli o 0,8 proc. liczba miejsc kon
sumenckich.

Według stanu na koniec 19S6 roku 
mieliśmy na terenie województwa 651 
zakładów usługowych, 104 punkty 
świadczenia usług i 11 punktów przy
jęć. Wartość usług w uspołecznionych 
jednostkach gospodarki terenowej 
wyniosła ok. 7,4 mld złotych z tego 
ponad połowę (51,5 proc.) stanowiły 
usługi opłacane bezpośrednio ze środ
ków pieniężnych ludności. Sprzedaż 
tzw. usług bytowych osiągnęła kwotę 
4,8 mld złotych. Dwie trzecie tej su
my przypadło na usługi sprzedane je
dnostkom gospodarki uspołecznionej, 
za resztę zapłacili obywatele indywi
dualnie.

INTERESUJĄCE SĄ DANE
dotyczące sytuacji picii.ężno-ryn- 
kowej. Narodowy Bank Polski 
poinformował, że przychody pie
niężne ludności naszego woje
wództwa osiągnęły w 1986 roku 
poziom 107,5 mld zł i były wyż
sze o ponad 22 proc., zaś wyna
grodzenie za pracę wzrosło o 23,3 
proc. Tymczasem wydatki pienię
żne zamknęły się kwotą 94,4 mld 
zł, wzrastając w porównywanym 
czasokresie o 24,7 proc. Na zakup 
towarów wydaliśmy okrągłą 
sumkę 72,1 mld zł, mniej więcej 
o jedną czwartą więcej niż przed 
rokiem. Czy za tę kwotę kupiliś
my więcej, to zupełnie inna spra
wa, bowiem NBP podaje dane w 
cenach bieżących. Udział wydat
ków na zakup towarów, gdzie ży
wność stanowi pozycję podsławo- 
wą, kształtował się na poziomie 
67 proc. był więc znaczny.

Zawartość naszego portfela za
leży od stanu i kondycji gospo
darki. Przedsiębiorstwa uspołecz
nione województwa wypracowały 
w 1986 roku 145 mld zł akumula
cji finansowej tj. o 29,1 proc. 
więcej aniżeli w 1985 roku. Śre
dni wskaźnik rentowności czyli 
udział wyniku finansowego w ko
sztach własnych sprzedaży wy
niósł 12,1 proc. Wzrostowi aku
mulacji towarzyszył wzrost jej 
obciążenia na rzecz budżetu pań
stwa w postaci podatku obroto
wego. Kwota ta wyniosła 108,9 
mld zł, będąc o blisko 40 proc. 
większa niż przed rokiem. Zysk 
przedsiębiorstw osiągnął sumę 
47,1 mld złotych. Jednocześnie za
trudnienie w gospodarce uspołe
cznionej wynosiło 142 tysiące o- 
sób podnosząc się o pół procent. 
Kobiety stanowiły 44,6 proc. ogó
łu pracujących w jednostkach u- 
społecznionych. Najwięcej ludzi 
zatrudniał przemysł — 49 tysię
cy osób, następnie handel — 15 
tysięcy, budownictwo — 13 tysię
cy, oraz transport i oświata — po 
12 tysięcy osób. Liczba ludności 
województwa wyniosła na koniec 
1986 roku 512 tysięcy osób, z tego 
większość (274 tysiące) zamiesz
kiwała na wsi.

JAN B. NYCEK

D ZIESIĄTKI tysięcy ludzi miały o- 
statnio okazję przyjmować gości, 
którzy wręczali im niewielkie kar
teczki. Widząc swoje nazwisko i ad
res każdy raczej uprzejmie odbierał 
druczek i zafrapowany rzędami cyfr 

poniżej, zagłębiał się w lekturę. I wówczas, 
kto nie tracił czasu na lekcjach matematyki 
w szkole, szybko orientował się, że ma do 
czynienia z nowymi, wyższymi stawkami o- 
płat za używanie swojego mieszkania.

Otóż więc, żeby nadążyć za tą coraz bar
dziej skomplikowaną ekonomiką i magią kro
czących cyfr, biorę jeden z wypełnionych 
przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową dru
ków. Uprzejme zawiadomienie adresowane do 
mieszkańców bloków wyposażonych w gaz 
przewodowy, poparte Uchwałą Rady Narodo
wej, np. na Osiedlu Tysiąclecia, donosi, że 
na każdy 1 m kw. powierzchni użytkowej 
mieszkania 50 zł przypada za eksploatację, 
11 zł za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, 
5 zł za windę, 3,50 zł na spłatę kredytu ban
kowego i 2 zł za gaz przewodowy. W sumie 
71,50 zł miesięcznie od metra. Łatwo każdy 
przeliczyć może, ile wyniósłby czynsz w je
go domu.

Z informacji zamieszczonej na odwrocie 
druku można dowiedzieć się, że zasadniczy 
wpływ na zmianę stawek mają rosnące opła
ty za dostawę wody i odprowadzenie ście
ków (o około 25 proc.), za wywóz śmieci (o 
około 12 proc.) oraz wyższe ceny materiałów, 
usług, energii, remontów (o około 33 proc.). 
Jednocześnie zapewnia się, że kierownictwo 
administracji osiedli i zarządy udzielają 
wszelkich innych wyjaśnień. Skorzystajmy 
wobec tego dla dobra czytelników z dodat
kowych możliwości zrozumienia mechanizmu 
podwyżek.

— W dokumentach spółdzielni, które stały 
się postawą Uchwały Rady Nadzorczej z 20 
stycznia bieżącego roku o zmianie stawki 
czynszu, są wyliczenia oparte o Centralny 
Plan Roczny ’87 i kalkulacje przedstawione 
przez przedsiębiorstwa komunalne — mówi 
prezes PSM Henryk Grochowski. — Ceny 
przyjęte, są cenami szacunkowymi, ale z mi
nimalną możliwością odchyleń. Np. za dosta
wę i odprowadzenie wody przyjęto 45 zł za 
1 m sześć., za wywóz nieczystości — 470 zł za 
1 m sześć.

Jednocześnie muszą być brane pod uwagę 
niedobory finansowe z roku poprzedniego, 
które trzeba spłacić. Najwyższy powstał na 
skutek zmiany zasad wysokości dotacji ciep
łej wody, o czym informacja dotarła dopie
ro we wrześniu. Zmiana ta, stanowiąca za
skoczenie dla spółdzielczości, polega na tym, 
iż dotacja na ten cel utrzymana została za
sadniczo na poziomie 1985 roku. Cały zatem 
wzrost ceny i ilości wody w roku 1986 mu- 
■ń być pokryty przez członków spółdzielni. 
W tej tylko pozycji w efekcie zanotowaliś- 
mv na minusie 23,9 min zł, co stanowi 3,86 zł 
na 1 m2 — zwiększając koszt wody i kana- 
lizacn w roku bieżącym na 22,90 zł za 1 m3 
n u. i stanowi 67% wzrostu do kosztów roku 
ubiegłego. Jeśli dodamy do tego 5.5 min zł z 
pozostałego niedoboru (na planowane 17,6 
min), który był różnicą między suma wpły
wów z czynszów, a wydatkami spółdzielni, 
wynik będzie pełny.

Lokatorzy — członkowie soółdzielni najczęściej 
kwestionują wysokość wydatków. Koszty remontów 
w starych zasobach mieszkaniowych są jednak 
znaczne, a nasze domy należą do najstarszych. Dla
tego fundusz remontów na bieżący rok wynosi
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125 młn zł, z ezego na jeden dach kryty papą po
trzeba ok. 0,3 min zt, natomiast wymiana dźwigu 
osobowego kształtuje się w granicach 2,5 min zl. 
Bezpieczeństwo lokatorów zaś wymaga po kilku
nastu latach eksploatacji starych wind instalowa
nia nowych urządzeń. Odpisy z czynszu pokrywają 
tylko połową zbilansowanych potrzeb remontowych.

Większość prac wykonywana jest przez spółdziel
czy Zakład Remontowo-Budowlany. Wybudował on 
m. in. 3 nowe hydrofornie grupowe w miejsce sta
rych blokowych, ociepla szczyty budynków na 
osiedlach Tysiąclecia i Kochanowskiego, montuje 
instalacje gazowe i grzewcze, prowadzi szereg ro
bót konserwacyjnych i modernizacyjnych w blo
kach, wewnątrz i na zewnątrz. W sumie robi około 
30% taniej niż gdyby roboty te zlecić wykonawcy * 
zewnątrz.

Ten kierunek oszczędnego gospodarowania 
dotyczy także funduszu płac, likwidacji prze
cieków wody, urealnienia opłat za rzeczywi
ste ilości wywożonych nieczystości, wprowa
dzania do krycia dafchów torgumu w miej
sce kilkakrotnie słabszej papy. Program 
oszczędnościowy jest znacznie szerszy i w 
ubiegłym roku pozwolił na zmniejszenie nie
doborów finansowych o około 11 min zł.

Na przykład sprawa wody. Warto jej po
święcić więcej uwagi. Obecnie średnio każ
dy mieszkaniec osiedla zużywa prawie 7000 
litrów miesięcznie. Po pomnożeniu mamy po
nad 300 zł kosztów na jedną osobę. Ale wca
le to nie znaczy, że każdy członek spółdziel
ni i wszyscy w jego rodzinie kąpią się prak
tycznie co dzień. W rzeczywistości masy wo
dy przepływają wprost z kranu do kanaliza
cji. Bezpowrotnie.

A urządzenia pomiarowe liczą. Na nich 
widać dobitnie jak gospodarzy się wodą. Na 
przykład dwa jednakowe bloki, przy ul. Bucz
ka 1 i Buczka 3, przy identycznych instala
cjach wykazują różnicę około 9 tys. m sześć, 
rocznie. Inny przykład — mieszkańcom blo
ku przy ul. Obrońców Stalingradu 20 wystar
cza 6,6 tys. m. sześć., a sąsiadom z Obrońców 
Stalingradu 20/1 — 11 tys. m. sześć, jest ma
ło. W ten sposób koszty rosną. Zjawiska ta
kie są poddawane analizie celem ustalenia 
przyczyn istotnych różnic.

Wystarczy natomiast, aby każdy lokator oszczę
dził tylko co siódmy litr cieknącej z Uranu wody, 
a cały planowany niedobór Spółdzielni roku bieżą
cego będzie załatwiony. Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że coraz więcej jest automatycznych pra
lek i ludzi z nawykiem częstych kąpieli. Częste są 
jednak też sytuacje, gdy w czasie golenia przy pły
nącym wartko strumieniu tylko ki ka razy w czasie 
całej ooeracji korzystamy z wody. Innym razem 
myjąe naczynia też robimy to pod bieżącą wodą. 
Daleko w naszych domach do zachodnioeuropej
skich swyczajów, gdzie brudną zastawę stołową 
myje się w naczyniu iub zlewie z dodatkiem pły
nów. Tam woda Jest w cenie. Oddzielny ważny 
problem, x którym bezskutecznie walczymy z de
cydentami od ciepia, to marnotrawstwo powstają
ce na skutek słabych parametrów podgrzewających 
wodę — oszczędza się na energii — traci na wodzie
— gdzie też potrzebna energia do ujęcia i uzdatnia
nia.

A wracając do spraw kosztów eksploatacji 
trzeba powiedzieć o działaniach ograniczają
cych wydatki. W tym celu m. in. z przedsię
biorstwami wywożącymi nieczystości prowa
dzone są rozmowy zmierzające do powiąza
nia opłat z konkretnymi ilościami usuwa
nych śmieci. Administracje codziennie po
twierdzają obsługom wozów liczbę opróżnio
nych pojemników. Oczywiście, powoduje to 
różne protesty, ale za robotę nie wykonaną 
płacić nie możemy.

Tak samo jest z robotami konserwacyjny
mi, instalatorskimi, remontowo-budowlanymi. 
Obserwowane więc obrazki wielokrotnego 
przychodzenia, np. ekipy malarzy czy hy
draulików do pracy na klatkach schodowych
— co nie jest wzorcem właściwej organizacji 
pracy — nie wynikają z ich humorów lub 
obiboctwa, a raczej z braków materiałowych. 
Gdy brakuje frontu robót w jednym miej
scu, idą na drugie, gdzie mają pracę. Przez 
to nie można powiedzieć, że nie zdarzają się 
przypadki nieróbstwa, cwaniactwa, ale to 
zdecydowanie eliminujemy. Tylko dobrze 
wykonane i szybko zadania mogą się w na
szym systemie rozliczeń opłacać.

Remonty, konserwacje i materiały w ogól
nych kosztach utrzymania zasobów mieszka
niowych stanowią największą pozycję — oko
ło 20 zł na każdy metr kwadratowy. Dlate
go im poświęcamy dużo uwagi. Drugą po
zycją jest woda — 19,04 zł, a dalsze to wy
wóz nieczystości — 4,56 zł oraz inne. Łączny 
koszt eksploatacyjny mieszkań kształtuje się 
średnio na poziomie 54,70 zł. Wiele czynszów 
naliczonych jest niżej ze względu na brak 
widnej kuchni, gazu przewodowego, wind, 
ale są i wyższe.

Właśnie ta wyższa stawka czynszu trafiła 
mi na biurko i posłużyła do analizy. Wyjaś
nienia dokonane przez prezesa operują śred
nim! danymi. Wychodzi z tego przyzwoity 
poziom podwyżek kosztów. Oby tylko jak 
największej liczby spółdzielców on dotyczył’

ANDRZEJ ŻÓŁTOWSKI

OD CZASU styczniowej powo
dzi w 1982 roku przeciwdziała- 
— nie zatorom poszło w innym 

kierunku. Postanowiono oczyścić 
koryto rzeki, pogłębić je i otoczyć 
linią sianych umocnień brzego
wych. Na podstawie uchwały Ra
dy Ministrów nr 48 z 18 kwietnia 
1983 r. w sprawie działań zmie
rzających do ograniczenia zagro
żenia powodziowego na ziemi 
płockiej wyasygnowano na ten

W tym roku przewiduje się po
za tym zakończyć budowę bramy 
przeciwpowodziowej dla ochrony 
stoczni i portu Żeglugi Warszaw
skiej, a pośrednio zabezpieczyć 
też tym sposobem lewobrzeżną 
część Płocka. Do pełnego zamk
nięcia zadania zabrakło mecha
nizmów... zamykających bramę. 
Nomen omen. Niemniej konstruk
cja może już spełniać swoją rolę 
przy stosowaniu do zakładania i 
otwierania przegród dźwigów sa
mojezdnych. Szandory, czyli za
stawy czekają w pobliżu.

Właściwie więc żadna powódź 
nie powinna już być groźna. Ale 
atawistyczny strach przed żvwio-

mat jest jednak na tyle poważ
ny, że wymaga odrębnego potrak
towania. Wkrótce poświęcona mu 
zostanie specjalna konferencja 
prasowa.

Tymczasem zaś mamy co ma
my i do wiosny musi wystarczyć.

W 19 gminach
województwa trwa okres przy

gotowań. Nad Wisłą korni 4ety po
wodziowe powołano w Płocku, 
Czerwińsku. Wyszogrodzie. Małej

cel miliardowe sumy. Centmalne 
Biura Studiów i Projektów ,3 ip- 
romet” i „Hydroprojekt” oraz 
Biuro Projektów Wodno-Meliom- 
cyjnych z Warszawy opracowały 
tomy dokumentacji. Służy ona do 
dziś wykonawcom.

Z DNA ZBIORNIKA bagrawa- 
niem wydobyto 14,2 min m 
sześć, piasku, zbudowano 35,3 

km wałów i 28 km dróg. Zbudo
wano według kanadyjskich wzo
rów zaporę przeciwśryżową. Zmo
dernizowano system energetyczny 
na terenach zagrożonych zatopie
niem, przepompownie, kanały, 
łączność. Rurociąg naftowy, wi
szący dotychczas nad wodą, prze
łożony został pod dno rzeki i tam 
też trafił ważny kabel telekomu
nikacyjny. W samym Płocku roz
poczęto gruntowne zabezpiecza
nie zabytkowej części miasta na 
skarpie. Kompleks 76 pali wiel
kich średnic usztywnił tumską 
górę.

łem w każdym sercu tlę tM. Wa
ły, choć podwyższone nad stany 
„wody stuletniej” i wielokrotnie 
grubsze, zawsze mają swoje słab
sze i mocniejsza punkty — Jak 
to dyplomatycznie stwierdził szef 
sztabu operacji St. Janiak. Jest 
też zresztą jeszcze kilka odcin
ków ważnych, na których roboty 
przeciągną się w przyszłość.

Można wśród nich wymienić 
rejon dobrzykowski, gdzie przed 
pięcioma laty z wielkim trudem 
broniono całości wałów i wieko
wego zabytku — drewnianego ko
ściółka. Tam plany przewidują 
przedłużenie linii wałów w dół 
rzeki. Dokończyć trzeba też umo
cnienia brzegowe przy ujściu le
wobrzeżnej Skrwy i a podnoża 
płockiej skarpy. Ten ostatni te-

Wsi, Bodzanowie, Borowiezkach, 
w Starej Białej, Brudzeniu i Iło
wie oraz w Słubicach, Gąbinie, 
Łącku i Nowym Duninowie.

Bzura też płynie pod kontrolą 
miejsko-gminnego komitetu w 
Łęczycy oraz podobnych sztabów 
w Bedlnie, Krzyżanowie i Piątku. 
Nawet dla Ochni w kutnowskim 
rejonie przewidziano działania, 
które mogą poskromić zbyt gwał
towne ataki wód na tereny 
zagospodarowane przez ludzi.

W każdym przypadku jednak 
rozmiary spodziewanych szkód 
decydują o  kierunkach podejmo
wanych działań. Wojewódzki Ko
mitet Przeciwpowodziowy dlate
go koncentrują się na Wiśle. Tu 
przede wazyattdcn notuje się każ

dego dnia poziom wody, tempera
turę i zlodowacenie w 13 miejsco
wościach województwa, rozrzu
conych wzdłuż brzegów rzeki. Od
powiednio do bieżących informa- 
cj i hy drologi czn o-meteor olo gi cz- 
nych aktualizuje się wariant 
przecipowodziowych akcji.

Chociaż w pierwszej dekadzie 
lubego bezpośredniego zagrożenia 
nie było pierwsze kroki w celu 
zmniejszenia ewentualnych szkód 
zrobiono. Do nich należy trady
cyjna już ochrona drewnianego 
mos u w Wyszogrodzie, gdzie 
zawsze przed ruszeniem lodów 
uwolnione muszą być z okowów 
drewniane podpory i izbice. Pra
ce trwają głównie nad nurtem.

W kilku innych punktach wa
łów zgromadzony został sprzęt 
ciężki, worki i piasek. Ma to 
szczególne znaczenie przy prze
pompowniach, których zabudowa 
od strony rzeki nie została za
kończona. W tych miejscach po
szerzony i wzmocniony wał prze
ciwpowodziowy ma luki.

A generalnie rzecz biorąc pa
nuje spokój i atmosfera wyczeki
wania. Wszyscy śledzą przejawy 
zbliżającej się wiosny. Od prze
biegu pogody zależy bowiem 
najwięcej, gdyż technicznie nie 
Jesteśmy Jeszcze w pełni gotowi 
do odparcia ataków kapryśnej 
rzeki. W latach 1983—86 wydano 
na różne inwestycje i sprzęt ma
jący zmniejszyć niebezpieczeń
stwo powodzi Około 13,5 mld zł. 
Pełny zaikres zadań z tym zwią
zanych przewiduje nakłady rzędu 
30 mld zł. Roboty jest więc jesz
cze, zdaniem fachowców, na 8- 
-łatkę.

ANDRZEJ ŻÓŁTOWSKI
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SI. Jugosłowiańska atrai gra.
5ńc25na po spisaniu naszych per
sonaliów wskazała drogę do wsi, 
gdzie znaleźliśmy winiarnię i 
zjedliśmy śniadanie, a także w 
ogóle doprowadziliśmy się do po
rządku. Wtedy też dowiedzieli
śmy się, że mieliśmy szczęście. 
Dostaliśmy się do Jugosławii bez 
kłopotów, kiedy druga grupa 
swym głośnym zachowaniem 
zwabiła patrol węgierski i z 10 
osób, które usiłowały przedostać 
się przez granicę zaledwie trzech 
znalazło się po stronie jugosło
wiańskiej. Bez trudu docieramy 
do stacji kolejowej, gdzie naczel
nik wręczył pieniądze na bilety, 
informując nas, że mamy doje
chać do Murawskiej Soboty. Tam 
miał nas przejąć ktoś inny.

2^~2o. Mija siódmy miesiąc 
mojej tułaczki. W Murawskiej 
Sobocie, postój, śniadanie już na 
rachunek polskiego konsulatu. W 
dalszej drodze jeszcze dwa posto
je. W końcu wieczorem przed 
północą docieramy do Zagrzebia, 
gdzie na dworcu kolejowym cze
kamy do siódmej rano. Wtedy 
nasza służba konsularna zabiera 
całą grupę do budynku konsula
tu, gdzie wypełniamy po sześć 
deklaracji. Następnie jesteśmy 
prowadzeni do fotografia i łaźni, 
po czym odbywa się zakwatero
wanie w hotelu „Canada”. Położe
nie piękne, miasto przecudne. Na
zajutrz wezwany zostałem do at- 
tachś, gdzie zaproponowano mi 
funkcję gospodarza jednego ze 
schronisk dla naszych „przelot
nych” ptaków, uciekających z 
obozów węgierskich i rumuńskich.

Ostatnie dni w obozie Sarvar. Autor wspomnień pierwszy z lewej.
Fot. ze zbiorów MARIANNY KOWALSKIEJ

W JUGOSŁAWII
Jestem niezdecydowany. Chciał
bym iść w dalszą drogę z grupą, 
z którą tutaj dotarłem. Attachć 
kpt. Mirowski pociesza mnie, że 
„jeszcze zdążę się nawojować po
nieważ to dopiero początek zaba
wy”. Zgadzam się, zostaję. Otrzy
muję pismo z adresem sklepu 
konfekcyjnego, gdzie ubierają 
mnie od stóp do głów: bielizna, 
garnitur, skarpety, półbuty, kape
lusz. Wychodzę na ulicę jak prze
ciętny mieszczuch, a nie żołnierz. 
Prawdę mówiąc czuję się dosko
nale w nowym ubraniu i w nowej 
roli. Zniknął gdzieś osad przygnę
bienia, który przygniatał mnie 
przez cały czas pobytu na Węg
rzech. Feige i Marciniak wyjecha
li w dalszą drogę, przodownik 
Bieniowski, który podczas przej
ścia przez granicę podporządko
wał się moim zaleceniom i tutaj 
darzy mnie dużym zaufaniem. 
Szkoda, że już jutro musi jechać 
dalej.

26 30. Opuszczając Węgry wio
sna dopiero budziła przyrodę. W 
Zagrzebiu zastaliśmy prawie 
upalne lato. Zostałem gospoda
rzem schroniska „Mimoza” przy 
ulicy Drażkiewicza 28. Dociera tu 
linia tramwajowa. Schronisko 
składa się z dużej sali na 60 sien
ników z prześcieradłami, kocami 
l zagłówkami. Jest to skrzydło 
budynku, gdzie mieścił się lokal 
rozrywkowy, obecnie nieczynny. 
Obiekt położony w ogrodzie, od
dzielony od jezdni wysokim 
szczelnym płotem. Wewnątrz roz
łożyste kasztanowce, pod który
mi znajdują się stoliki, krzesła, 
jest nawet muszla koncertową 
dla orkiestry.

Maj

1—5. Utrapienie % tymi „prze
lotnymi”. Codziennie przewija się 
od 60 do 100 ludzi. Najgorzej, gdy 
dojdzie grupa w nocy. Najpierw 
kłócą się o wygody, a potem już 
tylko o miejsce na sienniku. Kło
pot również z zebraniem ludzi do 
stołu. Jednym z warunków umo
wy z właścicielem jest, aby nasi 
lokatorzy stołowali się w jego re
stauracji. Tymczasem chłopcy 
otrzymują gotówkę do ręki i każ
dy ma inne wydatki, choćby kosz
tem własnego brzucha.

6. W ostatnich dniach miałem 
przeważnie osobistości z tytułami 
— oficerowie, profesorowie, inży
nierowie. Z nimi jest spokój tak 
wewnątrz schroniska, Jak i w mie
ście. Nie ma interwencji. Dowia
duję się, że właściciele schroniska 
wywodzą się z Polski. Świadczą 
też o tym nazwiska Dobrowolski 
1 Stadnicki, ale w naszym rodzin
nym języku mówią bardzo słabo. 
Ody nie pada deszcz chodzę dużo 
po mieście, a jest tu co oglądać.

7. Dzisiaj ostatni moi pod- 
cjńeczini udali się w kierunku za

chodnim. Zwijam więc „Mimozę” 
i przenoszę się do schroniska 
„Oanada”. Ponieważ mam wraże
nie, że i ja niedługo zagrzeję to 
miejsce, zamieniam zaoszczędzone 
dinary na różne drobiazgi. Kupi
łem m.in. pióro od byłego narciar
skiego mistrza Polski kpr. Jana 
Haratyka.

9. Miałem służbę w konsulacie. 
Napływ turystów, tak się u nas 
popularnie mówi na żołnierzy u- 
dających się na zachód, skurczył 
się.

10. Ponowne ożywienie. Rano 
wychodzę na dworzec, by przyjąć 
kolejną grupę. Spotykam kolegów 
strażników i znajomych: Karola 
Prescha, z nim byłem przyjmowa
ny do straży w 1939 roku, a tak
że moich przełożonych w tym as
piranta Kijowskiego, byłego kie
rownika komisariatu w Dwerni
ku. Po południu spotkałem majo
ra Chaszczyńskiego, komendanta 
naszego obozu w Sarvar, a także 
porucznika Iwanickiego. Odnoszę 
wrażenie, że na Węgrzech jest 
chyba bardzo ostro.

12. Zielone Świątki. Po cało
dziennym zbieraniu wrażeń mo
gę stwierdzić — byłoby przyjem
nie, a nawet wesoło gdyby z du
szy nie wyłaził smutek. Połaziłem 
po kościołach, między innymi by
łem w katedrze, wokół coś z na

szego odpustu. Zresztą architeku- 
tra i wystrój świątyń podobny 
jak w Polsce. W godzinach popo
łudniowych przyszedł do schroni
ska wieekonsul Pol, porozmawiał 
ze mną i odszedł. Znów zostałem 
sam, ponieważ podopieczni roz
pierzchli się po mieście. Ironia 
losu. Gdy byliśmy w górach ma
rzyło się nam życie w mieście. Te
raz, kiedy jestem w mieście, 
chciałbym znaleźć się ponownie 
w górach. Wszędzie dobrze, ale 
najlepiej na łonie rodziny.

13. Dostałem prawie 30 „tury
stów”, w tym jedną kobietę, któ
ra podaje się za siostrę dowódcy 
grupy porucznika Lach-Lackie- 
go, potem dowiedziałem się, że 
jest pielęgniarką ze szpitala chi
rurgicznego. Podczas przekracza
nia granicy zawstydziła wszy- 
stych mężczyzn. Przy przeprawia
niu się przez rzekę Drawę nale
żało wyjść na bagnisty brzeg, na 
co nie mógł się zdecydować ża
den z chłopów. Ona pierwsza wy
skoczyła z czółna i przebrnęła 
przez bagno do suchego lądu, da
jąc wszystkim przykład.

NIE PRZYJĘŁAM 
OFERTY

— Z czym kojarzy się Pani 
Płock?

— Oh! Przecież ja urodziłam 
się w Płocku.

— Kiedy? Bo nie wszyscy pa
miętają.

— Dwadzieścia lał temu. Miesz
kaliśmy w Ogorzelicach. Mój ta
ta pracował, jako inżynier zoo
technik, w Państwowym Ośrodku 
Zwierząt Zarodowych, a mama 
zajmowała się wychowywaniem, 
akurat mnie Po czterech latach 
rodzina przeniosła się w inne 
strony.

— Szkoda?
— Nic nie mogłam poradzić.
— I zapomniała Pani o Płoc

ku?
— Wprost przeciwnie. Wiele 

razy odwiedzałam znajomych i do 
tej pory utrzymuję z nimi bliskie

kontakty. Jak mam trochę wol
nego, to przyjeżdżam do Płocka. 
Miasto bardzo mi się podoba, 
zwłaszcza starówka, zabytki. Jest 
pięknie położone na wysokiej 
skarpie. Ma też swój klimat...

— Z każdym rokiem się zmie
nia. A oo zmieniło się w Pani ży
ciu?

ODNALEŹĆ SIEBIE
Odurzył mnie taniec kłosów pszenicy 
szeroka przestrzeń pola 
rozczochrane wierzby nad Morawą 
cisza nurtu rzeki i kapryśna wola
napisała w jednym z swoich wierszy „Wierzby nad 
Morawą” Ljubinka Siba Fimić — pełnym kobiecej 
delikatności i ciepła. Wrażliwość i otwarcie na przy
rodę, na ludzkie zatroskanie wynika na pewno z oso
bowości, kształtowanej od dziecka przez dom i rodzinę. 
Takie jak wiersze są też obrazy Ljubinki Fimić. Trud
no doszukać się w nich agresywności, nie prowokują 
do rozrachunków ze sobą i światem. Wiele w nich 
pogody, czasami smutku, ciepłych barw, stonowanych i 
dających poczucie spokoju i harmonii.

Pierwszy swój wiersz naipisała jako ośmioletnia dziew
czynka, opublikowało go dziecięce czasopismo, i tak 
zaczęła się przygoda z pisaniem, a później malowaniem.

Było tych przygód zresztą znacznie więcej, na przy
kład fascynacja sportem, która przyniosła krajowe 
sukcesy. Ljubinka zwykła mówić o sobie, że nie znosi 
monotonii, zawsze potrafiła czerpać z życia pełnymi 
garściami, a pomagała w tym życzliwość dla świata 
i ludzi oraz świadomość, że wszystko, oo ciekawe 
1 ważne powinno stać się także jej udziałem.

Zawsze była niespokojnym duchem, podobnie jak Jej 
siostra Vera Zarković, której prace malarskie, znane 
i cenione w Jugosławii znalazły się na wspólnej, pierw
szej rodzinnej wystawie w Polsce. O obrazach Very 
nakręcono film dokumentalny, nie brakuje także chęt
nych, którzy chcą mieć u siebie piękne kwiaty, martwą 
naturę, pejzaże tej autorki.

Ljubinka nie rozstaje się ze swoimi pracami — mówi 
ze są jakby częścią Jej samej, każdy odnosi się do 
osobistych przeżyć — zauroczenia jakimś zakątkiem, 
a później utrwalenia na płótnie, podobnie Jest z portre
tami 1 innymi pracami, jakie powstały pod wpływem 
zdarzeń, w których uczestniczyła.

Zarówno prace malarskie jak i wiersze stanowią 
pewną całość, wzajemnie się uzupełniają, choć nie są 
to utwory na dany temat, który jest równocześnie 
treścią obrazu. Szukanie różnych form wypowiedzi wy
nika z ciągłej fascynacji człowiekiem i przyrodą, tym 
co nas otacza, decyduje o naszej wrażliwości, wzbogaca 
wewnętrznie. „Japonki na spacerze” , „Makbet” , „Ta
jemnice Kobiety” , „Przemijanie” , to tylko kilka z bo
gatego zestawu prac — ciekawych, niebanalnych, skła
niających do refleksji,

I choć nie jest to malarstwo profesjonalne, to rze
telne, prawdziwe, pozwalające dostrzec osobowość 
twórczyni, jej sposób widzenia świata, wartościowania 
t oceny. To pierwsza wystawa w naszym kraju, gdzie 
przebywa od kilku lat. Dzięki kontaktom i pomocy 
Bronisława Clrlića, pisarza i tłumacza uda
ło się zaprezentować płocezanom te interesujące 
prace. Niedawno ukazał się pierwszy tomik 
poetycki Ljubinki Fimić, w którym pomieściła wszy
stko, co jej zdaniem wartościowe i znaczące, zarówno 
z pierwszego młodzieńczego okresu twórczości, jak i 
utwory niedawno napisane. Recytowały je podczas au
torskiego spotkania, w polskim przekładzie, uczennice 
ze szkoły im. Karadzića. Gościny udzielił tradycyjnie 
życzliwy takim imprezom Klub Międzynarodowe! 
Książki i Prasy.

Obrazy Ljubinki Fimić będą mogli także obejrzeć 
mieszkańcy Sierpca i Kutna. Warto zobaczyć te prace, 
a także poznać ich autorkę, pełną kobiecego ciepła 
i uroku. Na swoim pierwszym spotkaniu zaznaczyła, że 
nde będzie mówić o Polsce, bo o niej najlepiej i naj- 
prawdziwiej powiedzieć mogą tylko Polacy, zaś w 
wierszach i pracach malarskich pragnie przekazać nam 
cząstkę wiedzy o swoim kraju, jego kulturze i przyro
dzie — owym nieprzemijającym pięknie i ludziach, któ
rzy tam mieszkają. I robi to z powodzeniem.

EWA GRINBERG

ROZMOWA 
Z  EDYTĄ 
MASŁOWSKĄ 
-M ISS GRACJA’86

— Od momentu, jaik wybrana 
zostałam Miss Gracja ’8S, przesta
łam być anonimowa. Często oglą
dano się na mną na ulicy, gratu
lowano i ludzie rozmawiali ze 
miną sympatyczniej.

— A ja myślałem, że przestali 
odpowiadać dzień dobry?

— Nie, cieszyli się razem ze 
mną. Władze miasta zaprosiły 
mnie na spotkanie. Również dy-

Fot. Jarosław Tarań

rektor szkoły gratulował mi 
szczerze. Miał satysfakcję, że je
go uczennica zdobyła jeden z za
szczytnych tytułów. Potem byłam 
i nadal jestem zapraszana na róż
ne imprezy kulturalne.

— A korzyści finansowe?
— Trochę zarobiłam, lecz nie 

pieniądze są najważniejsze.
— Zwłaszcza jeśli ma się urodę. 

Czy Pani ciągle jest szczęśliwa?
— Tak. To była wspaniała 

przygoda. A nic chyba bardziej 
nie pozostaje w pamięci, jak 
chwile emocji i ten radosny mo
ment ogłoszenia wyników.

—■ Pewnie teraz inaczej patrzy 
Pani na rzeczywistość?

—_ Na pewno. Stałam się bar
dziej samodzielna. Zdobyłam od
wagę. Przełamałam niepewność. 
A to przydaje się w życiu.

— No i dumniej zaczęła Pani 
nosie głowę?

~  Może wtedy, gdy się zapo
minałam. Ale zaraz mama zaczy
nała mi zwracać uwagę i znowu 
stawałam się skromna. Wie Pan, 
jak to jest. Każdy z nas szybko 
przyzwyczaja się do tytułów, do 
gratulacji i zaszczytów. Zresztą, 
często otoczenie wymusza takie a 
nie inne zachowanie. Ludzie uwa
żają, że skoro ktoś ma powody, 
by lekko zadrzeć głowę, to powi
nien z tego korzystać. A gdy na
dal pozostaje taki sam — wtedy 
są podejrzliwi i zaczynają doszu-' 
kiwać się w tym jakiejś giry. 
Trzeba więc zwracać uwagę ta'k- 

na stereotypy, gusty i przy
zwyczajenia. Nie zapominając, że
by jednak być sobą, bo w prze
ciwnym razie robi się niezbyt mi
łe wrażenie.

— I w  tym tkwi tajemnica 
Miss Gracja '86?

— Tak. Nic bardziej nie wyróż- 
jak własny styl i sposób by

cia. Poza tym szczerość, otwar
tość, uśmiech.
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— Dzięki temu przybyło Pani 
więcej przyjaciół, czy wrogów?

— Mogę się pochwalić, że przy
jaciół.
— Nikt z dawnych znajomych 
nie odwrócił się od Pani?

— O nie! Pozostali nadal, sym
patyczni i pomocni. Zawsze pod
kreślam, że tytuł, który otrzyma
łam, to jest ich zasługa. Oni na
mówili mnie do udziału w wybo
rach Miss Polonia. Najpierw był 
konkurs, ot taka zabawa, w szko
le, gdzie zostałam miss, a później 
nie chcieli już słyszeć o tym, że
bym nie zdecydowała się na eli
minacje środowiskowe. Brakowało 
mi odwagi. Ale właśnie moi przy
jaciele byli uparci i w końcu się 
zgodziłam.

— Co dzisiaj uważa Pani za 
najważniejsze w życiu?

■— Jestem w klasie dyplomowej 
Liceum Medycznego w Brodnicy. 
Myślę więc o tym, by zdać egza
min.

— A potem?
— Może ubiegać się będę o in

deks na uczelni medycznej. A je
śli mi się nie powiedzie, to podej
mę pracę.

— Gdzie?
— W szpitalu, albo w sanato

rium.
— Uważa Pani, że jest to odpo

wiednie miejsce dla dziewczyny z 
taką urodą?

— Pan natomiast sądzi, że od 
razu powinnam zapomnieć o za
wodzie, o szkole, nauce i być kim?

— Modelką.
— To jest ryzyko. Wszystko bo

wiem zależy od propozycji. A ja 
cenię solidność. Chcę być dobrą 
pielęgniarką.

— A gdyby, któregoś dnia, do
stała Pani ofertę z jakiejś firmy 
reklamowej?

— Długo bym się nad nią za
stanawiała...

— W takim razie, czy zgodzi się 
Pani wziąć udział w wyborach 
Miss Mazowsza’87, które w tym 
roku organizowane są właśnie w 
Płocku?

—- Jeśli tylko zostanę zaproszo
na, to z przyjemnością przyjadę. 
Chętnie znowu odwiedzę Płock. 
Darzę ogromnym sentymentem 
miasto, lubię je, więc skorzystała
bym z okazji.

— I to wystarczy?
— Na razie tak...
— Przepraszam za niedyskret

ne pytanie, czy po otrzymaniu ty
tułu Miss Gracja’86, dostała Pani 
jakieś propozycje matrymonial
ne?

— Zaczęły przychodzić listy od 
różnych osób, niektóre bardzo 
ciekawe, długie i krótkie, senty
mentalne i zabawne. Były także 
oferty.

— Tylko z kraju?
— Nie tylko. Napisał do mnie 

również mieszkaniec Berlina Za
chodniego. Gdzieś zobaczył moje 
zdjęcie, przeczytał wywiad. No i 
zdecydował się wysłać list.

— Potem się poznaliście?
— Muszę Pana rozczarować. 

Nie skorzystałam r  zaproszenia. 
Po prostu, nie odpowiadają ml 
znajomości korespondencyjne.

— A co?
— Zawsze chcę widzieć ludzi. 

To pozwala na poznanie ich cha
rakteru. Drażnią mnie osoby na
trętne i obcesowe. Cenię zaś sobie 
szczerość.

— Czy znowu podjęłaby Pani 
ryzyko i wzięła udział w konkur
sie?

— Tak, chociażby dlatego, żeby 
mieć miłe wspomnienia.

— Pani rady dla tegorocznych 
kandydatek?

— Jak najszybciej powinny po
konać obawy i wziąć udział w eli
minacjach. Z własnego doświad
czenia wiem, że niepotrzebnie bo
rykałam się z niepewnością, z wąt
pliwościami, kazałam się przeko
nywać.

— Wybory najpiękniejszej cią
gle budzą kontrowersje, czy są
dzi Pani, że nic wszyscy zdążyli 
przyzwyczaić się do tego konkur
su?

— Podzielam tę opinię. Ale o- 
prócz tego są jeszcze doradcy, nie 
zawsze szczerzy. Ja akurat mia
łam szczęście. Natomiast wiele 
dziewcząt opowiadało mi o pod
szeptach i uwagach.

— Wypływających s zazdrości?
— Zapewne, lecz bez nich by

łoby chyba nudno. To również 
wpływa na popularność, więc nie 
ma czym się przejmować. Trzeba 
Skorzystać z szansy.

— Dziękuję za rozmowę. Do zo
baczenia w Płocku.

Rozmawiał: 
ZBIGNIEW BURACZYŃSKI
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Członek NIK Alina Trąblk spo- 
rząda protokół. „Proszą tu pod
pisać” mówi do Haliny W.

— Zdaje się* że pani W. ma jui 
dosyć papierków — macha ręką 
prokurator Wiesław Jankowski, 
równie* obecny na dyżurze. — Tu 
trzeba coś przedsięwziąć.

Wszyscy są zdania, że Halina 
W. może mieć poczucie krzywdy. 
Ma obietnicę daną na piśmie, od 
pięciu lat niezrealizowaną. Cho
dziła po urzędach, walczyła o 
swoje. Spółdzielnia mieszkaniowa 
odsyłała ją do naczelnika. To on 
obiecał, ze swojej puli, No, może 
nie on, ale jego poprzednik. A 
ciągłość władzy obowiązuje. Na- 
ezelnik zaś odsyłał petentkę do 
spółdzielni. „Przepisy się zmieni
ły” — mówił. „Puli Już nie mam.”

— Nie Jestem władny spełnić 
obietnicy danej przez moich po
przedników na piśmie — mówi 
naczelnik miasta Stanisław Ol
szewski, bo na nim ciąży obowlą- 
aek znalezienia wyjścia z sytua
cji. — Mogę jedynie zapropono
wać zamianę obecnego mieszka
nia zastępczego na lepsze, również 
aastępcze.

— Nie chcę — protestuje Hali
na W. — Znowu wejdę w miesz
kanie zastępcze i będę tam sie
dzieć nie wiadomo ile lat, bo
frzyjdzie komisja ze spółdzielni 

powie: przecież pani ma dobre 
warunki.

— Paradoksalna sytuacja — 
kwituje prokurator. — Pani jest 
zainteresowana, żeby mieć gorsze 
warunki mieszkaniowe. Jeżeli Je 
sobie polepszy, spółdzielnia ze
pchnie ją znów na koniec listy.

Zapada decyzja: poprosić o 
przybycie prezesa spółdzielni 
mieszkaniowej Romana Pędra- 
szewskiego. Prezes zjawia się nie
mal natychmiast, przywykły do 
stawania na „dywanikach” , za
hartowany w ogniu licznych kon
troli i interwencji. Przypomina po 
raz nie wiadomo który z rzędu, że 
obowiązują go dwie rzeczy — 
przepisy i kolejka. Kolejkę trze
ba respektować. Halina W. po
winna cierpliwie czekać. Przepi
sów nie przeskoczy. One wyraź
nie mówią, komu należy się przy
spieszenie przydziału: inwalidzi, 
pogorzelcy, ciężko chorzy, miesz
kający w szczególnie trudnych 
warunkach.

— Naprawdę nic się nie da zro
bić — nie wierzy szef RUSW 
kpt. Zdzisław Gruchot. — Kobieta 
przez pięć lat mieszka bez pod
stawowych wygód. Nie ma nawet 
zwyczajnej, prozaicznej ubikacji, 
nie ma gdzie wylewać wody. Czy 
może być jeszcze gorzej ?

Zdania są podzielone. Naczel
nik twierdzi, że owszem, bywa 
gorzej. Pada propozycja wizji lo
kalnej. Skoro jest tak źle — prze
konać się naocznie. Pospieszne 
ubieranie, bo mróz na dworze tę
gi. Samochód czeka. Halina W. 
służy za przewodniczkę. Mijamy

centrum Gostynina, by zatrzymać 
się przy zespole starych, drewnia
nych budynków na ulicy Zamko
wej. Korytarz, wewnętrzne pod
wórko, wejście do mieszkania 
przez składzik węgla. Duża, za
niedbana izba, podzielona rega
łem na pokój i kuchnię. Halina W. 
pokazuje dziury w podłodze i od
padające tynki. Przydałby się re
mont, ale jak wyegzekwować go 
od właścicielki posesji? Sprawa 
braku ubikacji w podwórzu wy
daje się być najbardziej niepoko
jąca. Naczelnik Stanisław Ol
szewski postanawia zasięgnąć 
opinii sąsiadki, pani K Starsza 
kobieta nie znajduje słów deza
probaty dla postępowania Hali
ny W.

— Dostali ubikację, ale jak 
przez trzy lata z niej nie wywo
zili przestała się nadawać do 
użytku — mówi.

W IZJA lokalna zajęła sporo 
czasu, następny interesant 
już czeka niecierpliwie. 

Jadwiga J. przyszła prosić o po
moc w niezwykle trudnej spra
wie. Jest młodą rencistką po 
przebytym wypadku, ma troje 
dzieci i opiekuje się starą mat
ką. Mąż zatrudniony niegdyś w 
zakładzie weterynarii jako kie
rowca otrzymał tam służbowe 
mieszkanie. Na skutek powtarza
jącej się absencji chorobowej do
stał wymówienie z pracy. W ślad 
za nim zakład podjął starania, by

usunąć rodzinę J. x zajmowanego
lokalu.

— Co mam robić? — pyta Jad
wiga J.

— O Ile pamiętam kierownik 
zakładu weterynarii udostępnił 
państwu mieszkanie na pewien 
okres — argumentuje naczelnik. 
— W międzyczasie mieli państwo 
wyremontować swój dom na wsi 
i wrócić tam z powrotem.

— Co tam było do remontowa
nia? Glinianka kryta słomą. Kie
rownik wiedział, że tam nie wró
cimy — wtrąca Jadwiga J.

■— Pani jest na rencie, mąż zo
stał zwolniony i zmienił zakład 
pracy. W tej sytuacji staliście się 
państwo zupełnie nieprzydatni 
dla weterynarii, która postanowi
ła odzyskać swoje mieszkanie — 
stwierdza fakty oczywiste sekre
tarz KM PZPR Zbigniew Króli
kowski, a prokurator dodaje: — 
Temin* umowy na lokal wygasł, 
mieszka pani nielegalnie. Jeżeli 
weterynaria wystąpi o eksmisję 
zostanie ona wjdconana. I sprawa 
znajdzie się w gestii naczelnika.

— W zasadzie pani wygrała — 
wzdycha ciężko naczelnik. — Je
żeli przyjdzie wyrok o eksmisję 
będę musiał zapewnić lokal za
stępczy. Pani z pewnością wystą
pi o przyspieszenie przydziału 
mieszkania spółdzielczego ze 
względu na trudne warunki i w 
przyspieszonym trybie mieszkanie 
to otrzyma, dystansując miesz
kańców Gostynina, którzy od lat 
czekają cierpliwie w kolejce.

Alicja Trąbik z płockiego od
działu NIK-u proponuje najko
rzystniejsze jej zdaniem rozwią
zanie. Jadwiga J. zanim stała się 
rencistką pracowała 12 lat w ..Po
łamie” . W statucie polamowskiej 
spółdzielni mieszkaniowej jest 
mowa również o rencistach. Gdy
by tam przyjęto Jadwigę .T. w sze
regi członków mogłaby liczyć na 
krótszy okres oczekiwania niż w 
spółdzielni miejskiej. Aie — 
trzeba pójść, zapytać, uzgodnić. 
Zamienić bezradność na działa
nie.

Takie rozwiązanie nie zwalnia 
naczelnika Olszewskiego od po
nurych myśli o szukaniu lokalu

zastępczego. Oblicza: małżeństwo 
z trójką, dzieci plus matka, razem 
sześć osób. Sześć razy 5 m kw. — 
co najmniej 80 metrów kwadra
towych. Czy znajdzie mieszkania 
o tak dużej powierzchni?

N A myślenie nie ma zbyt wie
le czasu, bo wchodzi następ
ny interesant. Wiesław L. 

przedstawia swój problem jasno, 
rzeczowo. Mieszka wraz z żoną i 
dzieckiem w warunkach, dla któ
rych określenie „bardzo złe” by
łoby zbyt łagodne. Meble zarosłe 
grzybem, kuchnia przerobiona z 
komórki, walący się komin, przy
wiązany prowizorycznie do ko
mina sąsiada. Ze względu na te 
warunki Wiesław Ł. został przed 
dwoma laty w przyspieszonym 
trybie członkom spółdzielni miesz
kaniowej I być może poprzestałby 
na cierpliwym oczekiwaniu w ko
lejce, gdyby nie nurtujące go po
czucie krzywdy. Z chwila zawar
cia małżeństwa zgłosił się w spół
dzielni w celu zlikwidowania jed
nej z książeczek mieszkaniowych, 
posiadali je bowiem i on, i żona. 
Doradzono mu wówczas, by zli
kwidował książeczkę żony, cho
ciaż była już wówczas członkiem, 
on zaś tylko kandydatem. Miały 
się z tym ponoć wiązać jakieś ko
rzyści finansowe, w rezultacie 
jednak Wiesław Ł. stracił dobre 
miejsce w kolejce.

Wszystkie oczy zwracają się w 
kierunku prezesa Pędraszewskie- 
go. On sam nie bardzo wie, co od
powiedzieć.

— Trudno mi się do tego usto
sunkować, dowiaduję się o tym 
po raz pierwszy. Coś mi się to 
wydaje nieprawdopodobne. Ale 
sprawdzić trzeba.

na nikogo się nie skar
żę, ia tylko proszę o po
moc — oznajmia kolej

ny interesant. 68-letni, al? staie 
czynny zawodowo nauczyciel 
Władysław K. — Co będę mówił? 
Że sanitariatów nie ma? Że stud
nia wysycha i wodę z piachem pi
jemy. Że co dzień idę piechotą 
pięć kilometrów do Gostynina po 
chleb?

Władysław K. przed osiemna
stoma laty opuścił Gostynin by 
zamieszkać na wsi. „Dla dobra 
wiejskiej szkoły”* jak mówi. Do
stał wówczas obietnicę: jeżeli bę
dzie chciał wrócić do miasta — 
może wrócić w każdej chwili. Te
raz ta chwila nadeszła. Sił już nie 
wystarcza, żona zachorowała na 
serce, marzy się na stare lata ka
wałek ciepłego kąta, woda, ubika
cja. Od ośmiu lat jest kandydatem 
spółdzielni mieszkaniowej. Gdyby 
tak przyspieszyć członkostwo...

— Jak duże jest to mieszkanie 
na wsi? — pyta prezes Pędra- 
szewski.

— Dwa pokoje z kuchnią.
Dwie osoby na dwa pokoje

z kuchnią. Nie widzę żadnych 
możliwości przyspieszenia człon
kostwa — ocenia prezes.

— Wiem, że pan naczelnik 
przydziela mieszkania ze swojej 
puli. Każdy ma jakąś pulę, tylko 
nauczyciele jej nie mają. Gdybym 
wymagał luksusów, ale ten pokój 
z kuchnią... Ja jestem gostyniak. 
nie jestem ze wsi. i A ludzie ze 
wsi dostają mieszkania w Gosty
ninie.

— Zamienić pan próbował?
— Kto się zamieni? Mieszkanie 

Jest w dyspozycji kuratorium 
oświaty. Dojazd trudny, w zimie 
zaspy wyższe od autobusu.

— Tak nie możemy sprawy zo
stawić — podsumowuje prokura
tor. — Trzeba Interweniować w 
kuratorium. Pan K przepracował 
40 lat jako nauczyciel, jest człon
kiem żBoW’D-u. Powinni się po
czuć do obowiązku panrętania o 
swoim pracowniku.

Władysław K. wkłada lichy pal
tocik, zabiera teczkę i wychodzi 
odprowadzany milczeniem. Po
czucie bezradności wobec tej 
ludzkiej sprawy powoduje, że 
wszystkim robi się jakoś przykro.

— Znam gc — mówi Andrzej 
Gbel z komisji skarg i listów — 
To stary, dobry pedagog. Ma 
czterech synów, wszyscy nieźle 
sytuowani, z mieszkaniami...

HANNA ' * m * r ? A K  
ZAKRZEWSKA
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DY W CZASIE ostrej almy
członkowie Polskiego Zwią- 
2>ku Łowieckiego i Ligi O- 

chrony Przyrody apelują o pomoc 
dla zwierząt, gdy budują kairmiki 
i rozkładają paszę, inni z niesa
mowitą wręcz premedytacją ko
rzystają x okazji i zabijają często 
wycieńczone, bezsilne zwierzęta, 
które w poszukiwaniu Jedzenia 
gamą się do ludzi.

Z samej statystyki wynika, że 
kłusownictwo jest zjawiskiem 
marginesowym. Znawcy proble
mu twierdzą jednak, że liczba 
ujawnionych przestępstw jest 
niewspółmierna do faktycznego 
rozmiaru procederu. Wpadają ty
lko (niektórzy, a pozostali dalej

0

robią swoje. Leśnicy i myśliwi bi
ją na alarm. Rabusie: sidlarze, 
wnykarze, polujący z nielegalnej 
broni — stall się plagą naszych 
lasów.

Komendant Okręgowej Straży 
Leśnej — Lech Mikołajczyk, z 
Zarządu Lasów Państwowych w 
Łodzi powiedział, że spośród te
renów należących do wojewódz
twa łódzkiego i czterech ościen
nych, najwięcej kłusowników 
jest w województwie płockim, 
zwłaszcza w rejonie nadleśnictwa 
Gostynin. Szkody wyrządzone 
kłusownictwem wyniosły w noku 
ubiegłym, właśnie w tym rejonie, 
ponad 1 min złotych. Nielegalnie 
upolowano 20 saren, 25 zajęcy

oraz 77 piżmaków, z których skór 
można robić eleganckie i drogie 
futra. Dlatego też nie oszczędzają 
kłusownicy tych zwierząt. Ujaw
niono 32 sprawców, chociaż udo
wodnienie przestępstwa jest bar
dzo trudne.

Rzadko zdarzają się przypadki 
ujęcia kłusownika na gorącym 
uczynku. Ponadto istnieje ogrom
ne ryzyko, ponieważ bywają uz
brojeni i chcąc uniknąć kary po
trafią wycelować również w czło
wieka. Działają w sposób bez
względny. Zaskoczeni i pozba
wieni możliwości ucieczki, nie 
wahają się użyć broni.

Kwitnie więc proceder, zwła
szcza tam, gdzie są większe kom-
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plek.sy leśne. Przybiera różne for
my. a kłusownicy posługują się 
często bardzo przebiegłymi sposo
bami. Rozpowszechnione jest

wnykarstwo. Przy użyciu pętli ze 
stalowego drutu poluje się przede 
wszystkim na zające, ale także na 
jelenie, sarny i dziki. Zwierzęta 
chodzą utartymi ścieżkami. Siady 
bardzo dobrze widać na śniegu. 
Kłusownicy wybierają odpowie
dnie miejsca i montują wnyki. 
Konstruują specjalne klatki. Roz
stawiają je na polach. Rozsypują 
w nich ziarno i chwytają bażanty 
lub kuropatwy.

Do najbardziej niebezpiecznych 
należą ci, którzy nielegalnie po
siadają karabiny, zwykle z obcią- 
tymi kolbami i lufami. Sięgają 
również po broń sportową, po 
kbks-y i karabinki pneumatycz
ne, popularne „wiatrówki” . Nie
którzy mają broń wykonaną wła
snoręcznie lub przez wiejskich 
rusznikarzy. Trudnią się lym me
chanicy, ślusarze. Z karabinów 1 
fuzji strzela się grubym śrutem, 
zrobionym domowym sposobem. 
Wykorzystuje się skrawki wszel
kiego żelastwa, często pocięte 
gwoździe.

Najwięcej jest jednak sidlarzy 
i wnykarzy. Oni wyrządzają naj
poważniejsze straty. Potrafią w 
niedużym lesie założyć od 50 do 
100 wnyków oraz sideł. Wobec ta
kiej liczby pułapek zwierzyna jest 
bez szans. Prędzej czy później 
wpada w pętle. Wielokrotnie my
śliwi spotykają zwierzęta, które

przez wiele dni błąkają się po 
sie z zaciśniętymi s alowymi pęt
lami. Strażnicy leśni muszą je do
bijać. Zwierzęta takie przechodzą 
męczarnie. Nie jedzą i nie piją, 
wreszcie padają z wycieńczenia.

Ostatnio bardzo „modny” stał 
się sposób kłusowania przy uży
ciu dwóch psów. W tym celu 
przechodzą one specjalne szko
lenia. Są odpowiedno tresowane, 
by łowić zwierzynę leśną. Wła
ściciel wyprowadza je w las. Po 
czym wypuszcza. Psy z dwóch 
stron gonią zwierzęta. W końcu 
dopadają wybraną, czy upatrzoną 
sztukę i zagryzają. Mniejsze, na 
iprzyklad kuropatwy, bażanty 
lub zające potrafią przynieść go
spodarzowi. pod dom. Takiemu 
kłusownikowi trudno jest udowo
dnić winę. Zwykle tłumaczy się 
tym, że to nie jego psy, albo po 
prostu uciekły z podwórza 1 coś 
przyniosły z lasu.

Właśnie najbardziej odpowied
nią porą roku dla kłusowników 
jest zima, a doby — noc oraz 
wczesny świt. Zimą trop na śnie
gu jest wyraźny. Ponadto zwie
rzyna prowadzi spokojny tryb 
żyda. Z ostępów leśnych przenosi 
się na skraj, grupuje. Natomiast
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| LA ZAKŁADÓW Jajczarslko-Drofoiarskich w 
Kutnie dzień 10 stycznia na razie nie zapowia
dał się pechowo. Sytuacja była normalna, 

wręcz typowa. O godzinie 6 rano kierowca Stefan 
A. L. wsiadł do swego samochodu chłodni, w któ
rym znajdowało się 7180 kilogramów kurczaków 
patroszonych w I gatunku. Ruszył w kierunku Lo
dzi, gdzie towar miał dostarczyć. Po kilkunastu 
minutach, podczas mroźnej pogody i śliskiej jezdni 
wjechał prawym bokiem do niegłębokiego rowu. 
Jest to ważne dla sprawy. Samochód nie przewró
cił się, przekrzywił jedynie na bok, Jednakże wy
jechać z rowu już nie mógł.

Około godziny siódmej kierowca dotarł do Za
kładów i powiadomił o wypadku kierowniczkę 
działu transportu Zuzannę P. Podjęła ona próby 
wyciągnięcia samochodu z rowu polegające na tym, 
że zaczęła starać się o dźwig z Kutnowskiego Przed
siębiorstwa Budowlanego, który miał chłodnię wraz z 
jej ładunkiem podnieść 1 wystawić na drogę. Rów
nocześnie jednak dyspozytorka zorganizowała ekipę v 
kierowców oraz ładowaczy, którzy mieli wyłado
wać kurczęta z chłodni, załadować na inną 1 od

wieźć do Lodzi na godzinę 17, gdyż godzinę tę 
telefonicznie ustalono. Pozostanie zapewne tajem
nicą, co robili ładowacze oraz kierowcy samocho
dów między godziną 14 a 10, o której to wrócili do 
bazy i stwierdzili, że polecenia nie wykonali, po
nieważ doszli do wniosku, że tak czy siak towar 
do 17 nie będzie mógł dotrzeć do Łodzi. Jednym 
słowem przez dwie godziny nie wiadomo co działo 
się z kierowcami, a także z kurczakami zamknię
tymi w chłodni.

— Na podwórzu bazy transportowej zakładów 
drobiarskich stoi samochód chłodnda wypełniony 
10-ki 1 ogramowymi kartonami z kurczakami I klasy, 
agregat chłodniczy nie pracuje, chociaż mógłby, 
gdyż nie został uszkodzony. Właściwie sama cięża
rówka jest uszkodzona tylko minimalnie, ma po 
prostu złamany resor. Kierowca Stefan A. L. uchy
la drzwi od chłodni po to, aby wpuścić tam tro
chę mrozu, o godzinie 10 temperatura wynosi jeszcze 
10 stopni poniżej zera, a więc powinno ładunek 
zamrozić skutecznie., Pozostali kierowcy poszli so
bie.

Kurczęta w samochodzie czekają cale trzy dni, aż wresz
cie interesuje się nimi dyrekcja. W tym czasie jednak 
idzie normalna produkcja na taśmie, a więc kurczaków 
nie można przejrzeć dokładnie, z zewnątrz wygląda, że 
są zamrożone, w związku z tym czekają następne dwa 
dni. Dopiero wtedy trafiają do przeglądu, na taśmę pro
dukcyjną. Lekarz weterynarii kwestionuje część kurcząt. 
Jak się okazuje przeszło dwie tony, dokładnie 22S6 kilo
gramów. Nie Jest przy tym pewne czy liczba ta Jest 
ścisła. Rzecz w tym. że do ponownego zamrożenia kie
ruje się 4894 kilogramy i tyle zostaje zważone. Po odję
ciu tej liczby od 7180 kilogramów wychodzi ilość kurcza
ków razem z różnymi odpadami, piórami, jelitami wy
wieziona na wysypisko pod Gostyninem.

Jak na. razie, a Jest to Już 22 stycznia, nikt nie 
został powiadomiony o tej karygodnej beztrosce, 
która doprowadziła do wielkich strat. Życie toczy 
się normalnie. W zakładach o fakcie wiedzą jedy
nie wtajemniczeni, dopiero sygnały o wywiezieniu 
całych kurczaków w transporcie ze śmieciami, po
wodują odpowiednią akcję organów ścigania. Jesz
cze i wtedy dyrekcja kręci Jak może. Mówi się 
więc, że kurczaków było niewiele, i II gatunku, 
że braki itp., ■ w dodatku zostały wywiezione do 
Bacutilu, i przerobione na mączkę. Jednakże w Ba- 
cutilu nie wiedzą o żadnym transporcie kurczaków 
z zakładów drobiarskich. Naciskane zewsząd oso
by odpowiedzialne wyjawiają wreszcie prawdę. 
Rzeczywiście kurczaki zwałowano na śmietnik.

Po mieście krążą plotki, niektórzy wyolbrzymiają stra
ty, wszyscy zaś dziwią się Jak mogło do tego dojść. Wiel
ki samochód-chłodnia to przecież nio igła, doskonal© był 
widoczny na placu, * w dodatku jeszcze miał uchylone 
drzwi. Dlaczego nie zainteresował się nim np. zastępca 
dyrektora, który widział go Jeszcze w rowie? Takich 
„dlaczego”  Jest o wiele więcej, ztawialiśmy Jut pyta
nie — co robili panowie kierowcy 1 ładowacze przez 
dwie godziny. Prze* taki czas dość poręczne i niezbyt 
ciężkie tekturowe pudła można by ze dwa razy przeła
dować z samochodu na samochód. Niektórzy czują się 
zagrożeni. Przeszło półmilionowa strata niejednemu mo
że spędzić sen z powiek, a w dodatku Jest to żywność, 
na dobitkę jeszcze mięso. Teraz Już nie można niczego 
kryć, choć Jeszcze usiłuje się to robić. I tak Jest aż do 4 
lutego.

W dniu tym Miejska Komisja Kontrolno-Rewizyj
na podjęła uchwałę o udzieleniu nagany partyjnej

Stanisławowi S. s ostrzeżeniem. Ostrzeżenie było 
dlatego, że Stanisław S., zastępca dyrektora wie
dział o wypadku, a mimo to nie zrobił żadnego 
kroku, żeby kurczaki się nie zepsuły. Natomiast 
dyrektor Tadeusz F. otrzymał jedynie naganę. Mi
mo to obydwaj panowie złożyli rezygnację ze 
swych stanowisk, która została przyjęta.

Na razie nie wiadomo jeszcze do końca kto i w 
jakim zakresie będzie pociągnięty od dopowiedzial- 
ności karnej. Akta sprawy znajdują się w proku
raturze 1 choć jest już 9 lutego nie ma jeszcze sank
cji wobec nikogo. Nie ma również ostatecznego 
wyniku laboratoryjnych badań pozostałych blisko 
5 ton kurcząt, ponownie zamrożonych. Wieść gmin
na niesie, że wszystkie one zosJaną skierowane do 
Bacutilu, a co za tym idzie straty powiększą się o 
dalszy milion złotych.

Komentarz w zasadzie Je©* zbyteczny. Jednakże chcieli
byśmy zwrócić uwagę na mało eksponowany do tej pory 
fakt. Oto wszelkiego rodzaju odpady jak łebki, nóżki, 
wnętrzności, które mogłyby być przerobione na mączkę 
paszową — w rzeczywistości trafiają na wysypisko, zmie
szane dokładnie * pieprzem ł innym śmieciem. Z drugiej 
strony wiadomo przecież, że nie trzeba by ich było ni
gdzie wywozić. Na miejsce do zakładów drobiarskich 
przyjechaliby hodowcy lisów i s pocałowaniem w rękę 
towar zabrali. A może nawet zapłacili za niego. Rocznie 
tego rodzaju odpadów jest około 90 ton, a to Jul daje 
ładny grosz, gdyby tylko ktoś nad tym pomyślał.

Może przy okazji przypadku t kurczętami, po 
wytknięciu niefrasobliwości i lekkomyślności, za
niedbania obowiązków itp. również i gospodarność 
w zakładach drobiarskich ulegnie poprawie. Po le
go rodzaju przykrym doświadczeniu zapewne to 
i owo się zmieni na lepsze. Czy jednak trzeba było 
ponieść aż tak wielkie straty i wykazać się karygod
nym brakiem wyobraźni i pomyślunku?

BOGDAN IWAŃSKI

Prokuratura Rejonowa w Kutnie prowadzi energiczne 
śledztwo w tej sprawie. Kierowej' pechowej chłodni przed
stawiono zarzut a art. 117 kle.
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— Panie dyrektorze, nie wszy
scy zdają sobie sprawę ze zna
czenia komunikatu: 20 stopień za
silania. Poproszę więc o krótkie 
wyjaśnienie.

— Komunikaty radiowe prze
znaczone są dla przemysłu, w 
skali od 10 do 20. Wtedy zakłady 
wiedzą o ile należy ograni czyć 
zużycie energii elektrycznej. Q- 
statni, czyli 20 stopień zasilania 
oznacza ogromne trudności w 
energetyce i zwiększone zapotrze
bowanie.

— Czy zakłady nie są tym za
skakiwane?

— Nie, mają odpowiedni czas 
na wyłączenie urządzeń, na usta
wienie produkcji.

— I wszystkie stosują się do 
wymogow?

Nasi kontrolerzy oraz je 
Okręgowego Inspektoratu Pali
wowego stwierdzają przypadki 
nierespektowania zarządzanych 
ograniczeń. Na szczęście są to 
sporadyczne wypadki. A jeśli 
któryś z zakładów zostanie przy
łapany, wtedy jest karany. Nie
stosowanie się do wymogów po
woduje konieczność wyłączeń do
pływu energii elektrycznej głów
nie dla ludności. Nie możemy bo
wiem pobierać więcej, niż jest to 
dopuszczalne. Lekceważenie zale
ceń dyspozycji mocy wywołałoby 
ogromne perturbacje. Dlatego też 
musimy zmniejszać zużycie, wy
łączając dopływ.

■— A co powoduje, że od 10, czy 
11 stopnia zasilania przechodzimy 
do 19 lub 20? Przecież energia 
jest bilansowana, wiemy ile jej 
zużywamy i nie powinno nagle 
brakować.

— To jest założenie teoretycz
ne. Ale trzeba wziąć pod uwagę, 
że może wzrosnąć pobór energii, 
zwłaszcza w okresie zimowym. 
Każde obniżenie się temperatury 
o jeden stopień poniżej —5°C. po
woduje zwiększenie się zapotrze
bowania aż o 200 megawatów. 
Natomiast prawdą jest, że nie 
mamy ̂ większej rezerwy energe
tycznej. Wystarczy jakaś awaria, 
na przykład niedawna w elekt
rowni w Kozienicach, gdzie został 
wyłączony 500-megawatowy blok, 
żebyśmy mieli poważne proble
my.

— Również energetykom dają 
się we znaki niskie temperatu
ry.

— Odczuwamy je, i to bardzo 
Przy temperaturze —20°€ taśmo
ciągi podające węgiel ulegają czę
stym awariom, szczególnie trans
portujące węgiel brunatny, który 
w zimie trzeba po prostu rozbi jać, 
ponieważ zamarza. Surowiec ten 
zawiera dużo wody. To z kolei 
powoduje zmniejszenie produkcji 
energii elektrycznej, spadek mo
cy.

— Chyba jednak najwięcej 
kłopotów sprawiają wara indywi
dualni odbiorcy, którzy dogrze
wają mieszkania, używając róż
nych urządzeń?

— Wzrost obciążeń łiwfci wyso
kiego napięcia nie jest zbyt 
groźny, jeśli można użyć ta
kiego określenia. Natomiast rap
towne zwiększenie poboru e- 
snergii z linii- niskich napięć spra- 
■wia, że przegrzewają się praewo-

n!a ponad 1000 kabli niskiego 
napięcia, właśnie z powodu do
grzewania pomieszczeń.

—- A w jaki sposób, .zdaniem 
Pana, można by przekonać o tym, 
że należy wyłączać każdą zbędną 
żarówkę, co w konsekwencji da
łoby oszczędności I nie zmuszało 
do drastycznych ©graniczeń do
pływu energii?

— Wystarczy tylko obliczyć file 
ćtełoby wyłączenie jednej żarówki

Uwiło nam ograniczenie wyłączeń 
rotacyjnych. Właśnie dlatego, że 
mieliśmy oszczędności.

Takie operacje wymagały 
dodatkowego wysiłku...

Udało się to dzięki zrozu
mieniu trudnej sytuacji przez za
kłady przemysłowe. Podawały 
naszym służbom, o ile mogą 
zmniejszyć zużycie energii poza 
limitem. Dyspozycja mocy szybko 
obliczała i ograniczała wyłącze-

sytuację.
— Należy także podkreślić, że 

co roku modernizujecie linie prze
syłowe.

— W tym roku będziemy chcie
li uruchomić nowy transformator 
400 tys. na 100 tys. kilowoltów — 
tzw. Płock 2, który zapewni o 
wiele lepsze zasilanie. Ponadto 
budowana jest linia przesyłowa 
(400 tys. woltów) bezpośrednio z 
elektrowni w Bełchatowie do

KI
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ŚW IA T ŁO
ROZMOWA Z  DYREKTOREM REJONOWEGO ZAKłADU ENER

GETYCZNEGO W PŁOCKU -  DARIUSZEM POPPE.

dy. Mieliśmy takie przypadki, kie
dy to szyny w stacjach transfor
matorowych, przetwarzających 
prąd ze średniego na niskie na
pięcie, były rozgrzane prawie do 
czerwoności. Następują awarie, 
ponieważ urządzenia mogą wy
trzymać pewne obciążenia, lecz 
nie 80, czy 100-procentowe ich 
wzrosty. Ludzie dzwonią do nas. 
Żądają natychmiastowych na
praw. Denerwują się, lecz my 
często nie możemy od razu usu
nąć awaria, bo zdarza się ich wię
cej i pogotowia techniczne są w 
terenie. Muszę zaznaczyć, że ro
zumiemy niepokój, zwłaszcza, gdy 
na dworze jest bardzo niska tem
peratura, a w mieszkaniach po 
wyłączeniu grzejnika coraz chłod
niej. Jednak nie mamy tyłu pra
cowników, by nie trzeba było 
długio czekać na przywrócenie do
pływu prądu po zgłoszeniu. I tak 
me mieliśmy do tej pory zbytnich 
problemów, takich jak choćby 
mieszkańcy stolicy. W ostatnim 
okresie doszło tam do uszkodze-

60 lub iOO-watowej u każdego z 
odbiorców indywidualnych, a ma
my ich ponad 300 tys. na terenie 
obsługiwanym przez nasz zakład. 
Wtedy moglibyśmy uniknąć tzw. 
wyłączeń planowych i tych na- 
głych. Natomiast z konieczności 
musieliśmy zmniejszyć oświetle
nie uliczne. Oczywiś'Oie w niektó
rych miejscach, by nie przyczynić 
eię do powstawania wypadków 
Dzięki temu uzyskaliśmy 500 ki
lowatów oszczędności w ciągu 
dnia.

*" z  Informacji, jakimi dyspo- 
mijemy, wynika, że w naszym re- 
glonie było mniej drastycznych 
wyłączeń niż gdzie Indziej?

Największe ograniczenia 
musieliśmy wprowadzić od 12 do 
14 styczni a br. Wtedy stosowali- 
śmy wyłączenia rotacyjne, co go
dzinę. Ale skorzystaliśmy z pew
nych możliwości. Po prostu udało 
nam się porozumieć z zakładami 
przemysłowymi, że w danym 
okresie czasu dodatkowo zmniej
szą zużycie enegii. To zaś umoż-

wia. Na przykład mieliśmy pole
cenie, by poprzez rotacyjne wy
łączenia uzyskać 47 megawatów. 
Ale zakłady zmniejszyły pobór o 
25 megawatów, oo pozwoliło na 
stosowanie 2 lub Sigodzdnnych 
rotacji, & niektórym odbiorcom 
nie Y/str zymywali śmy dopływu 
prądu.

— Dowiedziałem się, że mimo 
trudnych warunków, goszych, niż 
w roku ubiegłym, zanotowaliście 
mniej awarii. Czy to prawda?

— Tak, zwłaszcza na liniach 
średniego napięcia. W porówna
niu z rokiem ubiegłym mieliśmy 
w- tym okresie, czyli w Ciągu 21 
dni stycznia, o 70 procent mniej 
awarii. Najgorszym diniem dla 
nas był 8 stycznia br. Wtedy, na 
skutek przestoju w elektrowni w 
Ostrołęce, przez kilka godzin po
zbawieni byli dopływu prądu od
biorcy w województwie ciecha
nowskim, które również obsługu
jemy. Nasze służby pracowały 
bardzo ofiarnie t dosyć szybko 
udało się przywrócić normalną

o mocy

Og ó l n o p o l s k i Dziecięcy
Konkurs Piosenki i Tańca 
„Barwy Przyjaźni” ma na 

celu popularyzację poprzez po
znawcze, wychowawcze i emocjo
nalne wartości piosenek i tańców 
polskich araz narodów radziec
kich. Zrodził się przed trzynastu 
f-fty jako impreza towarzysząca 
Zielonogórskiemu Festiwalowi Pio
senki. Organizatorzy Zielonej Gó- 

' ry uczestniczą w przeglądach 
centralnych, kwalifikując zespoły 
do występu w koncercie galowym 
~~ festynie. Przy tym zaproszenie 
oo gali zależy od przyjętych na 
dany rok założeń ideowo-arty- 
rtycznych koncertu 1 zdarza się, 
ze laureaci przeglądów central
nych do Zielonej Góry nie jadą.

Al® rozśpiewanym ! tańczącym 
<3ziec;om nie o iaury przecież chodzi, 
bo spontaniczny taniec, piosenka i 
mcii, zabawy teatralne są ściśle zwią
zane z ich wiekiem i rozwojem. Są 
,ch maturalną potrzebą. I mądrzy wy
chowawcy rozumieją, że 'wprowadze
nie dziecka w świat kultury jest jed
nym z najbardziej uniwersalnych 
działań pedagogicznych. Z tym wiąż® 
«<! ukształtowanie takich postaw jak; 
wrażliwość na piękno i wielkość dzie
lą sztuki, twórcza percepcja 1 eks
presja, dążenie do kontaktu ze sztuką, 
kulturalne doskonalenie, wreszcie 
wychowanie przez sztukę i wartości, 
które ona proponuje, szerokie uczest
nictwo młodzieży w kulturze to także 
część programu ds. profilaktyki, jak
że dziś ważnego.

Takie refleksje nasuwają się rów
nież przy kolejnych imprezach kul
turalnych, i Profesjonalnych, i ama
torskich. X m  płocki® „Barwy Przy
jaźni* dowiodły, że słowo amator 
znaczy naprawdę miłośnik. Dotyczy 
to uczestników dzieci 1 opiekunów -  
instruktorów, którzy zostali w tym 
roku obdarowani upominkami przez 
ZW TPPR w Płocku.

Sprawa z pozoru mała, ale nie
bagatelna, Dziecięce zespoły wo
kalno-taneczne prowadzą najczę
ściej nauczyciele nie zawsze bę- 

instruktorami muzyki czy 
choreografami. Jest to ich dodat
kowe, często społeczne zajęcie, 
zmuszające dc szperania, dosko- 
ruuen.a. Przykładem zespół ta-

Gwarno i kolorowo było w  wolną od zajęć szkolnych sobo
tę w szacownej Jagiellonce. Polski krakowiak 

z białoruskim Łrzyźacsokiem, piosenka o samowrm ,  M»«—  

czadzkim rockendrollem. A  dzieci, które przyjechały na eli

minacje wojewódzkie „Barw Przyjaźni”  po prostu r„ ,iv  « i. 

doskonale. Bo mali artyści nie wiedza co to trema.

Płocka. Transformator „ ___
250 iTiega-wOilt-amperów pozwoli 
na pełne pokrycie zapotrzebowa
nia w województwie płockim, a 
także na posiadanie dużej rezer
wy. Szczególnie dbamy o moder
nizację sieci wiejskich. W roku 
ubiegłym średnia krajowa wyno
siła 3 procent. My zaś wykona
liśmy ponad 4 procent remontów. 
Już czwarty rok osiągamy w tym 
względzie bardzo dobre wyniki. 
Obecnie również nie powinniśmy 
mieć spadku. Na ten cel dostaliś
my 2 mld złotych, co pozwała są
dzić, że wyniki będą pomyślne.

— Co jednak trzeba by zrobić, 
żeby uniknąć zarówno plano
wych, jak i rotacyjnych wyłą
czeń?

*— Niezbędne są nowe elekt
rownie. Nie wyobrażam sobie po
prawy bez uruchomienia elekt
rowni jądrowych, które u nas są 
niepopularne. Natomiast we 
Francji energię produkuje ponad 
50 takich zakładów, mimo to, że 
mogą budować elektrownie wod

ne o dużej mocy, zwłaszcza w Al
pach.

— Zakład, którym Pan kierują 
ma swoje osiągnięcia, liczące się 
w kraju, i to bardzo znaczące,

— Zapewne ma pan na myśli 
fakt, że jako pierwsi zakończy
liśmy wymianę „pękających” izo
latorów LSP. To również przy
czyniło się do zmniejszenia awarii 
na liniach średniego napięcia o 
ponad 35 procent.

— Nie chciałbym prawić Panu 
komplementów, ale spotkałem się 
z pozytywnymi opiniami o pra
cownikach, szczególnie po awarii 
zasilania MZRiP.

— Załoga liczy 1350 osób. Pra
cuje w  7 rejonach energetycznych 
na  ̂ terenie dwóch województw. 
Dnia 8 stycznia br., gdy tempe
ratura wynosiła — 28,2°C. ośmiu 
ludzi na dwóch podnośnikach w 
ciągu trzech godzin naprawiło li
nię 110 kilowoltów. Wtedy było 
trudno stać dłuższą chwilę na 
dworze, nie mówiąc o pra
cy. Oni  ̂ natomiast praco
wali wysoko, zdejmowali rękę- 
wiczki i robili. To chyba zasłu
guje na słowa uznania. Często też 
nasi monterzy muszą iść przez 
śniegi wiele kilometrów, by do
trzeć do odbiorcy i usunąć awa
rię, ponieważ samochody nie mo
gą przejechać.

“  Wasze problemy rozu
mieją odbiorcy i doceniają wysi
łek?

—• Bywa różnie. Ale większość 
zdaje sobie sprawę z trudności. 
Odbiorcy powinni jednak parni ę- 
* 1 °  tym, że zniecierpliwienie, 
i?tore przejawia się dłuższymi 
rozmowami, czy dyskusjami z dy- 
zimnyml powoduje opóźnienia. 
Odrywani są bowiem od pracy, a 
przecież oni muszą wydawać dys
pozycje, dokonywać przełączeń.
. 7“ A4Ie bFWają i tacy, którzy te
lefonują, bo zauważyli, te w 
dzień świecą się uliczne lam
py—

im serdecznie dzięku
ję. Niejednokrotnie my już o tym 

^ ^ ew a ż  Lampy zapalają 
się w dzień, gdy na linii nastąpi 
awaria. Ale zdarza się, że jeszcze 
informacja nie dotarła do na
szych służb. W każdym razie cie
szymy się z dbałości o oszczęd
ność energii elektrycznej. Qbv 
jeszcze przejawiała się w postaci 
wyłączeń zbędnych urządzeń e- 
leictrycznych. To naprawdę daje 
Korzyści przede wszystkim od
biorcom. My natomiast nie bę
dziemy musieli uciekać się do 
wyłączeń.

— Dziękuję za rozmowę. Myślę, 
fe przyczyni się do zrozumienia 
problemu.

ZBIGNIEW BURACZYŃSKI
FOT. TOMASZ J. GAŁĄZKA

BARWY
PRZYJAŹNI

neczny i wokalny z SP nr 7 w 
Kutnie, czy „Bajdocja” prezentu
jąca piosenkę i ruch, też z kut
nowskiej „dwójki”.

W lepszej sytuacji są domy 
kultury i placówki wychowani© 
pozaszkolnego zatrudniające spe
cjalistycznych instruktorów —- 
stąd ich zespoły prezentują wy
ższy poziom, lepsze przygotowa
nie wokalno-muzyczne. Ale dla
czego tak mało placówek kultury 
uczestniczyło w  przeglądzie?

Laureatem wojewódzkim w ka
tegorii piosenki 4 ruchu zostały 
„Bąble” z Sieppeckiego Domu 
Kultury, ubiegłoroczni zdobywcy 
Brązowej Jodły w Kielcach. 
Chłopcy i dziewczęta w estetycz

nych Ikosifóumach z dużą swobodą 
poruszają się na scenie, nie gubiąc 
nic z naturalnego wdzięku. „Pau- 
linki” (nazwa zrodziła się na 
przeglądzie) z Ogniska Pracy Po
zaszkolnej w Sierpcu uzyskały I 
nagrodę w kategorii zespołów 
wokalnych. Dziewczęta są dobrze 
przygotowane wokalnie przez Je
rzego Okonia, absolwenta PWSM 
i do tego mają ciekawy, nieszab
lonowy repertuar. Wykonały w 
języku rosyjskim „Piosenka dru- 
zjej” i „Dal” Jesienina w polskim 
tłumaczeniu. Uwaga „Bąble” 
„Czarny kot” jest naprawdę miły, 
ale trzeba pomyśleć o zmianie re
pertuaru!

Interesująco zapowiadają się 
stokrotki” — też z Ogniska. Są

spontaniczne, naturalne. Widać, 
że śpiewanie sprawia dm niekła
maną radość. Ponadto prezentują 
dużą muzykalność i dobrą dykcję, 
za to zespół parający się także te- 
aitrern Ognisko Pracy Pozaszkol
nej w Sierpcu wiedzie prym w 
tańcu i piosence dziecięcej. Już po 
raz trzed będzie reprezentował 
województwo płockie w przeglą
dach centralnych. W latach 
ubiegłych triumfowała „Wesoła 
drużyna”, ale dziewczęta wyrosły, 
dziś są licealistkami. Pozostała za
szczepioną przez Uiruszulę Stró- 
żewską miłość do muzyki. Śpie
wają także, jednak już w doro
słych konkursach. W Ognisku 
Sierpeckim działa 20 kół zainte
resowań, głównie zesppły arty
styczne, w tym 3 wokalne, taniec 
ludowy, muzyka, dawne zespoły 
wokalno-instrumentalne. (Wszyst
kie „Stokrotki” grają na 
fletach!). Taki profil działalności 
to odzwierciedlenie pasji i talentu 
dyrektorki — Urszuli Stróżew- 
skiej. Sama jest instruktorem 
tańca i rytmiki i jak mówi o so
bie „przepadam za pracą z dzieć
mi”.

Pasja instruktorki i trud dzieci 
zostały wynagrodzone. Wicekura
tor oświaty i wychowania Ta
deusz Gilewski przyznał zespoło
wi wokalnemu „PauHmki” z OPP 
w Sierpcu nagrodę specjalną . 
obóz wakacyjny w NRD. Zarząd 
Wojewódzki TPPR w Płocku 
ufundował nagrody dla opieku
nów i instruktorów, letóre wrę
czył wiceprzewodniczący Bole
sław Rusek.

Jury pod przewodnictwem Józe
fa Gawrońskiego wytypowało do 
przeglądu centralnego w Białej 
Podlaskiej „Bąble” i „Paulintol”. 
Życzymy sukcesów.

LENA SZATKOWSKA

SZYSZKA
Powszechne braki opalowe, zwłaszcza w  rolnictwie wywo

łują pragnienie zaradzenia tym kłopotom. Od razu’ trzeba 
stwierdzić, ze są to działania chwalebne, wszelako powoduia 
niekiedy różne iluzje i niepotrzebne nadzieje. Tak właśnie 
jest z drewnem opałowym, które miało być uzupełnieniem 
braków węgla kamiennego. O ile jednak węgiel brunatny na 
przykład w  sporym stopniu może uzupełnić niedobory^na- 

d,amentów” . °  tyl°  drewna wystarczy nam

Pomówmy o przyczynach tego stanu rzeczy, dodalac na 
wstępie, ze mowa będzie wyłącznie o naszym województw™.

gya AMY zatem najmniej Ła-
jpfjl sów ze wszystkich weje-
H i  wództw w Polsce. Jeste-
. ^ w ścisłej czołówce krajowej 
jeśli idzie o utrzymanie w nich 
stanu sanitarnego. W praktyce 
oznacza  ̂to, że lasy przede wszyst
kim państwowe mamy oczyszczo
ne z drewna gorszego gatunku, 
czyli także opałowego, gdyż 
wszystkie inne asortymenty są 
potrzebne dla przemysłu, zwłasz
cza papierni czego 1 budownictwa. 
Takie są główne przyczyny, że 
uzupełnienie opałowe, jakim mia
ło być drewno, w naszym przy
padku jest fikcją.

Są jeszcze imne. Pozyskiwanie 
drewna (właśnie odbywają się zi
mowe „leśne żniwa”) spoczywa 
ua barkach poszczególnych le- 
snictw. Oznacza to, że zatrudnieni 
pracownicy leśni powinni doko
nywać wyrębów I pielęgnacji 
drzew według wyznaczonych pla
nów,. Przy okazji zaś — pozyski
wać drewno opałowe. Tymczasem 
brakuje ludzi do pracy. Jest ona 
bardzo ciężka, odbywa się w upał 
czy mróz na wolnym powietrzu, 
a. 7- do,datiku zarobki są bardzo 
niskie w stosunku do warunków 
Skutek jest' taki, że trzeba wy
korzystywać do wykonania zadań 
rolników.

Zgłaszają się ci, którym po-
2 b“  drewno, zwłaszcza 
budowlane, gdyż za swą pracę w 
tesle mogą kupić niektóre asor
tymenty, nie do uzyskania w wol

nej sprzedaży. Oczywiśd 
okazji kupują po niskiej e 
łe drewno opałowe z „y 
*ej (określenie fachowe 
siebie działki leśnej. Rzec 
jest to zjawisko pozytyw 
ma czy jedynie, że na gee®< 
Placach mniej jest grubeg< 
na opałowego.

Zgodnie z szacunkowy!*' 
czerpami ̂ nadleśniczego ] 
Szpakowicza wszystkie tri 
leśnictwa woj. płockiego 
roku mogą dostarczyć na 
, “ ‘ ® tys- m- sześć, drewa 
łowego grubego. Ilość ta m 
pomniejszona jeszcze o 
metrów deputatów, przvs 
cych leśnikom. Jest to kr- 
morzu potrzeb. W każdyn
t S ^ 0Że W sposób prawić naszego bilansu r

? eby ^dnak do koń 
c^rpać wszystkie możliwo, 
leży dodać, że o ile niemal 
Gej gminie można stwierdź 
®o*-ue zapotrzebowanie na c 
opałowe grube, o tyle rząd 
Kwapi się kupić np. m<Sr 
strzenmy gałęzi za 50 zł 
chrustu grubego za 30, czy
S *8? 7t  \6 ziotych-dla tych, którzy sami po; 
jfrewno wyrabiając leśne d 
Ktoś, kto chciałby te asorty 
(po prostu kupić wywożąc 
mu z łasu zapłaci odpow 
120, 70 i 40 zł. ^

Warto również podać cen’ 
oazny opałowej. Na ten j

KARTKA Z POLSKI

♦

„ICH
PŁOCK”

Jaki jest —  Ich Płock? Tych* którzy fotografowanie uznali 
za swój zawód, hobby, a najczęściej jedno i drugie, wierni 
pozostają tej pasji od lat, choć wymagająca „pani fotografia"* 
nie zawsze odpłaca tylko sukcesami. Czasami uczy pokory, 
zmusza do kolejnych prób, do ciągłego doskonalenia rzemios
ła, szukania, nowych form artystycznego wyrazu.

M  WIĘC KOLOROWY, urze- 
Jy|| kujący barwami w całym 

ich bogactwie, jak na fo
tografiach Wandy Kras i prezen
tujący, swoje drugie oblicze, 
smutne i szare, odrapanych ka
mienic, podwórek, studni, ruder z 
ul. Kwiatka 1 Grodzkiej.

Zgodnie z formułą wystawy 
każdy z prezentujących swoje fo
tografie ma do dyspozycji jedną 
planszę, na której musi pomieścić 
to, co jego zdaniem najważniejsze 
z wybranego przez siebie tema
tu.

Dla Zbigniewa Krydy takim te
matem są ludzie, znani, zasłużeni 
dla miasta, których nazwiska zna
lazły się w honorowej księdze, któ
rzy tworzą współczesną jego his-’ 
torię, znani, popularni i szanowani 
płocczanie. O nich mówiło się w 
minionym roku, nazwiska wymie
niało na pierwszych stronach lo
kalnych gazet: dr Marcin Kamiń
ski —- prezentujący ostatnią swo
ją pracę, słynne już oratorium, 
„Płooczamim Roku” Tadeusz Pazu
ra, Mira Zimińska-Sygietyńska, 
Bolesław Jędrzejewski, portrety 
niebanalne, pełne wyraaJu, dosko
nale pod względem warsztatu, jak. 
przystało na prezesa PTF.

Redakcyjny kolega Tomasz Ja
cek Gałązka wybrał jako temat 
swojego zestawu zdjęć 1 dwie 
dzielnice — Borowiczte 1 Radzi-

wie, żyjące od lat tym samym 
rytmem, gdzie czas jakby stanął 
w miejscu. Adam Łukawski za
wsze poszukujący niebanalnych 
form prezentacji pozwolił sobie 
na dość zabawmy eksperyment 
podglądania Płocka z lotu ptaka. 
Szybuje nad miastem z fotogra
ficznym aparatem, by ukazać nie 
zawsze niestety malowniczą jego 
wizję. Tomasz Dzrwonkowski u- 
miejętnie zestawił pocztówki 
Płocka w technicolorze, z kon
trastującą szarością odrapanych 
kamienic i odpadających tynków. 
Pokazał miasto odświętne, takie 
jaMm widzieć je chcielibyśmy i 
jakie widzimy, wchodząc na 
brudne podwórka. Malarskie pej
zaże Kazimierza Jorsza udowad
niają jak wiele jest wspólnego 
między fotografią, a plastyką, zaś 
malować można także za pomocą 
obiektywu aparatu fotograficzne
go.

„Mój Płock” wszedł już na sta
łe do kalendarza imprez organi
zowanych w rocznicę wyzwolenia 
miasta, a dokumentujący współ
czesną jego historię starają się, by 
każdego roku prezentować ją ina
czej, oryginalniej, ciekawńej. W 
obecnej VII dorocznej wystawie 
wzięło udział 13 uczestników, pa
rających s‘ię fotografowaniem za
wodowo i amatorsko. Udowodniła 

. ona po raz kolejny jak potrzebne

są takie inicjatywy, których war
tość oceniać będą kiedyś następne 
pokolenia. Jaki będzie ten —• Ich 
Płock? Podobny — czy może cał
kowicie odmienny? Ano, czas od
powie na te pytania, jeśli znajdą 
się kontynuatorzy takiej doku
mentacji.

Na razie Płockie Towarzystwo 
Fotograficzne im. Aleksandra 
Macieszy obchodzi swój jubileusz 
25-iecia, starając się nie zagubić 
niczego z dobrych tradycji, pa
miętać o jego twórcach 1 działa
czach, którzy przyczynili się do 
wielu liczących się sukcesów. 
Dzisiaj zrzesza ono 22 członków 
1 6 kandydatów, organizuje wzo
rem lat poprzednich plenery i 
wystawy, mobilizuje do udziału w 
konkursach wewnętrznych o ty
tuł ~~ „Foto pstryka” i W Bien
nale Plakatu Fotograficznego, 
imprezie ogólnopolskiej, której 
jest organizatorem i pomysłodaw
cą.

Każda Wystawa Indywidualna 
pomnaża bogaty dorobek towa

rzystwa, które ułatwia, pokorny- v 
wanie kolejnych barier, mobilizu
je i zachęca do twórczych poszu
kiwań. Saro ją siedzibę znalazło w 
płockim Klubie Międzynarodowej 
Prasy i Książki, tutaj organizo
wane są wystawy autorski© i 
zbiorowe, prezentacje prac fotog
raficznych, odbywają się zebrani® 
i spotkania.

55 najlepszych fotografii zna
lazło się w zbiorach Centralnej
Fototeka Federacji Amatorskich 
Stowarzyszeń Fotograficznych 
w Polsce, wiele nagrodzono zło
tymi medalami, pomieszczono w 
albumach —- stanowią one dowód 
twórczego zaangażowania i pasji. 
„Srebrne wesele” — to jak stwier
dził sekretarz PTF Tomasz 
Dzwonkowi;.i — 25 lat szczęśliwe
go związku z płockim środowi
skiem miłośników i odbiorców 
sztuki fotograficznej. Nie pozo- 
esrsaje nic innego — jak życzyć tyl
ko równie szczęśliwych złotych 
®odów.

EWA GRINBERG

ŁOWNI

drewna opałowego składają się 
szczapy, wałki i odpady. Ceny są 
zróżnicowane, w zależności od te
go, czy chodzi o drewno iglaste 
(500, 450 i 350 zł za metr prze
strzenny), czy o liściaste twarde 
(ceny wyższe o 100 zł za metr 
przestrzenny), lub miękkie (300, 
250 i 200 zł za metr przestrzen
ny).

Przy okazji należy zauważyć, że 
ceny te dotyczą drewna „loco las” 
i muszą być siłą rzeczy dużo niż
sze, niż te, które wystawiają po
szczególne geesy, składając opał 
na swych placach. Do każdego 
metra dolicza się koszty tzw. 
zrywki, czyli dostarczenia od 
miejsca ścięcia do drogi, koszty

załadunku 4 transportu. Ceny 
drewna opałowego są więc także 
zależne od odległości, czyli w róż
nych geesach mogą kształtować 
się różnie.

Nieporozumienie budzi np. 
sprawa tzw. wywrotów.^ czyli 
drzew powalonych przez wichurę, 
połamanych. Okoliczni mieszkań
cy sklonind są traktować je jako 
opał, gdy tymczasem proste i nie
kiedy zupełnie zdrowe pnie ta
kich drzew stanowią wartość 
przemysłową, mogą być zużyte na 
papier, czy drewno budowlane. 
Dopiero po pół roku pień nadaje 
eię na opał, jeśli wcześniej takie
go drzewa nie uda się porznąć i 
wywieść.

W odróżnieniu od lasów pań
stwowych, stan sanitarny lasów 
prywatnych jest u nas niezbyt 
dobry, mówiąc oglądnie.

— U mnie, to znaczy w moim 
leśnictwie — mówi leśniczy z Mi- 
szewa, Marian Kubiak — drew
nem opałowym nie bardzo można 
się pożywić. Lasy marny czyste, 
czyli ich ©tan sanitarny jest do
bry. Z takiego lasu, przy wyrę
bach jedynie 5 procent stanowią 
odpady nie nadające się dla prze
mysłu, tyle właśnie drewna mo
żemy sprzedać. Widziałem jednak 
sporo lasów chłopskich. Są one 
zaniedbane, należałoby coś z tym 
zrobić. Byłoby więcej opału, przy 
okazji mniej szkodników rozwi

jających się doskonale na nie up
rzątniętych pniach, czy gałęziach, 
a więc mniejsze zagrożenie dla 
lasów’ państwowych.

Tę właśnie sprawę poddaję pod 
rozwagę naczelników gmin Nad
leśnictwo Płock. Być może nieco 
ismierd to na lepsze stan sanitar
ny lasów prywatnych, a przy 
okazji —• zwiększy ilość pozyska
nej grubizny opałowej. Zdaniem 
nadleśnictwa w lasach prywat
nych obecnie połowa drzew na
daje się jedynie do pieca.

jak z tego wynika, mimo pew
nych drobnych zresztą rezerw, 
drewno nie poprawi nam zbyt
nio bilansu opałowego. Te nie
wielkie ilości, które znajdują się 
już na placach geesowsMch, mu
szą być także sprzedawane wed
ług odpowiednich kryteriów, by
najmniej nie sposobem „kto pier
wszy, ten lepszy” . Nadleśnictwo 
ma własny rozdzielnik na drewno 
sprzedawane systemem „loco las” . 
W pierwszej kolejności takie 
drewno pochodzące z wyrębu 
przy pomocy stałych pracowni
ków leśnictwa sprzedawane jest 
szkołom, przedszkolom i żłobkom, 
następnie ludziom w ciężkiej sy
tuacji losowej i inwalidom, 
wreszcie emerytom i rencistom 
Dopiero, gdy te grupy nie zgła
szają zapotrzebowania — może 
kupić drewno każdy. Z tego, co 
wiemy, zbliżone kryteria stosują 
(gminne spółdzielnie, chociaż zda
rza się, że wskutek wysokiej ce
ny, niektórych nie stać na kup
ne.

Wokół sytuacji opałowej i za
stępowania węgla drewnem naro
sło wiele nieporozumień, starali
śmy się więc wyjaśnić wątpliwo
ści. Na odrębne, obszerne omó
wienie zasługuje niewątpliwie 
problem kadrowy leśnictwa. W 
naszym województwie leśnicy od
chodzą do iminyoh prac. W tej sy
tuacji grozi nam pogorszenie w 
najbliższej przyszłości stanu sa
nitarnego naszych lasów, z któ
rego dziś jesteśmy dumni. Przy
sporzy to wprawdzie sporo drew
na opalowego, ale w końcu będzie 
marnotrawstwem i zemści się na 
całej gospodarce, gdyż podobna 
sytuacja panuje również w in
nych województwach.

BOGDAN IWAŃSKI
Feto TOMASZ J. GAŁĄZKA

„IEZIDRSKO"
ZIMA

Zlodowaciała i piękne. Uś
pione, czekające na wielką wo
dę, na wiosnę. Teraz, zimą jest 
ogromną powierzchnią zamk
niętą niby w betonie, na któ
rej latem pojawiają się żagle, 
a wokół niej plażowicze. Dziś 
jednak ten lodowy bezmiar 
zieje pustką, poraża wielkoś
cią, spokojem, czeka aż gkoń- 
czy się sen.

Na granicy województw: 
sieradzkiego i konińskiego, na 
północy tego pierwszego i po
łudniu drugiego, powstaje in
westycja na miarę XXI wieku 
mimo że stosowano rozwią
zania gorsze niż w latach 
70-yeh, pracowano sprzętem 
nierzadko pochodzącym (sic!) 
sprzed II wojny. Planowa
no ją dawno, jeszcze na 
przełomie lat 50-ych i 60-ych, 
planowało ją w różnych miej
scach dolnego biegu Warty. 
Ostatecznie zdecydowano się 
na środkowy bieg rzeki i 
wieś Jeziorsko. Jednak na rea
lizację Inwestycji trzeba było 
jeszcze poczekać. A Poznań co
raz bardziej potrzebował wo
dy, potrzebowały jej konińskie 
elektrownie, natomiast na jej 
nadmiar cierpiała podtapiana 
rokrocznie Dolina Konińsko- 
Pyzderska.

Wreszcie w 107S roku pow
stały założenia -budowy: zbior
nika retencyjnego, zapory (do
kładnie trzech: czołowej i dw
óch bocznych), a w  dalekim 
planie elektrowni wodnej. Ro
dziło się „Jeziorsko” , giganty
czna inwestycja, która swą na
zwę zawdzięcza malutkiej wio
sce, bowiem zapora czołowa, 
którą pierwotnie zamierzano 
zlokalizować w Jeziorsku, zos
tała ostatecznie wybudowana 
w Skęczniewie (już w woje
wództwie konińskim), ale naz
wa — tak pasująca do tego 
ogromnego jeziora zaporowego 
— pozostała.

W połowie 1970 roku na 
nadwarciańskich łęgach, prze
ciętych rzeką Wartą, general
ny wykonawca — poznański 
„Energopol” — wraz z 35 inny
mi przedsiębiorstwami z całe
go kraju rozpoczął budowę 
największego zbiornika reten- 
cyjnego — „Jeziorsko” .

Sięgnijmy do danych staty
stycznych, choć dadzą nam one 
scaledwie wyobrażenie o ogro
mie przedsięwzięcia. Długość 
zalewu *— 16,5 m, szerokość —■ 
w zależności od miejsca od 1,8 
do 3 km, średnia głębokość — 
3,5 m, powierzchnia — 42 kilo
metry kwadratowe. „Jezior
sko” da najwięcej wody rolni
ctwu (aż 59 proc.), pozostała 
jego część zostanie podzielona 
pomiędzy rekreację 1 gospoda
rkę rybacką (14 proc.), gospoda
rkę komunalną (13 proc.), ene
rgetykę (9 proc.) i przemysł 
(5 proc.). Oprócz tego „Jezior
sko” etanowi trwały element 
zabezpieczenia przeciwpowo
dziowego doliny Warty na dłu
gości 240 km jej biegu. Dzięki 
temu każdego roku zostania 
zaoszczędzony 1 mld złotych, 
tyle bowiem wynosiły przecię
tne straty powodziowe w Do
linę Koni ńąko-Py zderskiej.

Przyjrzyjmy się jeszcze ra* 
liczbom. Nadwarciańskie łęgi 
były piękne i dzikie. Zanim 
więc rozpoczęto inwestycję 
„Jeziorsko” przebudowano, 
bądź wybudowano 90 km dróg, 
linie energetyczne łącznej dłu
gości 120 km, 155 km linii tele
komunikacyjnych, most żelbe
tonowy długości 215 m, wresz

cie uruchomiono nowe połą
czenia autobusowe. W ramach 
budowy „Jeziorska” zmelioro
wano lub melioruje się jeszcze 
4700 ha użytków rolnych w do
linie Pichny, Teleszyny i War
ty.

Dziś cała doliny Warty jest 
oczyszczona z domostw i drzew. 
Wywłaszczono 5100 ha gru
ntów, trzeba więc było wysie
dlić 504 rodziny i oczywiście 
zapewnić im odpowiednie wa
runki życia. Do tej pory z dna 
zalewu usunięto 260 ha lasu i 
około 180 tys. drzew śródpol
nych i nadrzecznych. Zadbano 
również o zabytki kultury sa
kralnej. Przeniesiono w całoś
ci liczący 1300 grobów cmen
tarz w Miłkowde. Natomiast 
kościół w Siedlątkowie otoczo
no specjalnym obwałowaniem, 
bowiem wiatr wiejący wzdłuż 
zalewu może podnieść fale do 
1,5 m.

Najokazalej, acz smutno, 
prezentują się nadwarciańskie 
łęgi oglądane z mostu na zapo
rze czołowej. Pola traw, plamy 
lasów ozdobione wieżami koś
ciółków na wzgórzach są nie
zwykle urokliwe. Dobrze przy
jrzeć się zaporze czołowej bę
dzie można już wkrótce, gdy 
na platformach widokowych 
poniżej korony zapory staną 
ławeczki. Stąd też najlepiej 
widać imponujący jaz przele- 
wowo-upustowy, który piętrzy 
wody Warty. Między zaporami 
bocznymi a czołową rozciąga
ją się ogromne tereny rekrea
cyjne. Dziś wprawdzie nie ma 
tu jeszcze ośrodków wczaso
wych, ale zdaje się, że długo 
nie trzeba będzie na nie cze
kać.

W pobliskim Pęczniewie, tui 
przy zaporze bocznej, wybudo
wano przystań rybacką ze sli
pem do wyciągania sprzętu 
pływającego i całym zaple
czem. Również we wspomnia
nej miejscowości powstaje 
największy w Polsce, należą
cy do Polskiego Związku Węd
karskiego ośrodek zarybienio
wy (220 ha stawów), przysto
sowany do produkcji narybku 
I hodowli „kroczka” . Ośrodek 
ten zasili „Jeziorsko”. Będzie 
więc zalew rajem nie tylko dla 
amatorów żagli, kąpieli wod
nych i słonecznych, ale i dla 
wędkarzy. Budując zaporę za
instalowano również sześć ło
wisk do odłowów sieciowych, 
uwzględniając zapewne inten
sywną hodowlę ryb.

Dziś koszt inwestycji szacuje 
się na 28 miliardów złotych. 
Suma więc niebagatelna. Sam 
obiekt cieszy oko, budzi zach
wyt, ale i powoduje zrozumia
ły niepokój. Otóż dwa miasta 
województwa sieradzkiego, w 
tym jego stolica oraz Zduńska 
Wola wszystkie ścieki kierują 
do rzeki Warty, bo nie posia
dają oczyszczalni ścieków. 
Znów więc zabrakło wyobraźni, 
funduszy, bądź przeszkodziły 
tzw. przyczyny obiektywne. 
Pozostaje mieć nadzieję, że 
oczyszczalnie zostaną wybudo
wane zanim zalew etanie się 
zbiorową kloitką.

Tylko w zimowej scenerii 
można powiedzieć o „Jezior
sku” — nierzeczywiste. 20 
września 1939 roku zbiornik 
zofltał przekazany do użytku. 
Już wiosną nastąpi ostatecz
nie spiętrzenie wody. Wów
czas największe w Polsce je
zioro zaporowe obudzi się ze 
snu.

BOŻENA BILSKA



ZAPOMINALSCY
Jesteśmy bardzo roztargnieni. 

Zabiegana rzeczywistość spra
wia że gubimy najróżniejsze 
mniej lub bardziej wartościowe 
przedmioty. Na stacji benzyno
wej w Radziwiu znaleziono dwie 
karty paliwowe, pozostawione 
przez właścicieli samochodów 
szkoda PLA 0335 j tarpan PLK 
3778 W imieniu roztargnionych 
kierowców dziękujemy kierow
nikowi stacji CPN, który prze
kazał informacji} o zgubach do 
redakcji.

Mieszkańcy wsi Por szew o 
Nowe powiadomili „Tygodnik 
Płocki'* o Innego rodzaju zapo
minalskich. Są nimi mieszkają
ce w Płocku dzieci pana Łu
czyńskiego, które starego i nie
dołężnego ojca pozostawały bez 
epicki, zdając na pas wę cięż
kich, zimowych warunków. Pan 
Łuczyński nie ma opału, nie ra
dzi! sobie również z Innymi trud
nościami samotnej egzystencji. 
Niedaleko jego domu mieszczą 
r,ię siedziby sołtysa wsi i opieku
na społecznego. Oni też zapom
nieli?

\ r\ a tn jw jr r i

W Pio :ku przy ulicy Kocha
nowskiego ff-j s*oi blok, k órego 
piwnice cd wielu lat systema-

n  i
fe 4 ym

j- • •f-.,

tpp, ĘCEIEMY tę zimę pamlę- 
tnć. Podniosła się w spalę* 
czcńistwic wiedza o energe

tyce i eiepiownietwie, o powiąza- 
n-tacb, bilansach, kooperacjach. 
W.cm dowiedziało się dlaczego 
grzejniki w ich mieszkaniach są 
zrrnnc. O tych właśnie kłopotach 
piś&łljmy aż do znudzenia. Stwo
rzono te nic nową formę życia to- 
w ar 2 y :s .ii eg o, Znajomi pytali: 
»Ciepio u was? Można się o- 
grzać”. „Owszem” — słyszeli. „Za 
praszamy na 14 stopni” .

Ale chyba ostrą z/raę mamy Już 
pcza sobą. Nie sprawdziła się 
progaosa, f.a 9 lutego br. będzie 
najbardziej mreźnym dniem od 
niepamiętnych lał. Wiadomość 
budziła jednak emocje. Trochę 
horroru podnosiło temperaturę 
dyskusji. A potem była ulga, zno
wu nie wyszło * tym! przewidy
waniami. Teraz podobno ma być 
już lepiej, a kiedy będzie do
brej?
f|% O REDAKCJI zatelefono

wała kierowniczka żłobka 
nr 5 przy ulicy Krótkiej !1 

I poprosiła o ŁHerwe-cję. Rodzi
ce cv,prowadzający dzieci muszą 
brnąć po błocę, ho ni* ma dc* 
bręjęo dojścia 'te tej placówki Mio 
pemuyafą prośby \ petycje. Gdy
by jednak kie?! octraktowa! «?prn- 
wę pcwr.-mlę i zaiutcrcrnwal s;e 
iym problem “m, to redzie® są 
cu-.-.nl co.c.v'jc. k i(’ o"ę'*wszy rą ■*

i8S ? -OŁOnY.A *85 - ' Ka- 
torzynst Zawitoka w wy* 

*; Gładzic r,ia „Espressu- 
(numer S5> na pytanie: 

„Ttwjs powiedzieć, czy ’ Kasia 
Tauddzka, Miss Polcnisttis I mgr 
Katarzyna Zawl.dzka to ?cst ta 

ccoba? O-łsmwicdzlała: „j 
fok, f uł . moż tn wet zbyt ro- 
wszpa, Rzadko iRjsłta dżinsy. Ja
ko ntfss K.«kr.ę!3 więcej pę.wn-aścł 
■'ohfe, zaczę*® tle mr.J^wać i riotf-

wv/: po śwtwte. fSs.tmyra
‘ c-J chętnie p-drćżojo. er? ?)rrp-
ch-;jdz? Y-5 tym łatwiej, że przv-

ję.l także za gra
nicę. jednnk uwielbi
ple t eczki z .pry 
a r? r z a u i r I °
! nadal roi prk 
trądu n*e. z3:
! *; *-jf J/i <r$9 V̂I*. ?

tycznie zaiewa woda. „Po prostu
mieszkamy na wodzie” — mówią 
lokatorzy, przytaczając liczne 
przykre skutki tego mokrego 
stanu rzeczy. W mieszkaniach 
na par erze panuje wilgoć, zgro
madzone w piwnicy zapasy są 
wciąż niszczone. Sprawa zgła
szana była wielokrotnie w spół
dzielni mieszkaniowej, ale przy
słani fachowcy działali wyłącz
nie doraźnie, nie likwidując przy
czyny zalewań. Jest nią ponoć 
wadliwie wykonana instalacja 
kanalizacyjna. Mieszkańcy z Ko
chanowskiego 26 pytają, jak dłu
go jeszcze będą brodzić w wo
dzie i czy administrator zamierza 
coś przedsięwziąć, by uwolnić 
ich od wiecznego potopu w piw
nicach.

Jedni cierpią na nadmiar wo
dy, inni na jej brak. W Gosty
ninie przy ulicy 13 Stycznia za 
wiaduktem kolejowym, źle ocie
plony hydrant zamarzł już przy 
kilku stopniach mrozu pozba
wiając dostępu do wody miesz
kańców okolicznych posesji. Po
zostały, co prawda, indywidual
ne studnie, ale osta nio poziom 
wody spadł w nich tak dalece, 
że przestały nadawać się do 
użytku. Były interwencje u władz 
mias-‘a i w dyrekcji PGKiM — 
niestety bezskuteczne. Optymizm 
w ‘ ej sprawie budzi jedynie nad
chodząca wiosna.

Stal* Interweniują w redakcji 
mieszkańcy ulicy Wojska Pol
skiego w Gostyninie, gdzie na 
najwyższych piętrach ponoć nde 
ma wody. Jak poinformowały 
władze miasta niedobór wody 
jest skutkiem wysychania z nie
znanych przyczyn studni głębi
nowych. Część z nich przestała 
już w ogóle funkcjonować, uru
chomiono więc stare ujęcie przy 
ul. Ziejkowej. Wydaje się, że pro
blem deficytu wody w mieście 
będzie wkrótce wymagał bar
dziej redykalnych rozwiązań.

W SPRAWIE CEN
Czytelniczka stale dojeżdżają

ca do Płocka autobusem była 
zmuszona skorzystać z toalety na 
płockim dworcu PKS. Wycho
dząc położyła na stoliku dwa 
złote. „Kosztuje trzy złote” — 
upomniała ją kobieta opiekująca 
się szaletem. „Ale tu nigdzie nie 
jest napisane, że płaci sdę trzy 
złote” — usiłowała bronić się 
czytelniczka. „A czy gdzieś jest 
napisane, że płaci się dwa zło
te?” — padła rezolutna odpo
wiedź.

W  samoobsługowym sklepie 
spożywczym przy ul. Kolegialnej 
strucle przywożone z piekarni | 
w Wyszogrodzie zdrożały z dnia 
na dzień z 75 zł do 95 zł za 
sztukę. Poinformowała nas o 
tym stała klientka sklepu przy 
Kolegialnej. Jej pykanie „czy jest 
to możliwe?” pozostawiamy do 
rozstrzygnięcia odnośnym eksper
tom od handlu.

HANNA JAKÓBCZAK 
ZAKRZEWSKA

w
09*402 Płock 
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PAMIĘTNY DZIEŃ

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Dostało się do moich rąk wydaw
nictwo Towarzystwa Naukowego 
Płockiego Oddział w Łęczycy pod ty
tułem — „Pieczęcie i herby miasta 
Łączycy oraz Ziemi Lączycklej’ ’, 
autorstwa Steifana Krzysztofa Ku
czyńskiego (Łęczyca 1935 na okładce, 
1984 na stronie tytułowe]). Zaintere
sowałem się tą książką bo w latach 
trzydziestych byłem uczniem Semina
rium Nauczycielskiego w Łęczycy,

Rola-Żymierski osobiście przyjął 
sztandar, który następnie przekazał 
dowódcy pułku. A przyjął sztandar 
jako dar społeczeństwa Ziemi Łęczy
ckiej, nie tylko Towarzystwa Przy
jaciół żołnierza i społeczeństwa m. 
Łęczycy.

Na stronie 124 autor książki pi
sze: — „Sztandar wręczył Marszał
kowi Polski przewodniczący Komitetu 
Fundacyjnego Mieczysław Cieniak” .-

tumskiego
wzgórza

cuje I nie spełnia. Jest to cecha 
zwłaszcza pięknych kobiet. Ale 
dlaczego od razu musi być przy
kro. Ja bym wolał porozmawiać, 
niż myć podłogę.

IAŁA być otwarta wy-
|ri/i stawa fotograficzna pn.

u „Płock dawniej i dziś”.
Autorzy: Wiesław Dyśktewicz i 
Tomasz J. Gałązka przygotowali 
już odpowiednie fotografie. Na
wet oddali je organizatorom, któ
rzy jednak zapomnieli cokolwiek 
o terminie i nie spieszą z otwar
ciem ekspozycji. A szkoda, bo 
warto byłoby wziąć przykład z 
PTF (Płockiego Towarzystwa Fo
tograficznego), które w terminie 
— od 39 stycznia br. prezentuje 
Interesujące zestawy zelęć w co
rocznej edycji pn. „Mój Płock”.
Jak zwykle wystawa w 
KMPIK.
U  IESPODZIANKA! Dyrektor § 
jisi Okręgowego Przedslębiorst- 
® w a  Rozpowszechnania Fil
mów w Lodzi — Wojciech Oku- 
!ak, któremu podlegają płockie 
kina (oprócz „Diany”) powiedział, 
że finalizowane są starania, by w
klnie „Przedwiośnie — Sfinks”  i ______________
rozpocząć pokazy filmów wideo. a
W programie zapowiada wiele at
rakcyjnych tytułów. Oby było 
ciemno, goło i wesoło.,.

DZIECI DZIĘKIIĄ  
ZA POMOC

Specjalistyczne Koło Pomo
cy Dzieciom Niepełnospraw
nym przy ZW TPD w Płocku 
dziękuje dyrekcji prywatnego 
transportu w Płocku za do
starczenie taksówki bagażo
wej, która przywiozła odzież 
dla członków kola, z rodzin 
wielodzietnych i matek samot
nie wychowujących dzieci ka
lekie. Rośnie także konto po
mocy dzieciom. Wśród ofiaro
dawców znalazły się zakłady 
piwowarskie w Sierpcu, przed
siębiorstwo colona jno-za gra
niczne, Wielobranżowa Spół
dzielnia Pracy w Gostyninie, 
Płocka Stocznia Rzeczna, Za
kłada' „M?f1ex” i ,.Cotex” , 
MZRiP. Bonk Gospodarki 
Żywnościowej, Przedsiębior
stwo Energetyki Cieplnej i 
wiele innych.

Dzięki tej pomocy udało się 
także zorganizować dwie za
bawy choinkowe dla dzieci 
n i epełn o sprawnych ruch owo. 
Pomieszczenia użyczyło semi
narium. duchownie. Dzieci o- 
trzymały paczki ze słodycza
mi. (eg)

Łęczyca, 30 marca 1947 roku. Marszalek Polski Michał Rola-Żymier
ski przyjmuje z rąk przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej 
to Łęczycy Władysława Strzeleckiego sztandar ufundowany przez spo
łeczeństwa Ziemi Łęczyckiej dla stacjonującego wówczas w Łęczycy 
Pułku Bombowców Nurkujących.

Fot. archiwum autora listu

lilii Pili
W dniu 24 stycznia br odesz

ła z naszego grona na zawsze w 
wieku 83 lat Janina Piasek.

Urodziła się 13 stycznia 1994 
roku w Wymyślinie koło Skępe
go gdzie w tamtejszym Semina
rium Nauczycielskim pracował w 
latach carskiej niewoli jej ojciec 
Faustyn (1877—1955) W okresie 
I wojny światowej rodzina Pias
ków, ewakuowana w głąb Ro
sji, dopiero jesienią 1921 roku 
wróciła do kraju, osiedlając się 
w dobrze sobie znanym Płocku. 
Tu aj Faustyn Piasek stał się 
wkrótce jednym z najbardziej 
znanych i zasłużonych obywateli 
regionu, działając jako nauczy
ciel, wychowawca młodzieży, 
kompozytor, dyrygent, metodyk 
teoretyczno-muzyczny, a także 
jako pisarz-poeta oraz wynalaz- 
ca-racjonalizator (dziś zapisany 
do księgi obywateli „bene me- 
rentes” Płocka!).

Janina Piasek po zdaniu matury w 
tutejszym Gimnazjum Żeńskim im. 
hetmanowej Żółkiewskiej (sławne: 
„Reginki” ), przez pewien okres cza
su kontynuowała studia na Uniwer
sytecie Warszawskim. Gdy ojciec Ja
niny został prezesem Płockiego To
warzystwa muzycznego, włączyła się

' S”

a 30 marca 1947 r. wraz z Ministrem 
Obrony Narodowej Marszałkiem Pol
ski Michałem Rolą-Żymierskim ł 
Dowódcą Wojsk Lotniczych genera
łem Brygady Aleksandrem Romeyko, 
jako zastępca Dowódcy Wojsk Lotni
czych do Gpraw pplłtyęzHprąg,̂ <̂ ęf, ̂  
wawczych uczestniczyłem w odbywa
jącej się w Łęczycy uroczystości 
wręczenia stacjonującemu tu Pułko
wi Bombowców Nurkujących sztan
daru, ufundowanego przez miejsco
we społeczeństwo o którym to wy
darzeniu wspomniano w wyżej cyto
wanej książce.

Jako uczestnik 1 naoczny świadei 
uroczystości mam w pamięci osobj 
1 szczegóły tego wydarzenia, toteż 
przykro ml, że do książki wkradły 
się pewne nieścisłości.

Na stronie 24 podano: — „SO mar
ca 1947 roku na rynku w Łęczycy, w 
obecności marszałka Polski Michała 
Roli-Żymlerskiego uroczyście wrę
czono 7 Samodzielnemu Pułkowi 
Lotniczemu Bombowców Nurkują
cych sztandar ufundowany przez 
Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza 1 
społeczeństwo Łęczycy” ,

— Nie było to tylko w obecności 
Marszałka Polski Michała Roli-Ży- 
mierskiogo. Marszalek polski Michał

Tymczasem prawda wygląda ina
czej. Sztandar ufundowany przez spo
łeczeństwo Ziemi Łęczyckiej dla Puł
ku Bombowców Nurkujących wręczył 
Marszałkowi Polski ówczesny prze
wodniczący Powiatowej Rady Naro- 

vdowej w Łęczycy, Wtadysląw Strze
lecki. Potwierdza to załączone przy 
niniejszym tekście zdjęcie, przed
stawiające moment przekazania 
sztandaru.

Publikowano je s innych okazji 
m. in. w „Dzienniku Ludowym” z 
13 stycznia 1984 roku, w tygodniku 
„Przyjaźń” z 20 marca 1984 roku, 
oraz właśnie w „Tygodniku Płoc
kim” 27 października 1985 roku. Jest 
ono zamieszczone także w mojej 
książce wspomnień „Z przebytej dro
gi” (MON, Warszawa 1980).

Dla prawdy historycznej 1 ścisłości 
informacji uprzejmie proszę obywa
tela redaktora o podanie tego listu 
wraz ze zdjęciem do wiadomości 
Czytelników, wśród których na Zie
mi Łęczyckiej na pewno wielu pa
mięta ten wielki dzień, tym bardziej, 
ża zbliża się 40 rocznica historycz
nego dla miasta wydarzenia.

Z głębokim poważanie**
pik w st. spocz,.

AMTOMI MICHALAK
mmmmmm

ARESZCIE coś się dzieje! — 
napisała Joanna Sltla.lziń- 
ska z Młodzieżowej Wszech

nicy Dziennikarskiej przy ZW 
ZSMP. W Gostyninie wystąpi! PŁOCK
kabaret „Mataryna”. Amator
ska grupa składa się z cztc- J®»*r ° raf a,tlyTcTzny *m *s*«itaw- 
r-ch osób. Grażyny Murawskiej, kobiet 24.ii., godz. 12 -  Śluby pa-
f-pbaty Gtcnłki (uczennic V klasy nleńskie 23.TI godz li -  Śluby pa»
Liceum Medycznego), Roberta nleńskie.
y Tr-mw’ ^  klasy Muzeum Mazowieckiej z powodu

I remontu nieczvhne do odwołania.

wojewódzki 
infomator kulturalny

;;u*z« ■ 
r. ich

n

dyrektor Domu Kultu* wtorków w godz. to—1«, zaś w nle-
p: *y*enrmcścfą obejrzano d b\va7 sztuka* miekHcn przedmlo-

Ewy Lewan-
r.rr.i. n.jdj?

krp, Sc z po • 
tybini : tn. umyć 
oMw.iiya. to nvs-

Wialcbrcttilo coó się obie-

I .!
A  i, A J.yK:
' ; v v

;'ć a

^  i y  "v

■, W pudy krajowe:
| PKO O/Kotno nr 61010-48618-13*

Wpłaty dewizowe:
PKO SA O/fiódi
ar 5.470 ! “1-4-7370-143834*

Lista ofiarodawców wspierają
cych konto Społecznego Komite
tu Rozbudowy Muzeum Bitwy .n. 
Bzurą w Kutnie przekroczyła 150 
P zycji.

Weniryk Kurr^j* * MyKsltowa -I.WTI iT-i,
103. PTAtN * Plotilpofw* Trybunal- ■Jdeso — ijoo *t.
!04. S/.Koł'* Pfjd.inamów* w Sledloach 

k. W*.!eruvrin — 10.642 *1 
IW. Roman Idzml t Jarocina — J.WK)

103. a Klo-tmck* — 2.000 x).
107 KroAnjcńsftda Huty Szkła —

n.wło zł.
ioa. Jan stawcwczyk aa Świętochło

wic — fiśS tX.
109. Bogusław Rych ■ Garbowa —

ł .800 zł.
no. ZSZ CZ9P lm. S. Stanica *

Brzegu (Id. nid) — 1.I1S zł.
111 ZSZ CZSP lm. SŁ Staszflo* * 

Brzegu <kl. Id) — 500 zł.
112. Szkoła Podstawowa nr 2 * Kut

ia a — 1.000 Zł.
•pr. (1hu>

Miwiarrj vmupjKwtw»nfaa»i

vy, Z
program ostnlegznjący ludzkie tów — Wystawa Anieli 

Madal śn>i -teiny się z siebie dowskiej 
? d c l O b y  tylko etarervte łn- Płocka Orkiestra Kameralna: 10.TI w S y 53 s,arc^ fo ,n* godr. i1.30. 13.00 i 17 30 w sali płoc- 

J ’ kiego teatru odbędzie sie koncert po
święcony tv,*órc7nścl Edvarda nri'»” a. 
Gościnnie weźmie w nim udział Ma
ria Korecka — fortepian. Orkies*rą 
dvrvf«ować bodzie Heniwk Szwed o. W 
programie znal^ą sie: koncert forte
pianowy a-moll, suita orkiestrowa 
„Peer Ovnt”  I 1 n  część oraz tańce 
norweskie.

KMPIK: l« I S9.n. godz. 16 — Stu
dium wiedzy o rodzinie. 20.TT. — 
Otwarcie wystawy nt. ..Kwl«aty w ex- 
librlsia światowym” . Znajdzie się na 
niej 135 kart. pochodzących z pry
watnych zbiorów Józefa Tadeusza 
Czosnykt — prezesa Zarzadu Głów
nego Polskiego Towarzystwa Miłośni
ków E>:!)brisów. Wystawa zorganizo
wana została r. okaztl 470-leeia wy
dania pierwszego polskiego ezltbrlsu. 
23.11. godz. 17 — wieczór artystyczny 
z udziałem Ewy Florczak 1 Zenona 
Dondalewskiego. 25.TT., godz. 17 —

I Soofkanle z podróżnikiem Wolde- 
ehem Dworczvklem, któw; opowiadać 
bodzie o dalekiej Australii.

Dom Technika: 52.TT,, godz. 17.30 — 
Dyskoteka dla młodzieży.

Rnółdzfełczy Dom Kultury: 21.TT., 
godz. 8.30 — Stooł Dziecko na drodze! 
21 .TT. godz. 8 — Festiwal piosenki har
cerskiej — eliminacje wojewódzkie. 
83.TI. godz. 17 — Prelekcja — „żony 
Bolesława Chrobrego". 54.TT. godz. 17 
— Turnlel warcabowy „Mistrz aza- 
ehownlcy” .

Apteki: dyżury nocne 1 6w1a*eczne 
pełnią anfekl — do 23.TT (codr. 6> ap
teka przr ul. KoieHninej jo. od 
?ż.tt—ż.ttt (codz. 8) apteka przy ul. 
Kobttrtsklego 6.

KINA
Przedwiośnie: 18—21 .H — Nad Nie

mnem — poi., 1. 12. 18—24.11 — Nie
samowity jeździec — USA, 1. 15. 
22.11—l.III — Pierścień i róża — poi. b/o.
Interesującą propozycją ekranową 
jest amerykański spaghetl western 
noszący tytuł „Niesamowity Jeź
dziec” . Film opowiada o losach 
mieszkańców osady poszukiwaczy zło
ta, którzy prześladowani są przez 
właścicieli kopalń! kruszców. Reżyser 
Glint Easlwood w filmie wykorzystu
je ulubiony motyw Stevensowskiego 
..Jeźdźca znikąd” . W czołowych ro
lach występują m. in. Glint Eastwo- 
od, Michael Moriarty i Carie Snog- ress.
Dzieci będą mogły obejrzeć „Pler-- 
ścień i różę” . Film w reżyserii Je
rzego Gruzy zrealizowany'według po
wieści Wiliama Thaekeray.' Przrgodo- 
vźa baśń opracowana została w formie 
musicalowej 1 opowiada o losach 
pteknej róży. księcia Luleikl i księcia 
Bulby W rolach głównvch wvstepuią 
Katarzyna Figura, Stefan Każuro. 
oraz Katarzyna Cygan.

Sfinks: 18—22 .TT — Indeks — poi., 
1. 15. 23.TT—1.TIT — Człowiek s mar
muru — poi., 11 15.

Diana: sn-33.IT — Tam na tajem
niczych dróżkach — radź., bto. 
20—23.TT — 1941 — USA. 1. 15. 24—2fl.II 
— Diabeł morski — radź., b/o. •,
Studio: 20 22 1 24.II — Odmienne sta
ny świadomości — USA, 11. 15.
KUTNO
Muzeum: Czynną wystawa — „Kawa
leria polska 1914—1947” ze zbiorów’ Le
sława Kukawsklego we wszystkie dni 
tygodnia oprócz poniedziałków w 
godz 10—16.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kut
nowskiej: Czynna stała ekspozycja 
malarstwa i rzeźby plastyków niepro
fesjonalnych wtorek 1 piątek w godzi 
8.30—11.30. środa 11—14, sobota i nie
dziela 15—18.

Kino „DK**: si—25.IT — Superman 
ra — USA, 1. 12. 21— 25.TT — Purpu
rowa róża z Kairu — USA 1. 13.

Kino 19 Stycznia: 10.TT—l.m — Nia 
kończącą się opowieść — RFN b/o. 
20—24.11 — A stawką jest śmierć — 
franc. 1. 18
SIERPC

Muzeum I Park Etnograficzny: Nie
czynny dla ruchu turystycznego do 
80 kwietnia br.

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

Dom Kultury: 20.11 -  Konkurs pio
senki radzieckiej. 122.11 godz. 10 — Eli
minacje rejonowe XXXII Ogólnopol
skiego Konkursu Recytatorskiego. 
23.11 godz. 17 -  DKF — Kronika wy
padków miłosnych — film produkcji 
polskiej.

ŁĘCZYCA
Kino Górnik: 19—24.11 — Boskie cia

ła -  USA, 1. 12.

GOSTYNIN
Kino Warszawa: 18—20.11 — Recepta 
na życie — czes., 1. 15. 22—23.11 — 
Gremlinsy rozrabiają — USA, 1. 12.

CZERW IŃSK
Kino Mewa: 20 i 22.TI — Tato nie 

bój się dentysty — poi. b/o. 20 1 22.TI 
— Eskimosce jest zimno — węg., 1. 18.

GĄBIN
Kino Świt: 20—22.11 — Król Drozdob- 
rody — czes.-RFN, b/o. 20—22.11 — 
Skorumpowani — fr., 1. 15.

KROŚNIEW ICE
Kino Tęcza: 20 — 22.11 — Baśń o Ja

snym Sokole — radź., b/o. 20—22.11 — 
Amadusz — USA. 1. 18.

SANNIKI
Gminny ośrodek Kultury: Inaugu

ruje VII sezon koncertów chopinow
skich. Na popołudniowych spotka
niach prezentowana będzie nie tylko 
romantyczna muzyka, ale także poezja 
znanych wieszczy. Sezon artystyczny 
trwać będzie od lutego do paździer
nika. Koncerty odbywają się w pier
wszą niedzielę każdego miesiąca. W 
Inauguracyjnym spotkaniu, które od
będzie się 22 lutego o godzinie 14.00 
wystąpią: Teresa Rutkowska — for
tepian, Ryszard Bacciarellli — recy
tacje. Ponadto uczestnicy będą mogił 
obejrzeć wystawę malarską m. In. 
Pawła Tencera 1 Andrzeja Pyrko.

WYSZOGRÓD
Powrót doKino Wisła: 29—22.IT —

przyszłości — USA, 1. 12.
Za zmiany w programie redakcja 

nie ponosi odpowiedzialności!
opr. (bb)

Janina Piasek wraz z bratem Je
rzym (z lewej) w rozmowie z au
torem wspomnienia dr Marcinem 
Kamińskim. Fotografia wykona
na została w 1975 roku w salach 
Towarzystwa Naukowego Płoc
kiego.

Fot. WIESŁAW DYSKI EW ICZ

do prac Towarzystwa, pełniąc bez
interesownie różne zadania o charak
terze administracyjno-społecznym.

Z chwilą wyzwolenia Płocka, 
Janina Piasek stanęła do pra
cy — na apel prof. Tadeusza Pa
ciorkiewicza — w Ludowym In
stytucie Muzycznym im. Karola 
Szymanowskiego. W pierwszych, 
pionierskich latach Polski Ludo
wej była Janina Piasek współ- 
organiza orką szeregu akcji kul
turalno-muzycznych na Mazow
szu Płockim. Ona to m. in przy
czyniła się do reaktywowania w 
czerwcu 1945 roku Płockiego To
warzystwa Muzycznego, w któ
rym ojciec Faustyn nadal — do 
śmierci — pozostał prezesem 
Ostał nie łata życia Janina Pia
sek poświęciła gromadzeniu, po
rządkowaniu i zabezpieczaniu 
wszelkiego rodzaju parnią? ek, 
dokumentów, wydawnictw, pozo
stałych po ojcu, które wraz z 
bratem Jerzym przekazała bez- 
in’cresownie do zbiorów Płoc
kiego Towarzystwa Muzycznego.

Po latach za wzruszeniem przy
znać muszę, że była Ona m. in. mo
torem podjęcia przeze mnie decyzji 
o napisaniu pracy doktorskiej na te
mat tycia i działalności Faustyna 
Plaska, którą obroniłem w 1980 roku 
na Uniwersytecie Warszawskim w 
ramach działalności Studium Dokto
ranckiego przy Towarzystwie Nauko
wym Płockim pod opieką promoto
ra prof. dr hah. Antoniego Rajkle 
wlezą.

Janina Piasek odeszła od nas — 
jak żyła — cicho, spokojnie i bez 
rozgłosu...

Ale na zawsze pozostanie w 
pamięci przyjaciół, a przede 
wszystkim Płockiego Towarzyst
wa Muzycznego im. Wacława 
Lachmana, jako Człowiek szla
chetny, ofiarny działacz społecz- 
no-muzyczny I bezinteresowny 
darczyńca.

MARCIN KAMIŃSKI
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UWAGA OŚMIOKLASIŚCI

SKORZYSTA) Z SZANSY!
Na terenie Województwa płockiego działa jedna taka szkoła, 

gdzie programy zajęć szkolnych i sportowych są tak ułożone, 
aby można było pozytywnie pogodzić naukę ze sportem, cho
ciaż nie jest to łatwe. Po raz czwarty przeprowadzany będzie 
nabór do Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ZSZ nr 3 i Tech
nikum Budowlanego, gdzie powstaną klasy sportowe wioślar
skie.

W roku szkolnym 1987/88 chłopcy rozpoczną naukę w Tech
nikum Mechanicznym na kierunku obróbka skrawaniem, zaś 
dziewczęta w I klasie sportowej w Technikum Budowlanym, 
kierunek ochrona środowiska. Wystarczy tylko spełniać wyma
gania. rocznik 1972, wzrost minimum 174 cm i 56 kg wagi dla 
dziewcząt oraz 183 cm i 65 kg dla chłopców, a także pozytyw
ne wyniki w nauce.

Jeśli chcesz się wszechstronnie rozwinąć, być silniejszym, 
sprawniejszym, zwiedzić kraj i Europę, skorzystaj z szansy. 
Trening wioślarski jest bardzo urozmaicony i ciekawy, daje mo
żliwość wiosłowania, pływania, jeżdżenia na nartach, granda w 
piłkę nożną i uprawiania innych sportów.

Na dowód, że wioślarstwo daje wiele satysfakcji możemy 
przytoczyć fakt, że w PTW Budowlani Płock aktualnie trenuje 
32 reprezentantów kraju, z których 12 zaliczanych jest do kad
ry narodowej i olimpijskiej do IO w Seulu. Zawodnicy startują 
niemal na wszystkich torach regatowych w Europie, wyjeżdża
ją na zgrupowania do Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier, Grecji 
i Francji.

W Płocku działa Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego, a więc 
droga do olimpiady stoi przed wszystkimi otworem. PTW wy
chował wielu olimpijczyków i uczestników mistrzostw świata 
seniorów i juniorów. Brązowy medalista IO w Moskwie — Grze
gorz Stellak, trzykrotnie reprezentował płockie wioślarstwo na 
olimpiadach w Monachium, Montrealu i Moskwie, a teraz pra
cuje w SMS i będzie opiekunem męskiej I klasy.

Wszyscy, którzy pomyślnie zaliczą konsultacje, wyjadą na 
obóz sportowy, a 1 września rozpoczną naukę w ZSZ nr 3 i 
Technikum Budowlanym. Szkoła Mistrzostwa Sportowego i PTW 
Budowlani, zapewnia swoim uczniom bezpłatny internat i wy
żywienie przy podwyższonych stawkach żywnościowych, bez
płatne obozy letnie i zimowe w kraju i za granicą, wyjazdy na 
zawody w kraju i za granicą, stypendia, bezpłatną pomoc w 
nauce, odpowiednią opiekę pedagogiczną, wychowawczą i tre
nerską oraz opiekę lekarską. !

Jeśli masz kompleksy ze względu na swój wzrost i wagę wśród 
rówieśników, spróbuj wykorzystać swoje warunki fizyczne. Jak 
najszybciej zgłoś się do szkoły.

Zgłoszenia przyjmuje i udziela dodatkowych informacji sekre
tariat Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego „Budowlani” w 
Płocku, ul. Kawieckiego la, tel. 249-24 w godz. 9—15 oraz listow
nie lub osobiście do dnia 31 marca.

POPRZECZKA 
CORAZ WYŻEJ

MZKS „Mazur*® Gostynin zakończył niedawno kolej
ny etap swojej działalności, podsumowany zebraniem 
sprawozdawczo-wyborczym. Kiedy w 1984 roku odbyło 
się poprzednie Walne Zebranie, przed działaczami stanę
ły olbrzymie zadania, zdawać by się mogło, że wiele z 
nich nie uda się zrealizować. A  jednak czas pokazał, że 
w gostynińskim środowisku można wiele zrobić i dziś 
widać już rezultaty.

W IATACH 1984/85 działa
cze skoncentrowali się 
przede wszystkim na ut

rzymaniu istniejącego stanu orga
nizacyjnego i wyników sporto
wych oraz stworzeniu odpowied- 
niech warunków do podnoszenia 
wyników w przyszłości. Zaś rok 
1986 miał przynieść owoce tej 
działalności, czyli wzrost poziomu 
sportowego, utrzymanie stanu ilo
ściowego zawodników oraz dzia
łania organizacyjne na rzecz pop
rawy klimatu dla dalszego fun
kcjonowania i rozwoju klubu w 
środowisku.

Jak dziś wygląda sytuacja w 
MZKS „Mazur” Gostynin? Klub 
zrzesza 173 członków, w tym 162 
czynnych zawodników. Ponad 
50 proc. sportowców, to młodzież 
poniżej 16 roku życia. Zajęcia 
prowadzone są w czterech sek
cjach: piłki nożnej, siatkowej, 
lekkiej atletyki i tenisa stołowe
go.

PIŁKA NOŻNA

TENIS STOŁOWY
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W drugim tygodniu ferii pogoda popsuła szyki organizatorom zimo
wego wypoczynku. Nic więc dziwnego, że młodzież chętnie spędzała 
czas na basenie MOSiR-u przy uł. Kobylińskiego. Amatorów pływania 
było bardzo wielu, dużo więcej niż pływalnia mogła pomieścić.

Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

BRYDŻ SPORTOWY
22 lutego (niedziela) o godz. 11 na 

stadionie ZKS Wisła Płock, ul. Łuka- 
siewlcza rozpoczną się III Mistrzo
stwa Województwa Par w Brydżu 
Sportowym o puchar „Tygodnika Pło
ckiego” . Zapraszamy wszystkich chęt
nych do wzięcia udziału w turnieju, 
przypominając że na zwycięzców cze
kają atrakcyjne nagrody.

Mieszkańcy Sierpca i miłośnicy 
brydża sportowego mogą sprawdzić 
swoje umiejętności 1 marca od godz.

9.00 w lokalu Spółdzielni Mieszkanlo-
wej Lokatorsko-własnościowej przy 
ul. Armii Czerwonej 23.

SZACHY
Mistrzostwa Płock* seniorów w sza

chach rozegrane zostaną 19 lutego w 
Płocku, zaś 22 lutego ZW TKKF za
prasza do Sierpca na Wojewódzki 
Turniej Szachowy.

PIŁKA RĘCZNA
W hali Chemika przy ul. Kobyliń

skiego 25 rozegrane zostanie spotka
nie juniorów młodszych o mistrzo
stwo V strefy. Zapraszamy 22 lutego 
o godz. 11. Przeciwnikiem Wisły bę
dzie CKKS Łódź.

skupia 69 zawodników w czterech 
grupach wiekowych: seniora, ju
niora, juniora młodszego i mło
dzika. Jest to jedyna sekcja, w 
której udało się zabezpieczyć peł
ną obsadę szkoleniową. Systema
tycznie od trzech sezonów rósł 
poziom sportowy, eo w efekcie 
doprowadziło do długo oczekiwa
nego awansu seniorów do ligi 
międzywojewódzkiej.

Na ten awans pracowali: trener 
Bogusław’ Moraczewski i jego za
wodnicy: Marek Okonkowski,
Gracjan Stępniak, Roman Piotro
wicz, Zbigniew Majchrzak, Wies
ław Adamski, Piotr Wróbel, Ma
rek Balcerzak, Piotr Zwierzchow- 
ski, Piotr Szadkowski, Ed
ward Stański, Marek Gaw
lik, Sławomir Majewski, Aleksy 
Komorowski, Waldemar Bana- 
siak, Krzysztof Wiśniewski, Ma
riusz Magierski i Wojciech Ro
mański. Kierownikiem sekcji jest 
Edward Beksiński, a kierowni
kiem drużyny Paweł Gierbldński.

Wcale nie gorzej radziły sobie 
pozostałe zespoły sekcji, plasując 
się w czołówce swoich lig roz
grywkowych. Zespół juniorów 
starszych ubiegał się nawet o a- 
wans do ligi międzywojewódzkiej, 
ale w ubiegłym roku jeszcze się to 
nie udało. Podopieczni Jana Ro- 
backiego nie mają jednak zamia
ru rezygnować.

Juniorzy młodsi prowadzeni 
przez Wiesława Adamskiego za
jęli III miejsce w swoich roz
grywkach, a młodzicy Andrzeja 
Robackiego II pozycję w Masie 
okręgowej. Już dziś warto zapa
miętać nazwiska Suchodolski, 
Czajka, Gronkiewicz, Robacki, 
Skowroński, Łykowski, Ciurlej, 
Stanisławski, Wojtala i Solarski, 
to gwarancja, że w przyszłości 
pierwszy zespół może próbować 
swoich szans w III lidze.

I Postępy i awanse to nie tylko 
radość i satysfakcja, zwykle w ta
kich przypadkach pojawiają się 
problemy, bowiem zwiększają się 
koszty utrzymania. Najistotniej
szym jednak wydaje się fakt, że 
z chwilą awansu, można było za
uważyć większe zainteresowanie 
mieszkańców Gostynina tą dy
scypliną, a co za tym idzie, trybu
ny stadionu coraz bardziej się za
pełniają.

jest najmniej liczną sekcją w klu
bie. Trenuje tu 28 osób w dwóch 
grupach — w I zespole i szkółce. 
W sezonie 1984/85 sekcja została 
sklasyfikowana na 62 miejscu w 
Polsce. I zespół występował w li
dze międzywojewódzkiej, zajmu
jąc IV miejsce. Podobnie zakoń
czyli rozgrywki juniorzy i mło
dzicy w lidze okręgowej. Zawod
nicy zdobyli wówczas tytuły mi
strzów województwa seniorów 1 
juniorów w grach pojedynczych i 
deblowych.

W sezonie 1985/86 było nieco 
gorzej, co stało się rezultatem 
niewłaściwie prowadzonej poli
tyka kadrowo-startowej. Ale dziś 
to już historia, z której wnioski 
zostały wyciągnięte.

I zespołem kieruje Janusz Woj- 
narski, zaś 21-osobową grupą 
młodzieży — Jerzy Sztyłko. Ar
kadiusz Rutecki, Robert Wojnar- 
ski, Włodzimierz Szwech, Fran
ciszek Kocanowski, Roman To
maszewski, Dariusz Krzewicki, 
Janusz Wojnarski, Janusz Krzy
wicki i Robert Sobecki, walczą 
nie tylko w lidze międzywoje
wódzkiej, ale ci młodsii mają 
szansę na finał Ogólnopolskiej 
Spartakiady Młodzieży.

PUKA SIATKOWA

PTTK ZAPRASZA
Zarząd Oddziału PTTK w Płocku 

informuje, że w dniu 25.11.87 r. roz
poczyna się kurs na organizatora tu
rystyki 1 na przodownika turystyki 
kwalifikowanej w dyscyplinach: pie
szej, kolarskiej, kajakowej, żeglar
skiej, motorowej i górskiej, dla mło
dzieży szkół ponadpodstawowych 1 
dla osób dorosłych.

Zajęcia odbywają się w każdą śro
dę i piątek w Odwachu ul. Tumska 
4 o godz. 16.00 w terminie od 25.02. 
87 r. do 8.04.87 r»

Kandydat na młodzieżowego orga
nizatora turystyki PTTK powinien 
mieć ukończone 15 lat, należeć do 
PTTK i posiadać przynajmniej jed
ną odznakę turystyki kwalifikowa
nej PTTK, minimum w stopniu brą
zowym.

Młodzieżowym przodownikiem tury
styki pieszej może zostać kandydat, 
który: jest członkiem PTTK, ukoń
czył 16 lat i nie przekroczył 18 lat 
życia, jest aktywny społecznie i osią
ga pozytywne wyniki w nauce, pro
wadzi działalność turystyczną w 
SKKT-PTTK, Młodzieżowym Klubie 
Turystycznym PTTK lub ZHP, zdo
był Odznakę turystyki kwalifikowa
nej w stopniu małym srebrnym.

Przodownikiem turystyki kwallfko- 
wanej poszczególnych dysyplln mo
że zostać kandydat, który jest człon
kiem PTTK, ukończył 18 lat, Jest ak
tywny społecznie, uprawia turystykę 
w odpowiedniej dyscyplinie i zdobył 
odznakę w stopniu srebrnym.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w 
dniu 25 lutego o godz. 10.00.

cacą się do pracy organizacyjnej w 
sekcji.

LEKKA

ma największe, bo 60-letnie tra
dycje w Gostyninie. Jednak od 
3 lat jest w poważnym kryzysie. 
System rywalizacji, specyfika dy
scypliny, w której znaleźć się mo
gą jedynie najlepsi, ludzie z cha
rakterem, to sprawiło, że klub nie 
mógł pochwalić się osiągnięciami. 
Na dodatek sekcję opuścili szko
leniowcy, to wszystko sprawiło, 
że zaczęto się zastanawiać, czy nie 
zawiesić działalności.

Nikt jednak nde odważył się 
podjąć takiej decyzji. I słusznie, 
bo dziś dużo słyszymy o dobrych 
startach i wynikach maratończy
ka Bogdana Kucharskiego, a z 
chwilą podjęcia pracy w klubie 
przez byłego zawodnika Arkadiu
sza Swiętlickiego, nastąpiło oży
wienie w sekcji.

Dzięki współpracy nauczycieli 
wych.fiz. gostynińskich szkół, po
wstała 34-osobowa grupa, w któ
rej zdecydowaną przewagę stano-- 
wią dziewczęta.

IMPREZY

MASOWE

w ciągu ostatnich dwóch lat wal
czyła głównie... o przetrwanie. 
Oparta praktycznie na młodzieży 
szkolnej, uczestniczyła w 
sezonie 1984/85 w rozgrywkach o 
wejście do finałów OSM. Zawod
nicy awansowali do półfinału 
makroregionu centralnego, w któ
rym musieli uznać wyższość Re
sursy Łódź i Lechii Tomaszów. 
Juniorzy młodsi nie awansowali 
do ligi międzywojewódzkiej, prze
grywając rywalizację z Wisłą 
Płock i Górnikiem Łęczyca.

Postęp i nadzieja nastąpiły wio
sną 1986 roku, kiedy to treningi w 
sekcji podjęła grupa chłopców ze 
Szkoły Podstawowej nr 3. Zajęcia 
prowadzone są w trzech grupach. 
Juniorzy starsi brali udział w ele- 
minacjach do OSM, niestety, bez 
powodzenia. Juniorzy młodsi, 
przede wszystkim uczniowie szkół 
podstawowych, walczą w roz
grywkach ligi międzywojewódz
kiej i zupełnie nieźle sobie radzą. 
Do eliminacji o wejście do ligi 
międzywojewódzkiej przygotowu
je się zespół seniorów. Po odbyciu 
służby wojskowej i zaliczeniu stu
diów, wróciła do Gostynina grupa 
zawodników, która podjęła się te
go zadania.

Zajęcia z siatkarzami prowadził 
do tej pory tylko Włodzimierz 
Chrościcki, któremu pomagali na
uczyciele wych. fiz. z SP 1 i SP 3 
w Gostyninie. Teraz kadra in
struktorska zwiększyła się o Ro
mana Szflezingera i Witolda Mi
chalskiego. Działacze klubu mają 
również nadzieję, że z chwilą od
dania do użytku hali sportowej 
przy SP nr 3, wzrośnie popular
ność siatkówki, a to na pewno po
może znaleźć nowych sympaty
ków tej dyscypliny, którzy włą-

Uczestnictwo w rozgrywkach 
kalendarzowych nie było jedyną 
formą startu zawodników. Dzia
łacze organizowali także swoje 
własne imprezy, w których brali 
udział nie tylko zawodnicy wszy
stkich sekcji, ale również miesz
kańcy miasta.

Cyklicznie organizowane są 
turnieje piłki siatkowej mężczyzn 
z okazji wyzwolenia Gostynina, 
otwarte mistrzostwa miasta w te
nisie stołowym, turnieje piłki no
żnej, wymiana bezdewizowa z 
BSG „Empor” Stendal, turnieje 
dzikich drużyn, współorganizacja 
akcji Lato i Zima, uliczne biegi 
zwycięstwa, ligi zakładowe w pił
ce nożnej i tenisie stołowym, fe
styny sportowo-rekreacyjne.

Oczywiście taki wielosekcyjny 
klub nie jest bez kłopotów. Z re
guły są one załatwiane natych
miast, ale wiadomo, że z pustego 
i Salomon nie naleje. Pieniędzy 
nigdy dosyć, chociaż starają się 
jak mogą wiązać przysłowiowy 
koniec z końcem.

Największe problemy są z bra
kiem sprzętu, w niektórych przy
padkach nie ma nawet tego pod
stawowego. Również niedostate
czna jest ilość wyjazdów^ na zgru
powania, zdarzało się, że brako
wało pieniędzy na wyżywienie dla 
zawodników biorących udział w 
zawodach. Ale najbardziej sen z 
oczu spędza działaczom niedo
stateczna forma reklamy i infor
macji. Marzeniem byłyby zapeł
nione bieżącą i szczegółową in
formacją oraz zdjęciami gabloty 
w centrum miasta. Nie jest to 
przecież trudne do zrealizowania, 
a jednak wciąż coś stoi na prze
szkodzie.

Klub rozpoczął kdlejny etap 
awojej działalności pod wodzą no
wego prezesa Karola Podleśnego. 
Życzymy członkom MZKS „Ma
zur” dalszych sukcesów sporto
wych.

oXe s U lę5 ft/c?

„CZY ZNASZ 
SWOJĄ STO U CĘr

Działające przy WUT Płock ko
ło zakładowe PTTK zorganizowa
ło konkurs wiedzy o Warszawie 
pt. „Czy znasz swoją stolicę” . Ce
lem konkursu było uczczenie 42 
rocznicy wyzwolenia Warszawy 
oraz proponowanie wiedzy o sto
licy wśród młodzieży szkół pod
stawowych.

Na konkurs wpłynęło W pnąc, 
w tym 20 zawierających prawi

dłowe odpowiedzi. W wyniku Lo
sowania nagrody otrzymali: Mał
gorzata Brzozowska SP 3 Gosty
nin, Dariusz Dębski SP 1 Sierpc, 
Anna Matuszewska SP 3 Sierpc, 
Agnieszka Czajkowska SP 3 Go
stynin i Aneta Korpowska SP 1 
Sierpc.

ZAWODY PŁYWACKIE

Na basenie MOSiR przeprowa
dzona została impreza rekreacyj
no-sportowa dla młodzieży prze
bywającej w czasie ferii w Pło
cku. Zwycięzcy zawodów: urodze
ni w latach 1970—74 płynęli 50 m 
stylem dowolnym: I miejsce Mar
cin Jóźwiak, II Dariusz Mikołaj
czyk, III Grzegorz Kalwas, dziew
częta płynęły 25 m i tu I miejsce

zajęła Agnieszka Wochal, II Ane
ta Kiełbasa, III Ilona Ochocdń- 
ska. Chłopcy w  wielku 10—11 lat 
pływali na dystansie 25 m. Naj
lepszymi okazali się: Piotr No
wakowski, Artur Walendzińsfci 1 
Bartosz OlecM.

W zawodach wzdęło udział bar
dzo wielu zawodników, a jeszcze 
więcej widzów. Sędzią głównym 
był Roman Ciesielski. Nagrody 
dla zwycięzców ufundował 
MOSiR.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ 
OPRACOWAŁA 

JOLANTA MARCINIAK

Gdy nagle spada na człowieka 
fortuna, jest oszołomiony, znacz
nie mniej wstrząśnięci są jego 
znajomi, którzy szybko startują 
do szczęśliwca, oferując mu mi
łość, przyjaźń, wierność. Jak 
wśród tego tłumu odróżnić gra
czy od uczciwych? Przed takim 
problemem staje bohaterka filmu 
„Zupełnie nieoczekiwanie” , która 
nagle staje się dziedziczką fortu
ny zapisanej w spadku. Zdradzi
my jedynie, że bohaterka, wresz
cie rozpozna tego, który darzy ją 
bezinteresownym uczuciem, ale 
kiedy i w jakich okolicznościach 
o tym już w piątek o godz. 20.30 
w próg. I.

Program II w piątkowe popo
łudnie zaprasza na powtórzenio
wy cykl Stanisława Janickiego 
„Jak cudne są wspomnienia”. Te
wspomnienia przenoszą nas w 
okres początków X  Muzy. Jak 
wówczas grano, jakich używano 
chwytów, jakie gagi śmieszyły 
publiczność do łez, jak reklamo
wano najnowsze dzieła. Pierwszy 
odcinek „Podwójne życie” odwo
łuje się do przedwojennych ko
medii i prawdziwego lub rzeko
mego podwójnego życia ich bo
haterów. Godz. 18.30.

Wieczorem o godz. 22.00 jedna 
z najlepszych komedii „Giuseppe 
w Warszawie” oczywiście ze 
Zbyszkiem Cybulskim, któremu 
partnerują z nie mniejszym wi
gorem Elżbieta Czyżewska i An
tonio Cifariello. Film Stanisława 
Lenartowicza to nie tylko popis 
gry aktorskiej, odkrycie kome
diowych możliwości Cybulskiego, 
ale również jedyny w Polsce 
obraz okupacji pokazany z kpiar- 
skim uśmiechem, bez podniosłych 
tonów i patosu.

„Wędrówki dalekie i bliskie”
mają stałych widzów. Tym ra
zem pragnęłabym zachęcić tych, 
którzy cyklu nie oglądają. W so
botę — godz. 11.45 próg. I emisja 
szwajcarskiego filmu dokumen
talnego „Zmierzch Tuaregów”. 
Ezgotyczni mieszkańcy regionu 
południowej Sahary w republice 
Nigru, to Tuaregowie. Film zrea
lizowany podczas misji etnogra
ficznej prof. Jeana Gabusa przed
stawia ich wierzenia, obyczaje, 
wyroby rzemieślnicze.

W tradycyjnym paśmie teatral
nym o godz. 15.00 znakomity spe
ktakl krakowskiego ośrodka „Lo- 
renzaccio” Alfreda de Musse a w 
reż. Laco Adamika i Agnieszki 
Holland. W dramacie pełnym na
miętności, w scenerii renesansu 
wspaniale odnaleźli się aktorzy — 
Jerzy Stuhr, Jerzy Radziwiłowicz, 
Jerzy Goliński i Anna Polony.

Tylko dla dorosłych jest Kino 
Nocne. Prawie każdy z rodziców 
wie jak trudno zagonić w sobo
tę dzieci do łóżek, ale tym ra
zem stanowczość wskazana, bo
wiem „Via Mała” obfituje w 
sceny drastyczne, okrutne, 
wstrząsające. I nie chodzi tu o 
seks, ale o fizyczną przemoc, stra
szliwą zbrodnię popełnioną przez 
rodzinę na mężu i ojcu, właści
cielu tartaku Jonasie Lauretzu. 
Gwoli prawdy dodać trzeba, iż 
stary Jonas jest pijakiem, bruta
lem i człowiekiem pozbawionym 
wszelkich zasad. Film został zrea
lizowany przy współudziale aż 6 
krajów (RFN, Austrii, Francji, 
Włoch, CSRS i Jugosławii). Godz. 
23.30.

Dwójka w sobotę rozpoczyna 
serię dokumentalną „Świat jest 
teatrem” prod. BBC. Warto na nią 
zwrócić uwagę, gdyż zrealizowa
na z wielkim pietyzmem, olbrzy
mim ładunkiem informacji, z 
wspaniale dobranymi fragmenta
mi spektakli, wprowadza widza 
w arkana historii teatru. „Świat 
jest teatrem” nie jest jednak ser/} 
wykładów, raczej kompozycją od
wołującą się do pewnego zasobu 
wiedzy widza. Godz. 15.30.

Kto jeszcze pali papierosy ten 
zapewne przestanie po obejrze
niu „Fatalnego ziela” , filmu 
o produkcji polskich „dymków”, 
takie przynajmniej mają nadzie 
je jego twórcy. Godz. 10.35 nie
dziela, próg. I.

Lepiej niż papierosami zająć się 
sportem, a przynajmniej kibico
waniem. Halowe Mistrzostwa Eu
ropy w lekkiej atletyce dwukrot
nie na małych ekranach: sobola 
godz. 18.10, niedziela — 17.30 w 
próg. I. A dla miłośników jazzu 
w dwójce „Ragtime band and 
company” z Ewą Bem. Godz. 
17.35.

Abra
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SUSKI TEMAT
— Studzienki kanalizacyjne na 

jezdniach zasypane, chodniki ob
lodzone, przejścia dla pieszych, 
jak rynny — to najkrótsza cha
rakterystyka płockich ulic — 
stwierdza mjr Wiktor Olczak, 
szef Wydziału Ruchu Drogowego 
WUSW w Płocku. — W tej sytu
acji piesi są narażeni na poważne 
niebezpieczeństwa. Zwichnięcia, 
potłuczenia, a nawet złamania 
mnożą się w ostatnich dniach 
zbyt często. To sygnał do energi
cznego przeciwdziałania natural
nym zjawiskom zimy.

Siedzimy w wąskim gronie spe
ców od odśnieżania w gabinecie 
dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej U- 
rzędu Wojewódzkiego w Płocku. 
Interwencyjna wizyta przedsta
wicieli milicji ma na celu zwró
cenie uwagi osób odpowiedzial
nych, na zagrożenia, które pow
stały w miastach w czasie tej 
zimy.

Poprzedniego dnia zlustrowano 
Łęczycę, Kutno, Gostynin, Sierpc 
i Płock. Najgorzej wypadła stoli
ca regionu. Duże opady śniegu i 
temperatury poniżej 10 st. C 
zmroziły armię ludzi od szpadla, 
szufli i miotły. Sprzęt zmechani
zowany omiatał drogi, spychając 
na boki wysokie hałdy szaro- 
brudnego śniegu. Chodniki odcię
te więc zostały od reszty ulicy, a 
tylko tu i ówdzie odważniejsi pie
churzy przedeptywali wąskie na 
stopę przejścia na drugą stronę. 
Wyglądało to niecodziennie.

Krótka narada kończy się usta
leniem, żo następnego dnia, to 
znaczy w sobotę, na najtrudniej
sze odcinki ruszy zwiad przed
stawicieli kierowniczego gremium 
akcji. Zadanie — rozeznać po
trzeby i wytyczyć kierunki kon
centracji prac.

Pierwsze mijane place: Nowot
ki i Manifestacji — czyste. Wi
dać, że tej nocy ludzie, wspierani 
przez sprzęt, pracowali solirjni^ 
Zreszłą większość tego rodzaju 
porządków robi się nocą, gdy ruch 
pieszy i kołowy zamiera.

— Mam 14 pługów i 9 piaskarek 
oraz spychacze i ładowarki, ale w 
dzień ważniejszą sprawą jest dla 
nas rozładunek wagonów z wę
glem przywożonym na zaopatrze
nie ludności — informuje dyrek
tor Komunalnego Przedsiębior
stwa Usług Międzyzakładowych 
Zbigniew Kruczyński. Oczywiście, 
oczyszczanie ulic ze śniegu też

jest ważne. I chyba jezdnie są bez 
zarzutu.

Fakt. Nikt nie kwestionuje sta
nu jezdni. Mijamy Aleje Jacho
wicza i wynika inny problem. 
Przejścia dla pieszych przez jez
dnię praktycznie nie istnieją. Po
dobnie jest na Otolińskiej, Łuka- 
siewicza, Tysiąclecia, Bielskiej, 
Kolegialnej i Lachmana. Chodni
ki bardzo często, to udeptana ty
siącami nóg gruba warstwa zlodo
waciałego śniegu. Na przystan
kach autobusowych MPK ani śla
du prób usuwania czegokolwiek.

Kierujemy się na most przez 
Wisłę. Współczuć można ewentu
alnym zabłąkanym tu przechod
niom. Nawet wąskiej ścieżki nikt 
im nie zostawił. Od ZOO w dół, 
przez most i dalej aż do wiaduk
tu.

W Radziwiu różnie. Bardziej 
zapobiegliwi właściciele posesji 
skrzętnie od granicy do granicy 
oczyścili przed frontem ulicę. 
Wielu jednak przymroziło.

Trasa na Łąck doskonale o- 
czyszczona, ale w innym kierun
ku wyjazd z miasta, na Gąbin 
przez Dobrzyków, pozostawiony 
naturze niemal zupełnie. Na lo
dowej nawierzchni można poru
szać się z ograniczoną szybkością. 
Podobnie jest na wylotowej tra
sie w kierunku Staroźreb. Dia
metralnie różnie zaś w Masze
wie. Jeszcze przejazd przy kom
binacie — z dużą ostrożnością, bo 
lód i śnieg utworzył tu wiele za
sadzek na kierowców — i powrót 
do bazy.

Wnioski z zimowego rajdu po 
ulicach miasta i drogach pobli
skich wsi posłużyły sztabowi ak
cji odnieżania do krytycznej oce
ny sytuacji i bardziej intensyw
nego egzekwowania obowiązków 
od osób odpowiedzialnych.

— Nam chodziło przede wszy
stkim o bezpieczeństwo pieszych 
— z naciskiem mówi? potem por. 
Marek Warecki z „drogówki’. — 
Dlatego zwróciliśmy uwagę zain
teresowanych sprawą instytucji 
na potrzebę usunięcia śniegu i lo
du z newralgicznych miejsc. Wię
kszość chodników ma swoich go
spodarzy, którzy powinni uprzą
tać je na bieżąco. Trudność pole
ga na tym. że zapominają. Nie 
powinni zaś zapominać o swo
ich obowiązkach gospodarze do
mów i rejonu w osiedlach spół
dzielczych. przy zakładach pracv 
i instytucjach, szkołach i innych

obiektach publicznych. Za utrzy
manie porządku ludzie ci biorą 
pieniądze. A zima i mróz są nor
malną rzeczą w naszym kraju. Do 
wiosny zbyt długo trzeba by cze
kać.

Z dokumentów przytaczanych 
na podsumowanie rajdu wynoto
wałem m. in., że pracownicy 
Służby Porządkowej do końca 
stycznia ukarali 159 dozorców, 
prywatnych właścicieli posesji i 
kierowników uspołecznionych je
dnostek. Było także ponad sto u- 
pomnień, nie licząc już samych u- 
wag i ponagleń. Plon to dosyć 
duży. Czyż Straż Prezydencka 
musi wszystkim opieszałym o- 
twierać oczy na padający śnieg?

W spółdzielniach mieszkanio
wych też są ślady przekonywania 
wielu ludzi do tego, żeby dbali o 
zdrowie i całość członków prze
chodniów — w ramach swoich o- 
bowiązków (!). Argumentami nie
jednokrotnie musiało być pozba
wianie premii. W Płockiej Spół
dzielni Mieszkaniowej 28 gospo
darzy domów opłaciło w ten spo
sób brak czujności. W „Mazo
wieckiej” 18 osób odczuło w kie
szeni skutki atmosferycznych o- 
padów. Brak danych z „Chemi
ka” i „Młodzieżowej” . Podobno 
tam nie stosowano kar. Może po
mogła perswazja i dobry przy
kład przełożonych z administra
cji. Wszak przykłady pociągają, a 
słowa jedynie uczą — mówili sta
rożytni Rzymianie.

Przy okazji sugestia pod adre
sem członków kolegiów do spraw 
wykroczeń. Może do prac porząd
kowych na rzecz miasta kierowa
liby ludzi wchodzących w konflikt 
z przepisami. Przy odkuwaniu 
ulic mieliby doskonałą okazję wy
kazać się swoją fizyczną spraw
nością. Może wówczas przy piw
nych budkach i knajpach będzie 
spokojniej, gdy niektórzy „w 
niedzielę urodzeni” pijacki ani
musz wyładują przy łopacie.

Tymczasem zaś roboty związa
ne z akcją zimową obciążają eki
py przedsiębiorstw komunalnych 
i spółdzielczych. Pośrednio obcią
żają też budżet i wspólną kiesę. 
W stolicy województwa przewi
dziano na ten cel 35 min zł. Zda
niem fachowców może nie wy
starczyć. Warto więc spróbować 
szukać innych rozwiązań.

ANDRZEJ ŻÓŁTOWSKI

KUPNO -  SPRZEDAŻ
Sprzedam ciągnik Zetor Super 50 na 
chodzie. Kwiatkowski Janusz, Waw
rzyn Skóry 09-211 Goleszyn.

00654586
Sprzedam młocarnlę MC 10 targanka 
1 motocykl WSK 175, 2.000 km prze

bieg, stan bardzo dobry. Szymański 
Marek, Podatkówek, 09-543 Skrzesze- 
wy, woj. płockie.

00654588
Sprzedam piekarnię z urządzeniami, 
budynek murowany 20 x 10 m z moż
liwością adaptacji na inne cele oraz 
drewniany mieszkalny. Gałecki Lud
wik, Bodzanów, woj. płockie, Ponia
towskiego 8.

00654589
Sprzedam ciągnik C-330, stan dobry. 
Józef Kajkowskl, Bronowo, gm. Sta
ra Biała.

00654594
Sprzedam przyczepę bagażową fab
rycznie nową typ N-410, w rozlicz- 
niu przyczepa campingowa. Adam- 
kowski Marek, Zągoty, nr teł. 122-82.

00654595
Sprzedam ciągnik C-4011 lub zamienię 
na malucha. Kosiński Józef, Gorze- 
wo, poczta Lucień 09-504.

00654597
Sprzedam zawieszenie do Zuka, ma
szynę do szycia „Słup” . Andrzej Ża
czek, Worowlce, gm. Bulkowo.

00654600
Błam z norek oraz damską kurtkę z 
baranów syberyjskich — sprzedam 
pilnie teł. 248-27.

00654321

ŚMIERĆ
WE WNYKACH

noc daje kłusownikowi większe 
bezpieczeństwo. Umożliwia szyb
kie ukrycie i ucieczkę.

Jeden z mieszkańców Strzego- 
cina został oskarżony o to, że u- 
prawiał kłusowniczy proceder od 
1983 do 1986 roku, zabijając 26 
sâ ren i 26 zajęcy. Wartość zagar
niętego mienia wyniosła około 
650 lys. złotych. Oblicza się ją 
według odpowiedniego cennika. 
Na przykład za zająca 5 tvs., za 
sarnę 20 tys., za daniela 40 tys. i 
za jelenia 50 tys. złotych. Po 1000 
złotych przyjęto, za bażanta, ku
ropatwę i dziką kaczkę.

Ciągle jednak kłusownictwo 
jest opłacalne. Nie tylko liczy się 
sarnie lub zajęcze mięso. O wiele 
cenniejsze bywają skóry zwie
rząt futerkowych. Niektóre z nich, 
na przykład lisie, osiągają na czar
nym rynku zawrotne wysokości. 
Celem kłusowania bywa także 
poroże, które chętnie nabywają 
dekoratorzy wnętrz, snobistyczni 
■■■■■■■■■■■■■■MMMMMM

właściciele domków letniskowych 
oraz wytwórcy pamiątek.

Ale kłusownikami bywają tak
że myśliwi. Przypadki takie znane 
są przewodniczącemu Komisji 
Zwalczania Kłusownictwa przy 
Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej 
— Marianowi Nowakowi. Jeden 
z myśliwych, będąc kierowcą, wo
ził ze sobą broń i jeśli nadarzała 
się okazja, wyciągał ją z samo
chodu, by strzelać do zwierząt. 
Drugi zabijał zające w sadzie ko
legi. Rzekomo na jego prośbę. My
śliwi, członkowie danego koła, 
mogą polować na wyznaczonym 
obszarze, pozostającym w dzierża
wie koła. Przed polowaniem mu
szą powiadomić łowczego, który 
sam, albo ktoś przez niego dele
gowany, bierze udział w polowa
niu. Jeśli myśliwy łamie te prze
pisy i poluje bez niczyjej zgody, 
to również odpowiada za przy
właszczenie mienia, za nielegalne 
pozyskiwanie zwierzyny.

Kto poluje w czasie ochron
nym nie posiadając uprawnień, 
wchodzi w posiadanie zwierzyny 
przy pomocy: broni wojskowej, 
sztucznego światła, granatów,

trutek, karmy o właściwościach 
odurzających, lepów, wnyków, sa- 
(mostrzałów, dołów, ostrokołów, 
żelaza, sieci, sideł, pułapek lub 
rozkopanych nor — podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 
trzech.

Ale trzeba również zaznaczyć, 
że nadal jest mała wykrywalność 
tego rodzaju przestępstw. Trudno 
bowiem przyłapać kłusowników 
i udowodnić im winę. Spotykają 
się też z niejednoznaczną opinią 
publiczną, zwłaszcza w swoich 
środowiskach, najczęściej wiej
skich. Ludzie nie uważają ich za 
najzwyklejszych rabusiów i prze
stępców. Myślą, że zwierzęta le
śne są niczyje, więc można je bez
karnie zabijać. Są zaskoczeni, gdy 
dowiadują się, że stanowią wła
sność państwa lecz i to nie jest 
argumentem. Dopiero wyroki są
dów zaczynają przemawiać do 
wyobraźni. Chociaż przyjmowane 
są z pobłażliwością oraz zdziwie
niem, bo jak to — trafił do zakła
du karnego za zabicie zająca.

ZBIGNIEW BURACZYŃSKf

W JUGOSŁAWII
14. Przyjąłem do mojego schro

niska Stanisława Malińskiego z 
Kołaczyc. Rozmawialiśmy dość 
długo, po czym odprowadziłem go 
do „Sokolany”, gdzie miał kwa
terę. Słysząc moje nazwisko za
pytał skąd jestem. Okazało się, że 
jesteśmy ziomkami.

15. Napisałem list do żony i ko
legi Marczewskiego na Węgrzech.

17. Przyjąłem znów 50 ludzi, ra
zem mam ich prawie setkę. Cia
sno. Panom oficerom nie podoba 
się ta niewygoda. Wieczorem od

prowadzam grupę porucznika 
Lach-Lackiego na dworzec i pa
kuję do zarezerwowanego wago
nu. Żegnamy się serdecznie, cho
ciaż przez te kilka dni było róż
nie

18. Chodząc po mieście obser
wuję ubiór i zwyczaje Chorwa
tów. Dzisiaj jakieś święto. Zjazd 
grup w strojach regionalnych. 
Niezwykle barwne widowisko.

20. Wróciła grupa 35 ludzi, któ
rzy mieli jechać na Zachód tran
zytem przez Włochy. Podobno 
przyczyną cofnięcia transportu 
była zapowiedziana wizyta w Ita
lii szwabskiego ministra Ribben- 
tropa. W ogóle naszych jest w

Jugosławii mnóstwo, w samym 
Zagrzebiu blisko tysiąc osób. Dzi
siaj mamy ekspediować na inne, 
tym razem morskie drogi 300 łu
dzi. W konsulacie istny młyn. 
Uwijają się wszyscy, szczególnie 
radca Kowalik oraz kasjer i kwa
termistrz Łobzowski, w cywilu 
student medycyny. Pocieszająca 
wiadomość — dostałem pod wyż-’ 
szone strawne do 40 dinarów 
dziennie. Tryb naszego życia 
przypomina już służbę bezpośred-*' 
nio przed wojną. Otrzymaliśmy 
krótką broń, podobno dla obrony 
własnej, (odn.) ,

Opr. I wybór
JAN B. NYCEK

Sprzedam gospodarstwo 4,5 ha z bu
dynkami. Kutno, Sklęczkowska 39. 
tel. 423-98 do 15-tej.

00659757
Sprzedam ciągnik C-328, stan dobry. 
Jan Matuskl, Cieśle, 09-470 Bodza
nów, woj. płockie, w godz. od 17.00 
do 20.00.

00654602
Sprzedam łub zamienią na mniejsze 
gospodarstwo rolne o pow. 12 ha. 
Stradomskl Józef, Rostkcwo, 00-431 
k/Plocka.

00654604
Sprzedał odzieży, galanterii żałobnej 
oraz trumien. Sklep, ulica Jachowi
cza 3A.

006554606
Kuplę działkę budowlaną uzbrojoną 
w Płocku, okolicy. Wiadomość, tel. 
272-36.
___________________________  00654610
Tanio sprzedam działkę budowlaną 
700 m', budynek gospodarczy, Sierpc, 
ul. Żwirki 1 Wigury. Wiadomość: Żu
rawski Janusz. Gorzewo k/Sierpca.

00654611
Sprzedam samochód z silnikiem „Ley- 
land Turbo" i podzespołami Stara 
200. Płock, Kochanowskiego 6/10.

______ _ 00654615
Działkę budowlaną 17 arów w Sierp
cu przeznaczoną pod budowę obiek
tów gospodarczych, uzbrojoną, 200 m 
od stacji kolejowej — sprzedam. Ofer
ty 804665, Biuro Ogłoszeń, Warszawa. 
Poznańska 38.

804665
Tanio sprzedam silnik, skrzynię, 
most Stara 28 w dobrym stanie. Hen
ryk Rybicki Piwki 43 k/Kutna.

00659781
.mf°tfamlę szerokomłotną, 

Srła»tłid°  st°my »>Kunę” oraz snopo- 
?mina Ku Jo.ZCf Pallwoda Nagodów 
_____________  00659763
Sprzedam Syrenę 105 na części. Hen
ryk Rojewskl Jaworzyna gmin Opo-

,_____________ 00659765
Sprzedam gospodarstwo 0,71 ha z bu-
S I S  K itoJ?""1

00659766

RÓŻNE
Zamienię mieszkanie M-2 1 m -3 na
m-40 Wląksz® M' 4 lub M-5. Tel. 
__________  00654582
Sprzedam ciągnik C-355 lub 330 1 chło
dziarkę do mleka WM 100. Bieniek 
Lech, zam. Helenów, 09-504 Lucień. gm. Gostynin.
_______________   00654583
Za nianię M-5 spółdzielcze w centrum 
Płocka na M-2 1 M-3. Oferty nr
__________________  00554596
Korepetycje: matematyka, fizyka — 
szkoła podstawowa. Jachowicza 9 m

______________ 00654603
M-3 i M-4 własnościowe zamienię na 
domek jednorodzinny lub sprzedam 
M-3. Kutno, tel. 365-42.
_____________________________ 00654614

1 prześlij datę urodzenia 87-500 Jarosław skr. 235.
_____________________ P-89

Wypożyczalnia chłodni na podwoziu 
czynna codziennie godz. ie—120 Kut
no, Raszewska 15a. Cena konkuren
cyjna, zamawiać z wyprzedzeniem.

00659759

ZGUBY
Zgubiono legitymację 
WO72801, Brzeziński AndrzejPKS nr

00654584
Zgubiono prawo Jazdy kat. abc e t  
Nowacki Marian, Płoek, ul. Dobrzyńska 8 m i

______ 00654590
Zgubiono przepustkę fm ż  „Agro- 
met” . Jerzy Pachelski, Płock, Mi
ckiewicza 18.

00654593
Zgubiono prawo Jazdy kat. AB. Wło
dzimierz Retkowskl, Łęczyca, ul. Ko
nopnickiej 1A/8.

_____________________ 00634607
Zgubiono prawo jazdy kat. AT. Ku
ciński Eugeniusz, Bożewo Nowe.

00654613
Zgubiono prawo jazdy kat. a b t , 
Woźnicki Jan, Mljakowo.

00654016

PRACOWNICY POSZUKIWANI
Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budownictwa Wiejskiego i Kom
pletacji Dostaw ZATRUDNI pracowników w n/w zawodach:
1. murarz-tynkarz — ZSZ, papiery czeladnicze lub mistrzowskie 
w zawodzie — 15 osób
2. cieśla — ZSZ, papiery czeladnicze lub mistrzowskie w zawo
dzie — 12 osób
3. betoniarz-zbrojarz — ZSZ, papiery czeladnicze lub mistrzow
skie w zawodzie — 10 osób
Spółdzielnia gwarantuje pracę dla w/w pracowników na n/w 
budowach: Płock, Bonisław, Duninów, Wiączemin, Kutno, Ostro
wy, Borowiczki i inne.
Praca odbywa się w systemie brygadowym (zmiany) z wysokim 
wynagrodzeniem akordowym uzależnionym od proc. wykonania 
isadań rzeczowych przez brygadę.
Wszystkich chętnych do pracy zapraszamy do działu kadr w sie
dzibie Spółdzielni w Płocku, td. Obrońców 11/3 tel. 292-84 
(I piętro). • P-86-2

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
OGŁASZA KONKURS na stanowisko dyrektora Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Płocku
I. Ustala się następujące kryteria formalne dla kandydatów 

na ww. stanowisko:
— wykształcenie: wyższe techniczne, ekonomiczne lub praw

nicze.
— staż pracy: ogółem 8 lat, w tym na stanowiskach kierowni

czych co najmniej 4 lata.
— wiek: 30—60 lat
— nie karany sądownie za przestępstwa gospodarcze i inne 

winy umyślne.
— dobra ocena pracy zawodowej z poprzednich zakładów 

pracy.
— dobry stan zdrowia.
II. Do udzielenia kandydatom zgłaszającym się do konkursu 

niezbędnych informacji o stanie technicznym, organizacyj
nym i ekonomicznym MPDiM zobowiązuje się pełniącego 
obowiązki dyrektora tego p-stwa w Płocku ul. Sienkiewi
cza 36 oraz kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Płocku.

III. Termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się 
na dzień 1987.03.21 w tym, termin składania ofert przez 
kandydatów do konkursu do dnia 1987.02.28.

VI Do gromadzenia wpływających ofert kandydatów do kon
kursu zobowiązuje się kierownika Wydziału Organizacyjno- 
-Prawnego i Kadr Urzędu Miejskiego. P-61-2

Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego w Płocku
zatrudni natychmiast

KIEROWNIKA REJONOWEJ KOLUMNY
TRANSPORTU SANITARNEGO W GOSTYNINIE
Kandydat winien posiadać wykształcenie wyższe lub średnie 

ekonomiczne, ekonomika transportu albo techniczne o kierunku 
samochodowym plus praktykę na stanowisku kierowniczym. 
Informacji udziela dział kadr WKTS w Płocku pod nr tel. 
278-19. P-97-2

KOMUNIKATY
ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK ZAWIADAMIA,

że w związku z przeprowadzaniem prac remontowych urzą-
dzeń elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dotawie energii Kj
elektrycznej w godz. od 8.00 do 16.00 w niżej podanych miejsco-
wościach:
W REJONIE ENERGETYCZNYM PŁOCK:
— w dniu 23.02. Płock ul. Padlewskiego, Kilińskiego, 3-go Ma

ja, Dobrzyńska Nr nieparzyste na odcinku od Kobylińskiego 
do Rewolucji Kubańskiej, na pozostałych odcinkach całość, 
Mała.

— w dniu 24.02. Płock ul. Dobrzyńska i Mała.
— w dniu 25.02. Płock ul. Kolegialna Nr. nieparzyste od Nr. 19 

do Bieruta, Kolegialna Nr. parzyste od Nr. 20 do Bieruta, 
Przychodnia Międzyzakładowa — Kolegialna Nr 19, Jasna, 
Polna, Kwiatowa.

— w dniu 26.02. Płock ul. Słowackiego, Zalewskiego, Nałkow- 
. skiej.

— w dniu 27.02. Płock ul. Rembielińskiego, Gawareckiego, Wys
piańskiego, Słowackiego, Zalewskiego, Mehoffera, Norwida, 
Asnyka.

— w dniu 28.02. Kredytowa, Środkowa, Konopnickiej, Rewolu
cji Kubańskiej, Słowackiego, M. Dąbrowskiej.

— w dniach 23 i 24.02 Mijakowo.
— w dniach 25 i 26.02. Słupno, Krzelewo.
— w dniach 27 i 28.02 Pilichowo 3.
W REJONIE ENERGETYCZNYM KUTNO:
— w dniu 23.02. Kuchary 1, 2, 3, Srzegocin 1 i 2, Strzegocin 

PGR, Strzegocin Kolonia, Obidówek 1 i 2, Wyręby Siemie- 
nickie, Brony, Siemieniec, Siemieniec SKR, Ktery Osada, 
Ktery PGR, Ktery Wodociągi.

— w dniach 23—28.02. Orłów, Orłów Dąbrówka, Wola Kalko
wa 1 i 2, Gosławice, Przezwiska, Tomczyce, Głuchów, Emi
lianów, Wiewiórz, Kolonia Wolska, Piecka Dąbrowa A i B, 
Wargawka Młoda, Szanów, Gostków, Osędowice, Janice, Że
lazna Stara 1, 2, 3, Żelazna Nowa 112,  Rudniki, Wargawka 
Stara.

W REJONIE ENERGETYCZNYM GOSTYNIN:
w dniach 23 i 4.02. Brodne Towarzystwo. £

— w dniach 25 i 26.02. Czyżew 3.
— w dniach 27 i 28 02 Gilówka Górna 1.
— w dniach 23—25.02. Gołaś, Stup 1 i 2, Helenów Słupski 112,  &

Holendry Dąbrowskie 2, Janki 1, 2 i 3, Przylaski 1, 2, 3. 4 §3 
i 6, Tarnów Kąty. i
w dniach 23—28.02. Gąbin ul. Moniuszki, Kutnowska, Nowy ® 
Rynek, Warszawska, Browarna, Trakt Kamieński, Gosty- fcj 
nińska. p_98 |
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PRACOWNICY POSZUKIWANI
ZAKŁAD REMONTOWY ENERGETYKI 

WARSZAWA — REJON REMONTOWY PŁOCK

^ 1̂ m'iący remonty urządzeń energetycznych w Elektrowni MZRiP w Płocku

ZATRUDNI NATYCHMIAST na bardzo korzystnych warun
kach pracowników wykwalifikowanych w zawodach:

inżyniera mechanika o specjalności turbiny parowe
— inżyniera mechanika o specjalności spawalnictwo
— techników mechaników o specjalności kotły i turbiny pa

rowe
— absolwentów ZSZ o kierunku mechanicznym
— spawaczy z 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
— 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 z puli 
mieszkań funkcyjnych.

Kandydatów do pracy prosimy o zgłaszanie się do Rejonu Re
montowego Płock w Elektrociepłowni MZRiP (brama nr 2), 
tel. 5-26-84 lub 5-35-69 w godzinach od 7 do 14.

P-25-0

Toruńska Przędzalnia Czesankowa „Merinotex”
87-100 Toruń, ul Szosa Bydgoska 40/62

chętnie zatrudni kobiety na stanowiska bezpośredniej obsługi 
maszyn przędzalniczych.

Zakład posiada szeroką bazę socjalną, stołówkę, bufety szyb
kiej obsługi, przychodnię lekarską, Zakładowy Dom Kultury
„Prząśniczka”.

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.

P-34-4

Urząd Wojewódzki w Płocku Wydział Geodezji I Gospodarki 
Gruntami zatrudni natychmiast

— INSPEKTORA TECHNICZNEGO D/S REKULTYWACJI
GRUNTÓW.

Wymagane kwalifikacje:

— wykształcenie techniczne - -  wyższe lub średnie z branży 
melioracja lub budownictwo lądowe (konieczne posiadanie
uprawnienia).

Wynagrodzenie do uzgodnienia na miejscu.
Płock, ul. Zglenickiego 42 blok H, tel. 256-97.

P-91

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bedlnie z sie
dzibą w Pniewie, woj. płockie zatrudni od zaraz pracowników
w zawodzie:
SPRZEDAWCÓW W SKLEPACH SPOŻYWCZYCH 
tj. 3 osoby — sklep nr 3 Pniewo 

3 osoby — sklep WDH Bedlno

Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr GS Bedlno siedziba Pniewo
tel. Żychlin 66.

P-75

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Strzałkowie
ul. Powidzka 2 zatrudni od zaraz:

— KIEROWNIKA ROBÓT BUDOWLANYCH W DOMANIKO- 
WIE KOŁO KROŚNIEWIC, GMINA CHODÓW

— wykształcenie wyższe lub techniczne z uprawnieniami (ist
nieje możliwość zakwaterowania na terenie Domanikowa a w
przyszłości otrzymania mieszkania).

P-77-2

Nadleśnictwo Łąck

ZATRUDNI 2 WYSOKOKWALIFIKOWANYCH STOLARZY

Po 3 latach dobrej pracy zapewniamy mieszkanie zakładowe
w Łącku.
Bliższych informacji udziela Dział Kadr Nadleśnictwa Łąck.

P—100

Wojewódzki Urząd Poczty w Płocku, Płock, ul. Bielska 14 b
ZATRUDNI:
2 EKONOMISTÓW — WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Wojewódzki Urząd 
Poczty telef. 221-60 i 254-65 codziennie w godzinach 8.00—15.00.

F-83
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PRZETARGI
Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „Polam-Gostynin” 09-500 Go
stynin woj. płockie ul. Kutnowska 98 tel. 20-01 ogłaszają 
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie w 1987 roku 
robót budowlanych związanych z realizacją dwóch budynków 

si mieszkalnych na Osiedlu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
\ „Polam-Gostynin” w Gostyninie woj. płockie, w zakresie:
\ 1. roboty tynkarskie w ilości ok. 18 tys. m2,
| 2. roboty malarskie (malowanie elewacji) w ilości ok. 7 tys. m2,
{ 3. roboty blacharsko-dekarskie (pokrycie eternitowe, papowe
\ oraz komplet obróbek blacharskich) w ilości ok. 2 tys. m2 da-
\ ChÓW,
i 4t roboty drogowe — wykonywanie ulic i parkingów wew- 
! nątrzosiedlowych (podbudowa, nawierzchnie, chodniki) w ilości 
j ok. 3,8 tys. m2.
I Zakład zapewnia podwykonawcom dostawę materiałów.
I Do przetargu zapraszamy przedsiębiorstwa uspołecznione oraz 
I nieuspołecznione.
I Szczegółowe informacje dot. zakresu robót można uzyskać w 
! siedzibie Kierownictwa Wydziału Budowlanego ZSO „Polam-Go- 
| stynin” w Gostyninie ul. Wspólna, tel. 20-01 w. 517.
I Oferty prosimy składać w Kancelarii ZSO „Polam-Gostynin” 

Ul. Kutnowska 98, do dnia 87-03-15.
Przetarg odbędzie się w dniu 87-03-20 o godz. 10.00 w siedzibie 
Wydziału Budowlanego ZSO „Polam-Gostynin” w Gostyninie 
ul. Wspólna. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i wy
boru oferenta poza przetargiem bez podania przyczyn.

P-71-2

Zakłady Aparatury Elektrycznej „Ema Elester”  Z-4 w Topoli 
Królewskiej ogłaszają PRZETARG NIEOGRANICZONY na
sprzedaż:
— Samochód marki Żuk typ A-11B, cena wywoławcza 291.960 zł
— Przyczepa typ D-35, cena wywoławcza 51.204 zł 
Przetarg odbędzie się w 14-tym dniu od ukazania się ogłosze
nia w świetlicy Zakładu o godzinie 10.00.
Wadium w wysokości 10 proc. należy wpłacić najpóźniej w 
przeddzień przetargu w kasie Zakładu.
Pojazdy można oglądać w ostatnim tygodniu przed przetargiem 
w godzinach od 7.00 do 15.00.
W przypadku niesprzedania w pierwszym przetargu, odbędzie 
się drugi przetarg o godzinie 12.00 z obniżoną ceną zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

P-87

Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi z/s w Bro
nowie Kmiecym ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na
sprzedaż niżej wymienionych samochodów:
1. Star 28 ze skrzynią ładunkową do przewozu zwierząt, nr rej. 
PLB-388 E, nr podwozia 54768 nr silnika 27914. Cena wywoław
cza 399.900 zł, ogólny stopień zużycia pojazdu 70 proc.

2. Star 28 ze skrzynią ładunkową do przewozu zwierząt nr 
rejestr. PLB 405 E, nr podwozia 65661, nr silnika 13117. Cena 
wywoławcza wynosi 533.200 zł. Ogólny stopień zużycia wynosi 
60 proc.
Przetarg odbędzie się 14 dnia od daty ukazania się ogłoszenia 
w prasie, o godz. 11.00 w siedzibie przedsiębiorstwa w Bronowie 
Kmieć jon — dojazd MPK nr 6.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysoko
ści 10 proc. ceny wywoławczej do godz. 8.00 w dniu przetargu. 
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, 
spółdzielcze, organizacje społeczne i osoby fizyczne. ri
W/w samochody można oglądać każdego dnia od godz. 7.00 do 
15 00 w bazie transportowej POZH w Bronowie Kmiecym. 
Przedsiębiorstwo nie uzupełnia braków i wyposażenia oraz nie j 
odpowiada za wady ukryte.
W przypadku niedojścia do skutku przetargu I, w tym samym 
dniu odbędzie się II przetarg o godz. 13.00.
Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

P-38 j

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Woli Trębskiej 09-551 No
wa Wieś k/Gostynina ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
1. Samochód „Zuk” A-06, rok produkcji 1976,

cena wywoławcza 395.300.- zł
2. Ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1978,

cena wywoławcza ' 573.855.- zł
3. Ciągnik Ursus C-330, rok produkcji 1982,

cena wywoławcza 455.000.- zł
4. Ładowacz UNHZ, rok produkcji 1979,

cena wywoławcza 149.175.- zł
5. Roztrząsacz obornika dwuosiowy, rok produkcji 1978,

cena wywoławcza 82.614.- zł
6. Roztrząsacz obornika jednoosiowy, rok produkcji 1969.

cena wywoławcza " 75.864.- zł
7. Ścinacz zielonek „Orkan”, rok produkcji 1974,

cena wywoławcza ’ 84.500.- zł
8. Przyczepa ciągnikowa, rok produkcji 1974,

cena wywoławcza 54.900.- zł
9. Rozsiewacz wapna RCW-3, rok produkcji 1979,

cena wywoławcza 55.404.- zł
10. Glebogryzarka, rok produkcji 1973,

cena wywoławcza 25.267.- zł
Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 1987 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie RSP. Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium 
w dzień przetargu do godz. 9.30 w kasie RSP.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.

P-81

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Białej z siedzibą w Płocku, ul, Ko
legialna 5 ogłasza II-GI PRZETARG NIEOGRANICZONY na 
sprzedaż samochodu marki Robur typ LO 3000, rok produkcji 
1977, nr fabryczny 29718/02136, nr rej. PLA 741C, nr silnika 
3437-54100, cena wywoławcza 277.410.- zł.
Przetarg odbędzie się 15-ego dnia (poniedziałek) po ukazaniu 
się ogłoszenia licząc od daty wydania „Tygodnika Płockiego” w 
w bazie Spółdzielni Płock-Kostrogaj o godz. 11-ej.
Pojazd można oglądać w godz. 7.00—15.00 w w/w bazie.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokoś- fa 
ci 10°/o ceny wywoławczej najpóźniej w przeddzień przetargu do m 
kasy Banku Spółdzielczego (do godz. 13-ej do piątku).

wac^  ukryte Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności. p
jjp Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn. ^
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PRZETARGI
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Płocku ul. Jachowicza 10
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie nastę
pujących robót remontowo-budowlanych:
— wymiana więźby dachowej i roboty dekarskie w budynku 

kotłowni w Zakładzie Płock
— remont i malowanie pomieszczeń w Zakładzie Płock
— remont i malowanie Oddziałów Drobin i Gostynin
— remont i malowanie 72 punktów skupu mleka
— remont i wymiana instalacji elektrycznych oraz pomiary 

ochronne instalacji elektrycznej w 72 punktach skupu mle
ka

— pogłębienie studni przy 20 punktach skupu mleka
— roboty ślusarskie w punktach skupu mleka i Zakładzie Płock 
Do przetargu zapraszamy przedsiębiorstwa państwowe, spółdziel
cze i prywatne.
Oferta powinna zawierać kalkulację stawki roboczogodziny. 
Zleceniodawca nie zapewnia materiałów budowlanych.
Oferty należy składać w sekretariacie spółdzielni w godzinach
7.00—15.00.
Otwarcie przetargu odbędzie się po 14 dniach od daty ukazania
się ogłoszenia.
Bliższych informacji udziela dział techniczny Spółdzielni. 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

P-80

% Nadleśnictwo Łąck ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na
p  budowę:

fi — stołówki pracowniczej 
m — bloku mieszkalnego 20-rodzlnnego 
m — dwóch leśniczówek 

na remont:
pj — osad służbowych na terenie Nadleśnictwa Łąck

f4, Oferty należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Łąck w ciągu
w 7 dni od ogłoszenia przetargu
j§| Bliższe informacje zainteresowani mogą uzyskać w Dziale 
^  Administracyjno-Budowlanym Nadleśnictwa Łąck,
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Tym wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego Ojca

MICHAŁA DUDZIAKA

a zwłaszcza członkom Koła nr 2 ZBoWTD om* kolegom 
i przyjaciołom Zmarłego podziękowania składa

ayn Zdzisław Dudziak 
■ rodziną

00654661

Wiceprezydentowi m. Płocka

Inf. ZDZISŁAWOWI DUDZIAKOWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

O I C A
składają

dyrekcja, Rada Pracownicza, Organizacja Partyjna, 
Związki Zawodowe i pracownicy 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
w Płocku

P-98

Koleżance
WANDZIE WANDEL

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
O J C A

składają
dyrekcja, koleżanki 1 koledzy 

a I PKO w 'Płocku 
00654599

Koledze
KAZIMIERZOWI TOKARSKIEMU

wiceprezesowi WK ZSL, wyrazy głębokiego wrpółcsneU c po
wodu śmierci

T E Ś C I O W E J
składają

Prezydium WK ZSL w Płocku
I pracownicy WK ZSL.

P-94

Braciom Lechowi i Pawłowi, siostrze Annie ora* Ich małżonkom
i dzieciom serdeczne podziękowanie za troskę i pomoc podczas 
choroby, a następnie w zorganizowaniu uroczystości pogrzebo
wych mojego Męża

HENRYKA SWIDERSKIEGO
składa

Bogumiła Swiderska z synem 
Piotrem. 

00654565

Wszystkim, którzy przyszli nam z pomocą oraz wzięli udział
w uroczystościach pogrzebowych mojego Męża

HENRYKA SWiDERSKIEGO
zwłaszcza dyrekcji i pracownikom PWiK, dyrekcji, Radzie
Pedagogicznej, pracownikom oraz młodzieży ze Szkoły Podsta
wowej nr 10 w Płocku serdecznie dziękuje

Bogumiła Swiderska 
z synem Piotrem.

00654560

Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" ora* urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach:
— do 10 listopada na styczeń, I kwartał, I półrocze roku następnego i cały roknsstępny
~* do, mJes19ca poprzedzającego okres prenumeraty na pozostałe okresyroku bieżącego.

Jednostki gospodarki uspołecznionej, Instytucje I organizacje społeezno-nolt- 
^ łf£aJą zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka- Ruch . zakłady pracy i instytucje w miejscowościach, w których nic ma Od

działów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w u

rzędach pocztowych lub u doręczycieli. Prenumeratę u  sieceniem wm W  ea 
Przyjmują RSW „Prasa-Kslatka-Rueh” , Centrala Kolportażu Praav 

7 ^ ? r?Wa 2i '  00*W0 Warszawa, konto NBP XV o/Warszawa
i63:,l° I 0 5' 13911 terminie podanym dla prenumeraty krajowej. Prenumerata wysyłki za granicę jest droższa od prenumeraty krajowej o 50 

V t o d a w c ó w  indywiduałnych 1 o 100 proc. dla zlecających insty- 
I , 1! , pracy. Ogłoszema przyjmuje punkt ogłoszeniowy w Płocku.

 ̂ 16, tel. 255-8R oraz Biuro Ogłoszeń Warszawskiego Wydawnictwa
Prasowego RSW „Prasa-Książka-Ruch" Warszawa, ul. Poznańska 88.

r?50c^00Zaklady Graficzn* RSW ..Prasa-Kslążka-Ruch” Warszawa, ul.Nowogrodzka 84/88. z am. 279< k -75.
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K O S T IU M  W  PEPITKĘ
Jeszcze opatulamy się ciepłymi futrami, a 

Już pora myśleć o włośnie. Niezastąpiony, je
dyny na chłodniejsze dni jest na pewno ko
stium, tzw, klasyczny, z szerokimi rękawami, 
ramionami na poduszkach i uwaga — dopa
sowany. Pamiętajcie, że szczupła sylwetka 
będzie obowiązywać najbliższej wiosny, a 
pewnie i lata, więc warto już teraz pomyśleć 
o zrzuceniu zbędnych kilogramów. Kostium 
w pepitkę, napewno funkcjonalny i wygod
ny, będzie strojem, który spełni wasze ocze
kiwania. Modne dodatki, to czarny golf, .pa
sek lakierowany, beret.

JAK JĄ  O D N A L E Ź Ć ?
Zakochałem się bez pamięci w 

pięknej blondynce lat około 26. 
Była ubrana w brązowy kożuch 
z długim włosem 1 białą czapkę 
z lisa. 26 stycznia kupowała zna
czek na list na poczcie w Kutnie. 
Droga redakcjo, jeśli opublikuje
cie tan list na łamach „TP”, to 
mam nadzieję, że Ona, ta jedna 
jedyna, niepowtarzalna, rozpozna 
się w tym opisie i da znać gdzie 
jej szukać. To szansa mojego ży
cia. Mam 33 lata, nie jestem już 
młodzieńcem i nareszcie znalaz
łem to, czego szukałem. Czy mogę 
liczyć na pomoc redakcji? Nie od
mawiajcie. Za spełnienie prośby 
dziękuję.

ZROZPACZONY MAREK

OD REDAKCJI: A już myśleliś
my, że coraz mniej takich listów 
napływać będzie do naszej redak
cji. Mieliśmy taką nadzieję, bo 
przez jakiś czas nie pisaliście o tej 
jednej, Jedynej w białych butach, 
czy wysokim brunecie, który stał 
na przystanku I był tym ideal
nym, wymarzonym. Okazuje się 
jednak, że niewiele z naszych 
uwag na temat bezsensu podob
nej korespondenejl zrozumieli
ście, czego dowodem jest list 
zrozpaczonego Marka Jeśli to nie 
głupi żart I rzeczywiście 33-letni 
mężczyzna potrafi reagować jak 
14~latek, to nic tylko schylić czoło 
przed silą tej wielkiej i niezrozu
miałej w racjonalny sposób mi
łości.

PORADNIK
DLA ZAKOCHANYCH

J  EST POWIEDZIANE, że „Tygodnik 
Płocki” powinien być w centrum 
życia, podejmować problemy ważkie 

oraz interesujące wszystkich Czytelni
ków. To prawda Wszystkie te problemy 
znajdziecie na jedenastu, ba, prawie 
dwunastu kolumnach naszego pisma. 
Nie można wszak twierdzić, że na stro
me li, a nawet 10 ogłoszenia nie są 
w samym centrum. To właśnie dopiero 
jest samo życie, pomijając nekrologi, 
rzecz jasna.

Moja rubryka nie ma pretensji do 
tematów najpoważniejszych, do odbija
nia spraw ważkich i jeszcze bardziej 
ważkich. Ot — choćby dziś: zamierzam 
zająć się poradnictwem, ale niech mi 
kio powie, że to nie jest samo życie. 
Nie uwierzę. Ile osób w życiu nie ko
chało, nie kocha, czy nie będzie kochać? 
Odpowiem od razu. Nie ma czloroieka, 
który kogoś, albo czegoś nie kocha. 
Dziecko w kolebce — swą mamusię, al
bo babcię, albo parnią w żłobku. Gdy 
podrośnie — jeszcze więcej w życiu ma 
miłość:. Dochodzi lala i misiek i pani 
wychowawczyni w przedszkolu, a póź
niej każda ona i on ma swój ideał, może 
to być zresztą idol. Co nie oznacza, że 
jeśli Jaś kocha Kasię, to Kasia od razu 
musi kochać Jasia, Są przecież trudnoś
ci obiektywne, subiektywne, kłopoty, 
braki i inne klęski żywiołowe. Trzeba 
umieć poruszać się wśród życiowych 
raf. Do rzeczy jednak.

Pierwszą, a bodaj najczęstszą przesz
kodą na drodze odwzajemnionego uczu
cia jest nieśmiałość. Jak przełamać ten 
dokuczliwiy stan, jak pozyskać Jego, 
czy Ją?

Najprostszym, n zarazem najskutecz
niejszym sposobem jest uzewnętrznie
nie tego uczucia. Siedzisz oto Małgosiu, 
czy Jasiu to autobusie Państwowej Ko
munikacji Samochodowej i widzisz ub
ranego w modne ciuchy ideała swego, 
ciągnie cię doń. a ty nic, ust nie możesz 
otworzyć z nieśmiałość’ calafy) jesteś 
czerwanafy) i nic. Z  rozpaczą to duszy 
widzisz, jak opuszcza u celu podróży 
twój idol państwowy autobus, a ty zo
stajesz z ciężkim cierpieniem i z tego 
cierpienia piszesz do „Pierwszej Mi
łości , po czym nie otrzymujesz żadnej 
odpowiedzi, bo przecież do tej rubryki 
co tydzień pisze kilkanaście osób ze zła-

I
manym sercem, a na druk ma szansę 
tylko jedna. Co robić?

Dobrze jest w takich przypadkach 
zemdleć, ale dopiero tuż przy fotelu ido
la. Zrobić to w taki sposób, żeby op
rzeć się o idola całym ciałem. Zaleca 
się przy tym jedno słowo — westchnie-' 
nie, głębokie „oooch!”. Skutek prawie 
stuprocentowy, chyba, że idol akurat 
jadł kanapkę która na skutek incyden
tu upadla na ziemię i się popiaszczyła. 
Ale to nic groźnego. Jeśli dla niego 
ważniejsza jest kanapka, niż obiekt pa
dający w ramiona — to skreślamy go 
jako idola.

Inny sposób dla nieśmiałych jest jesz
cze prostszy. Należy głosić tę wiado
mość póty, póki wszyscy się nie dowie
dzą i nie zechcą współczuć, a przynaj
mniej rozumieć. Oto przykłady: a) w 
klasie. — Jestem taka nieśmiała(ly), że 
nie mogę odpowiadać, jeśli mi ktoś nie 
podpowie. Więc proszę, pomóż mi przez
wyciężyć tę wadę, mów do mnie szep
tem, pani nas nie słyszy, b) na ulicy, 
czy w ogóle w miejscu publicznym. — 
Helou, jestem bardzo nieśmialy(ła) czy 
możesz mi pomóc? Przede wszystkim, 
(mówimy to niezależnie od rzeczywiste
go stanu rzeczy) nie należy się natar
czywie przyglądać osobie nieśmiałej, bo 
ją to peszy. Czy nie widzisz, że się ru
mienię?

Dalej wypadki następują już regular
nie ł od Ciebie Bożenko, od Ciebie Da- 
riuszku zależy, jak rozwinie się sytua
cja. Wasza nieśmiałość z czasem ustąpi, 
możecie nią zacząć nawet kokietować 
otoczenie.

przełamanie nieśmiałości służy prze 
de wszystkim nawiązaniu pierwszeg 
kontaktu. Wrogiem naszym jest jedna 
nie tylko brak śmiałości. Może to by 
jeszcze zaćmienie umysłu, chwilowy od 
pływ krwi z mózgu, brak pomysłów ti 
ogóle. Poważnym czynnikiem hamują 
cym jest brak czasu. Do problemóu 
większych należy również obecność oso 
by trzeciej, krążącej wokół upatrzonego 
obiektu.

Sposób pierwszy stosujemy wtedi 
gdy czasu brak, pomysłów brak i w o 
gole. Przyglądamy się więc nieco natar 
czywie obiektowi, aż wzbudzi to jeg 
zainteresowanie. Następnie przez chwil 
przestajemy się przyglądać. Zapalam 
zapałkę i nie zwracamy na nią uwago 
a tylko na obiekt. Chwilę to trwa. V 
momencie, to który poczujemy lekki 
gorąco — udajemy, te strasznie nas za 
palka poparzyła i z głośnym okrzykien 
rzucamy ją na ziemię, nie spuszczają 
nadal z oczu obiektu. Efekt prawie mu 
roioany.

W przypadku, gdy mamy trochę czaso 
i nie potrzebujemy być nachalni — mo 
żerny działać przez osobę trzecią. N, 
czym to polega — wyjaśnimy w następ 
nym odcinku poradnika.

Ob. SERW4TOI

B IELIC E 
N A D A L  D O  W Z IĘ C IA

W  PRZESZŁOŚCI, zresztą nie aż 
tak odległej, nasz kącik nosił 
przejściowo nadtytul „Zabytki 

do społecznego zagospodarowania” . Pre
zentowaliśmy w nim wszystkie te obie
kty. które zdaniem służb konserwator
skich miały największą szansę prze
trwania wszakże pod warunkiem życz
liwego nad nimi mecenatu. Nieco póź
niej, bodaj w 1981 roku staraniem wo
jewódzkiego konserwatora zabytków w 
Płocku wydano specjalny katalog, w 
którym zawarto w miarę szczegółowy 
opis 47 obiektów. Zostały one niejako 
wystawione na niecodzienną licytację. 
Niestety, rozpoczęły się lata chude, stąd 
cała Inicjatywa, oczywiście nienowa 
ale pożyteczna, nie przyniosła spodzie
wanych rezultatów. Co dziwne, zawio

dły przede wszystkim zakłady pracy, 
mające mimo wszystko zdecydowanie 
najwię sze możliwości mecenatu. O ile. 
wiem z tej listy żadne z płockich przed
siębiorstw nie skorzystało Znaleźli się 
natomiast użytkownicy prywatni, na 
czele z Konstantym A Kulką, właścicie
lem dworu w Witowie k Piątku Dzięki 
staraniom podobnych do wirtuoza 
skrzypiec ludzi, kilka budynków zyska
ło nowych właścicieli — dwory w Obrę
bie gin. Mochowo i Solcu gm. Rataje 
oraz pałace w Sleszynku gm Dobrzelin 
Kucharach gm Drobin i Studzieńcu gm. 
Słubice. Pałac w Srebrnej pod Płockiem 
— nie znajdujący się we wspomnianym 
wyżej kat logu — dzięki staraniom i 
pieniądzom MZR1P zyskał świetność o 
której nie mógł marzyć nawet w „dob
rych” dawnych czasach.

Możliwości wykorzystania obiektów 
zabytkowych są praktycznie nieograni
czone. Po adaptacji mieścić mogą ośro
dki wypoczynkowe, pracy twórczej, 
spełniać funkcje reprezentacyjne, mie
szkalne, hotelowe, kulturalne, gastro
nomiczne. Prawie wszystkie wyróż
niają się niepowtarzalnym położ" m, 
głównie pośród rzadkich drzewostanów 
oraz cechami stylowymi, nierzadko 
pierwszorzędnej wartości.

Nadal do wzięcia jest dwór w Bieli
cach gm. Krośniewice. Spełnia on wszel
kie warunki by pełnić każdą z wysz
czególnionych wyżej funkcji Odznacza 
się piękną architekturą, ciekawym roz
wiązaniem wnętrz, nie mówiąc już ^  
tym, że sporo tu ocalało z dawnego wy
stroju. Do dworku należy również 1,5 
hektara drzewostanu parkowego. Sam 
budynek jest z drewna wprawdzie pow
stał zaledwie przed sześćdziesięcioma 
1 'ty, łecz jego stan techniczny, zwłasz
cza więźba dachowa, nie jest najlepszy. 
Wymaga generalnego remontu. Miej
scowe władze zainteresowane są prze
kazaniem obiektu w odpowiednie ręce, 
deklarując pomoc.

Przy okazji warto dodać, że w gminie 
Krośniewice podobnych dworków jest 
więcej. Część z nich użytkowana jest 
prawidłowo, chociaż daleko im do wzor
ców z województwa leszczyńskiego Na 
mecenasa czekają obiekty w Cyganach 
— bardzo interesująca eklektyczna ar
chitektura — oraz w Ostałowie —- b ro- 
kizujące szczyty i świetne położenie, sto 
metrów od ruchliwej trasy E—8.

Tekst: »AN B NYCEK 
Rysunek: TADEUSZ OSIŃSKI

POZIOMO: 1) stara osada przy 
szosie z Płocka do Lipna, 4) ni
ci biegnące wzdłuż tkaniny, które 
przeplata się biegnącymi po
przecznie. 8) wielobarwne malo
widła zdobiące np. kolegiatę w 
Tumie k. Łęczycy. 10) imię córki 
Broniewskiego, jednocześnie ty
tuł ostatniego tomu wierszy. 11) 
widziadło, mama, urojenie, widze
nie senne, zwykle urocze, 13) ta
tarak. 14) stolica nad Tybrem. 17) 
specjalista z sierpeckiego skanse
nu. 19) spotkanie sportowe. 21) w

I Konstantynowie kolo Gąbina. 22) 
przydałby się na bieżni płockie
go stadionu, 23) okładka książki 
wykonana z kartonu.

PIONOWO: 1) wysoki głos kobie
cy* 2) Jerzy Dunin-Borkowski i 
Krośniewic. 3) zajmuje się głów
nie kolportażem prasy. 5) trofe? 
zdobyte przez piosenkarzy ama
torów z Płocka w Zielonej Gó
rze. 6) rozpuszczalnik z Petroche
mii stosowany jako zmywacz dc 
paznokci. 7) Fabryka Maszyn Rol
niczych w Kutnie. 9) powstrzymy 
wanie się od picia alkoholu. 12 
wydarzenie budzące rozpacz; nie' 
szczęście. 15) spoiwo, do któregc 
produkcji używa się m.in. łupk 
ilaste wydobywane w łęczyckie
k°Pflni ‘ l6) znamię- blizna. 18 najdrobniejsza część pierwiastka 
chemicznego. 20) jednolita mie
szanina metali.
. Pomiędzy Czytelników, którzy v ■ 

ciągu 10 dni od daty numeru na 
deślą pod' adresem redakcji roz
wiązania  ̂na kartkach pocztowycl 
z dopiskiem: Krzyżówka nr 74C 
rozlosujemy nagrody książkowe

D Z IW N E ,
A L E  P R A W D ZIW E
•  Woźny sądowy w Long 
Island (USA) otrzymał pole
cenie wręczenia pewnemu 
księdzu wezwania do sądu 
w charakterze świadka. Gdy 
przybył do kościoła, duchow
ny właśnie odprawiał nabo
żeństwo i rozdawał wiernym

komunię. Woźny — niewiele 
myśląc — ukląkł przed ołta
rzem i gdy przyszła na niego 
kolej, wręczył księdzu wez
wanie.
•  Śpiewający komputer za
demonstrowano w Poczdamie 
na międzynarodowym sym
pozjum poświęconym robo
tom. Skonstruowali go pra
cownicy Akademii Nauk NRD. 
Śpiewa w języku niemieckim 
i rosyjskim.

CHCECIE, TO WIERZCIE
BARAN — (21.III~20.rV)

Tydzień zaskakujących sytuacji, z których dość trud
no będzie Ci się wyplątać, choć przy odrobinie dobrej 
woli jest to możliwe. Pomoże Ci w tym doświadczony 
Strzelec, jeżeli rzecz jasna będziesz chciał skorzystać z 
jego rady i pomocy.
BYK -  (21.IV 20 V)

Zbyt wiele wymagasz od wszystkich wokoło, a sobie 
nisko ustawiasz poprzeczkę. Nie jest to do końca spra
wiedliwe, więc nie miej pretensji, że takie postępowa
nie razi Twoich bliźnich, którzy już dawno przestali 
być tolerancyjni.
BLIŹNIĘTA — (21. V—20. VI)

Może by tak do kina. Ostatnio ciągle nie znajdujesz 
czasu, żeby zobaczyć to, co zobaczyć warto. Zaległości 
nagromadziło się sporo, a stęskniony Wodnik bardzo 
lubi wyprawy we dwoje, zaś kino przede wszystkim. 

Wykorzystaj na to najbliższą wolną sobotę i stań w ko
lejce do kasy.
RAK — (21-VI—21. VII)

Tydzień dobrych zdarzeń i świetnych pomysłów, na
wet jeśli nie wszystkie uda się zrealizować. Będą one 
dowodem na to, że coś się zaczyna zmieniać, że warto 
działać i to wbrew dotychczasowym przekonaniom. 
Strzelec zazdrosny.
LEW -  (22.VII—21 .VIII)

Kochający Bliźniak nie może zrozumieć dlaczego cią
gle spóźniasz się na spotkania, nie dotrzymujesz termi
nów, zachowujesz okropnie, a Ty po prostu nie wiesz 
jak skończyć tę znajomość, gdyż serce Twoje bije już 
zupełnie do kogo innego. Więcej dorosłości i odwagi.
PANNA — (22. VIII—21.IX)

Znajdziesz się w trudnej sytuacji, trzeba będzie roz
wiązać ją jak najszybciej, bo inaczej nie wróci spokoj
ny sen, będziesz się miotał i miał pretensje, że nie pot
rafisz podjąć właściwej i trafnej decyzji. Pamiętaj, że 
Waga zawsze była podporą w trudnych sytuacjach.
WAGA— (22.IX—21 .X) ^

Pora na zimowy urlop, na to, żeby przypiąć łyżwy j 
narty i choć przez kilka dni porządnie się dotlenić. 
Twój organizm potrzebuje takiego zastrzyku sił i daje 
tego dowód. Jesteś nieustająco zmęczony i rozdrażnio
ny, a stąd już tylko krok do konfliktu z bliźnimi.
SKORPION — (22.X-21.XR

Miejsce w Twoim sercu zajmuje ktoś 1 to od dawna, 
ale nie stać Cię na decyzję, na to by przerwać ten ko
łowrót. Sytuacja gmatwa się z miesiąca na miesiąc i co 
najgorsze końca nie widać. Może warto wyjechać, zos
tawić to wszystko i zapomnieć.

Dobrze będzie w sobotę i niedzielę, ale w ponie
działek — fatalnie. Nic nie uda się zrobić z rzeczy któ
re zaplanowałeś, a jeszcze ktoś bliski będzie miał nie
ustające pretensje. Trzeba to przetrwać i nie dać sle 
zwariować, a na nerwy najlepiej pomoże trochę neosoa- zminy.

' . piv.uuu. w aomu takie zwykPiekiełko, poza tym średnio, nastrój zmienny t* 
lepSePr2eClętny’ ale n)e martW się ~ następne b*
WODNIK — (21.1—18.11)

Dla Wodników nieustające pasmo szezcścio i », i 
sów, radości, spełnienia marzeń i SUlP!
tydzień i te które Po nim nadejdą r o z p o ^ n iS n r i l  
Ł S S i i w r  ŻyCiC W n°Wym r°ku’ a do '^go udane

Jakoś mfnie"1ten tydzTeń 5 w b ?tnS S « ^ e <*nl
S Ó S jg tS a  Ś s s ™ Er«&


