
Kolejny raz na lamy trafia nasz temat 
„dyżurny” — WĘGIEL. Można go, jak wi
dać, przedstawiać na tysiąc sposobów: od 
zachwytów nad zasobnością pokładów te
go bogactwa narodowego, do rozpaczli
wych raportów z terenów, na których bra
kuje czarnego złota. Po etapie propagan
dowej euforii mamy obecnie przewagę

drugiego typu tekstów. Od opisów kolejek, 
pikietujących nocami składy opału, wcale 
jednak kuchnie nie są cieplejsze. Może tyl
ko ludzie są spokojniejsi, gdy przeczytają 
o dostrzeżonych wielotonowych transpor
tach jadących do szklarni czy brojlerni za
miast do wychłodzonych mieszkań.
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psi pozostaną równie długie jak poprzednio. 
■ ™ We wszystkich gminach opracowane były 
bowiem zasady sprzedaży opału i każdy przy
padek jest jakoś tam udokumentowany. Wyja
śnienia zaś, chociażby składane z aresztu, nie 
są w stanie odwrócić skutków procesu spalania 
i pieczarek zalegających sklepowe półki nie za
mienią na powrót w węgiel. Niestety. Tym bar
dziej szklarniowych kwiatów.

A maszynki do robienia pieniędzy kręcą się 
niezmiennie i niedostatek cierpią, jak zwykle, ci 
najdrobniejsi odbiorcy. Bo zasady są zasadami,

a praktyka życiowa
toczy się obok. Drobni odbiorcy węgla, czyli ci, 
którym on należy się do ogrzania mieszkań, ma
ją pełne prawo oczekiwać przydziałowych ilo
ści. Mogą nawet wystawać w kolejkach i napa
stować prezesów przez dwadzieścia cztery go
dziny na dobę.

Na cele bytowe bowiem węgiel powinien być 
w pierwszej kolejności. Oczekiwać (!) więc ma 
odbiorca prawo. W okresie oczekiwania dora
dza mu się palić w kuchni drewnem,, np. z wia
trołomów w lesie, chrustem z bliżej nie określo
nych źródeł, torfem, trocinami i czymkolwiek 
innym, byle nie węglem grubym, kamiennym. 
Węgiel ten jest, owszem, ale ciągle w zbyt 
małych ilościach, jak zapewniają specjaliści od 
zaopatrzenia. W zbyt skromnych przydziałach

przepraszam, 
kilka pytań...

ANMA ŹAGLEWSKA
zastępca dyrektora Przedszkola nr 33 
przy ulicy Padlewskiego 2

— Już tylko kilka tygodni dzieli od batalii 
o miejsca w przedszkolach, coraz więcej ner
wowości, wątpliwości i pytań. Czy w Pani 
placówce można już odczuć tę gorącą atmo
sferę?

— Na razie jest jeszcze spokojnie, prawdzi
wy ruch zacznie się w końcu kwietnia lub na 
początku maja. Do naszego przedszkola uczę
szcza ponad 240 dzieci z terenu całego miasta. 
Sytuacja jak wszędzie, aini lepsza, ani gorsza, 
choidiaż trochę trudniejsza niż w roku ubieg
ły m , bowiem przybyło w naszym rejonie nowe 
osiedle mieszkaniowe przy ulicy 3 Maja. Już 
dziś zwraca się wielu rodziców w sprawie 
przeniesienia dzieci z innych placówek, bliżej 
miejsca zamieszkania.

— Czy kart wystarczy dla wszystkich? Czy 
uda się uniknąć paniki i psychozy?

— Nie zdarzyło się tak, żeby brakowało, a 
jeśli nawet, można przecież oddać podanie od
powiednio umotywowane i dołączyć niezbędne 
dokumenty. Nie ma potrzeby zwalniania się z 
pracy, wysiadywania w długiej kolejce. Wielu 
rodziców stwarza sytuacje konfliktowe zu
pełnie niepotrzebnie, czasami kierowani nad
mierną przezornością składają podania rów
nocześnie w kilku placówkach przez co może 
się zdarzyć, że kart czasami brakuje.

— Kto ma szansę zostać przedszkolakiem?
— Postaramy się, aby liczba przyjętych 

dzieci była jak największa, mimo że jest to 
dodatkowe obciążenie dla kadry pedagogicz
nej i dla przedszkola. Rozumiemy jednak po
trzeby pracujących rodziców. W pierwszej 
kolejności przyjmowane są dzieci matek sa
motnych bez względu na wysokość zarobków, 
dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci nauczy
cieli, ale dopiero w czwartej kolejności.

— Podziału miejsc dokonuje komisja. Czy 
wiele otrzymujecie telefonów o protekcję?

— Zdarzają się, jest to nieuniknione w sy
tuacji gdy nie można zaspokoić wszystkich 
potrzeb, ale kwalifikacji podań dokonuje gro
no osób. W komisji zasiada dyrektor przed
szkola, przedstawiciel ZNP, POP, Ligi Kobiet, 
PRON, zakładów opiekuńczych. Decyzje za
padają kolegialnie, a kwalifikujący podania 
starają się rozpatrywać każdy przypadek in
dywidualnie. Chcielibyśmy pomóc wszystkim, 
dlatego jak każdego roku przyjmiemy więcej 
maluchów niż przewidują normy.

Pytała: EWA GRINBERG

nie mieszczą się te właśnie pierwszoplanowe po
trzeby.

Dlatego specjaliści od obrotu opałem ciągle 
domagają się zwiększenia dostaw i niezmiennie 
bilanse się nie bilansują. Stale czegoś komuś 
brakuje. Mimo obowiązujących zasad, mimo pra
wie jawnego dzielenia każdej tony. Coś musi 
być wobec tego nie w porządku. Jeśli wojewódz
ka pula węglowa przewiduje zaspokojenie po
trzeb ludności, to powinny być one zaspokojo
ne. A nie są.

Stąd próby sprowadzania na składy opału sub
stytutów tradycyjnego paliwa i zabiegi o rozpro
wadzenie ich wśród oczekujących. I wbrew róż
nym opiniom ludzie biorą — co mają robić, 
gdy w domu zimno — odpowie na to czytelnik. 
Rzeczywiście, często są zmuszeni sytuacją al
bo zachęceni niską ceną. Albo kupują i w piecu 
palą.

Tak zwane „niesorty” stanowią nawet ostat
nio dość poważną pozycję. Na przykład do gmin
nych spółdzielni w ciągu trzech pierwszych mie
sięcy bieżącego roku sprowadzono samego węg
la brunatnego 5 tys. ton. Miału natomiast na
gromadziło się na składach 5200 ton. Trudno wo
bec tego komukolwiek zarzucić, że magazyny 
opału są puste. Brunatny węgiel zwozi się z 
kopalnianych hałd nawet, bez angażowania PKP 
własnym transportem.
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IV PLENUM Komitetu Central
nego PZPR poprzedza wielka dy
skusja, prowadzona na szczeblu 
podstawowych i oddziałowych or
ganizacji partyjnych. Starannie 
przygotowane Tezy Biura Po
litycznego są materiałem wyjścio
wym do debaty, która ar reguły 
daleko wykracza poza ramy przy
jęte dla tego rodzaju forów dys
kusyjnych. Dominują zwykle 
sprawy gospodarcze oraz doty
czące warunków życia i pracy. O- 
ne to zarówno wczoraj, jak dziś, 
a pewno i w najbliższej przysz
łości, stanowić będą przedmiot 
zainteresowania ogółu społeczeń
stwa. Faktem jest jednak, że za
gadnienia ekonomiczne pozostają 
w ścisłym związku z polityczny
mi, stąd nie sposób mówić o jed
nych bez drugich i odwrotnie.

Dotychczasowy przebieg zebrań 
POP i OOP przyniósł wiele inte
resujących wypowiedzi, postula-
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Zbliża się wiosenna kam
pania prac potowych, 
W POM Niegłosy trwa in
tensywna naprawa ciągni
ków.

Fot. Tomasz i. Gałązka SALET
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tów i spostrzeżeń. Wprawdzie na 
ogól nie nowych, częstokroć od 
dawna podnoszonych, stosowa
nych też w praktyce, ale ciągle 
aktualnych. Rzecz charakterysty
czna, co świadczy o dojrzałości

1"

politycznej członków PZPR, bar
dzo mocno akcentuje się w tej 
kampanii zagadnienia wewnątrz
partyjne. Wprawdzie miejsce i 
rolę POP/OOP określa Statut 
PZPR, wyznaczają ją również li
czne dokumenty instancji szcze
bla centralnego i wojewódzkiego, 
lecz chodzi tutaj — podkreślają u- 
czestnicy debaty — o pozycję rze
czywistą. Spośród ogromnej ilo
ści wniosków wybraliśmy powta
rzające się najczęściej:

•  W ypełniania inapiratorskdej roli

Próby poznawania przyszłości są stare jak 
świa Nikt me zliczy, jakich kiedyś używano 
mediów. Były wróżby z wnętrzności i lotu pta
ków. służyły do tego różne zioła, kamienie, drze
wa także wosk. ołów i fusy od kawy. Gdyby ten 
artykuł miał być felietonem — można by stwier
dzić że wszystkie te media mówiły o bliskiej 
przeszłości i pozwalały wyciągnąć sensowne 
wnioski: nawet fusy zalewane kilka razv wrzą
tkiem zaświadczyłyby, że występują trudności z 
kawą. Wszelako z faktu że nn saletrv w gej ow
skich magazynach jest tyle. co kot napłakał — 
można całkiem nieźle odgadnąć rolniczą przy
szłość.

Na kształt rolniczej wiosny, która przychodzi 
w prawie zupełnej zgodzie z datą naszego „Tygo
dnika” wpływa wiele czynników. Jesienne . •wy
gotowanie rolii, przebieg pogody (np czy m iżna 
wejść na nie zmeliorowane pole), a także zaopa
trzenie central w nasiona, stan sprzętu mecha
nicznego u rolników i w SKR-ach i przede wszy
stkim — nawozy. Zasilić trzeba po,głównie ozimi
ny, zwłaszcza na rzepaki należy wysiać sporo sa
letry, nie mówiąc o zbożach jarych Pow;ed?my 
od razu, że z nawozami jest bardzo 
mamie, przedstawimy to zagadnienie szerzej za 
chwilę, teraz zaś pomówmy o jaśniejszych stro
nach sytuacji.

Prawie same blaski panują w płockiej Centra
li Nasiennej. W przewidywaniu zwiększonego 
zapotrzebowania na pszenicę jarą udało sie uzy
skać obietnicę dodatkowej dostawy w wysokości 
50 ton. co razem z ziarnem leżącym już w maga
zynach uczyni 390 ton podczas gdy jesienne za
pisy wynosiły 320 ton W ten sposób 79 ton mogą, 
jeszcze kupić co obrotniejsi rolnicy. Pełne pokry
cie zapotrzebowania ma jęczmień, jak się uważa 
— wystąpią nawet pewne trudności z jego roz
prowadzeniem W magazynie znajduje się 000 ton 
tego zboża, podczas gdv zapisy opiewały na nie
spełna 400 ton. Wielu rolników z powodzeniem 
uprawia owies i tu zamówienia są duże prawie 
jak na jęczmień, pokrycie natomiast — (400 ton) 
wskazuje, że ci, którzy jesienią nie złożyli odpo
wiednich zamówień — będą mieli kłopoty. Dy
rektor Centrali Nasiennej, Hipolit Baćmaga 
wskazuje na większe niż kiedvkohviek zaintere
sowanie rolników zbożami. Także i kukurydzy 
będzie nor) dostatkiem, ale jedynie odmian pol
skich (Tn.pn7 i Trvnko) Z jednej strony jest to 
dla rolnika plus, gdyż są to wczesne odmianv, 
zre jonizowane u nas. sprawdzone, dające się

POP w środowisku swego działania
może następować głównie poprzez 
działalność jej członków w organach  
przedstawicielskich i ' organizacjach  
społecznych.

© Oddziaływanie na młode pokole
nie jest dopiero wtedy skuteczne, gdy 
współpraca z organizacjami młodzie-

ZECZYWI
żowymi będzie system atyczna, pro
wadzona na co dzień i w różnych 
formach.

•  Zakładowe organizacje partyjne 
winny m ieć dokładne rozeznanie w 
problemach nurtującymi załogę.

•  Każdy członek t kandydat PZPR 
musi mieć konkretne zadania indy
widualne. zgodne z zajmowanym  sta
nowiskiem oraz poziomem przygoto
wania politycznego,

•  Zebrania POP powinny być o- 
twarte, problemy środowiskowe na
leży rozwiązywać kolektywnie, więź 
z bezpartyjnym i członkami załogi na
wiązywać trzeba m. in. poprzez 
wspólny udział w dobrze zorganizo
wanych czynach społecznych.

•  Instancje partyjne, organy admi
nistracji państwowej oraz zakładów  
pracy muszą zdecydowanie szybciej 
i skuteczniej reagować na sygnały  
i wnioski płynące z POP.

@ Członkiem PZPR jest się zawsze 
i wszędzie, a nie tylko na zebraniach.

To jedynie wybrane, lecz bo
daj najtrafniejsze spostrzeżenia z 
dotychczasowego przebiegu dys
kusji. Stawiano je mocno, bez 
przysłowiowego owijania w ba
wełnę I zbędnego woalu y\le w 
partii od kilku już lat mówi się 
i myśli otwarcie Na zebraniach w 
organizacjach podstawowych i 
oddziałowych widać to szczegól
nie. Inaczej zresztą być nie mo
że, gdyż chodzi tutaj o wysoką 
stawkę — zaufanie i rzeczywiste 
miejsce w naszym Ź3?ciu społecz
nym.
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LODOUM ACZE W AKCJI
W 50 ROCZNICĘ ŚMIERCI

SZYMANOWSKIEGO
CZWARTKI MUZYCZNE

Płockie Towarzystwo M uzyczne łm . 
W acława Lachmana, w  związku z 50 
rocznicą śmierci Karola Szym anow
skiego, organizuje w  m iesiącu marcu 
kilka imprez m uzycznych, poświęco
nych znakomitetu tw órcy polskiej 
m uzyki narodowej XX w ieku.

W lokalu Towarzystwa przy ul. B ie
ruta 3 a odbędą się w  dniach 12 1 
19 marca br. o godzinie 17 tzw. czwar
tki m uzyczne pośw ięcone omówieniu  
życia, działalności i twórczości Karola 
Syzm anow skiego. Prowadzenie dr 
Marcin Kam iński.

Czwartki poprzedzi organizowany 29 
marca 1987 konkurs w iedzy dla m ło
dzieży szkolnej z terenów w ojew ódz
twa płockiego, pośw ięcony Karolo
w i Szym anow skiem u. Dla uczestni
ków przewidziane są dyplom y oraz 
liczne nagrody książkowe i płytowe. 
Konkurs zakończy koncert dzieł Szy
m anow skiego z udziałem artystów z  
Bydgoszczy: Henryka Bałabana — 
skrzypce i Jana Drzewickiego — for
tepian.

opr. (jbn)

K A R O SER IA
DLA „ZAPOROŻCA”

PP „Polm ozbyt’’ Stacja Obsługi 
przy u licy K rólewieckiej w  Płocku  
dysponuje trzema kompletnymi 
nadwoziami typu 968 M. Zaintereso
wani wym ianą nadwozia z eksploata
cji lub na w niosek PZU (warunek — 
ocena techniczna) proszeni są o kon
takt z kierownictwem  SO, Firma za
pewnia, że przystąpi do usługi na
tychm iast po zgłoszeniu.

(Jbn)

POJADĄ DO SIEDLEC
Po kolejnym  etapie elim inacji re

jonow ych do udziału w  Ogólnopol
skim Festiwalu Piosenki Harcerskiej 
który odbędzie się w  dniach 21—24 
maja br. zakwalifikowała się Renata 
Mazurowska z Komendy Hufca w  Ro
ściszew ie i Zespół Zuchowy „W esołe 
N utki” ze Szkoły Podstaw owej nr 2 
w  Płocku. Jury w ysoko oceniło po
ziom repertuaru przygotowanego  
przez grupę harcerzy z naszego w o
jewództwa. W szyscy uczestnicy ot
rzymali dyplom y 1 nagrody, najlepsi 
promocje na siedlecki festyn , (eg)

W PA DK I DROGOWE
W okresie ostatnich dwóch m iesię

cy na drogach woj. płockiego zdarzyły  
się 52 wypadki, w  w yniku których  
4 osoby poniosły śm ierć, a 59 odnio
sło obrażenia.

W czwartek, 5 marca w  m iejscowo
ści Aleksandrów gm. Strzelce 56-letni 
m ężczyzna, będący pod w pływem  al
koholu, gwałtownie wtargnął na jezd
nię i został potrącony przez fiata 125p. 
Doznał ciężkich obrażeń ciała.

Tego sam ego dnia w Płocku ńa uli
cy W arszawskiej, w łączający się do 
ruchu 73-letni rowerzysta nie zacho
wał należytej ostrożności i dostał się  
pod nysę. Ofiara wypadku z ciężklrm  
obrażeniami została przewieziona do 
szpitala.

W sobotę, 7 marca, w  G ostyninie na 
skrzyżowaniu ulic Bierzewicklej i 
Płockiej, kierujący starem  nie udzielił 
pierwszeństwa nadjeżdżającemu fiato
w i I25p i doprowadził do zderzenia 
pojazdów. Pięciu pasażerów sam o
chodu osobowego doznało bardzo cię
żkich obrażeń ciała.

Apelujemy do kierowców o ostrożną 
jazdę, zwłaszcza teraz, gdy warunki 
Jazdy zmieniają się, a nawierzchnia 
dróg Jest śliska.

<*b)

W niedzielę na zalewie rplocko- 
-wiocŁawskim rozpoczęły krasze
nie lodów lodołaimacze Okręgo
wej Dyrekcji Gospodarki Wod
nej. W akcji bierze udział 10 jed
nostek. Pierwsze w miniony po
niedziałek dotarły do Nowej Wsi, 
a następnie w rejon Nowego Du
ninowa. Celem' jest oczyszczenie 
kilkusetmetrowej rynny w nurcie 
rzeki do czasu nadejścia ocieple
nia, 'które może spowodować 
gwałtowne pękanie lodów i natu
ralne w takich sytuacjach zato
ry.

Najtrudniejszym odcinkiem rze
ki w naszym województwie jest 
obecnie górna część zalewu, gdzie 
zatrzymały się w lutym napływa
jące masy lodu. Na wysokości sto
czni utworzył się na skutek tego

Tym razem Kutnowski Dom 
Kultury gościł uczestników Wo
jewódzkich Eliminacji XXVI
Ogólnopolskiego Konkursu Pio
senki Radzieckiej.

Jury w składzie, przewodniczą
cy, kompozytor ZAKR Adam
Brzozowski, czonkowie — Wadim 
Dunin, przedstawiciel Agencji 
Autorskiej ZSRR w Warszawie, 
Tomasz Grochoczyński, dyrektor 
Teatru ; Dramatycznego w Płoc
ku, i Czesław Tarczyński — 
przedstawiciel Zarządu Głównego 
TPPR, po przesłuchaniu uczestni
ków rejonowych eliminacji wy
łonionych w Kutnie, Płocku, Go
styninie, Sierpcu i Łęczycy posta
nowiło iż do Inowrocławia poja
dą: duet wokalny Elżbieta Cał
kowana i Elżbieta Klimkowska, u- 
czennice Liceum Ogólnakrształcą-

zaitor. W dalszych częściach po
wyżej tego miejsca także obser
wuje się liczne spiętrzenia kiry. 
Załogi łodołaimaiczy czeka sporo 
pracy.

Do Wyszogrodu przybyły już 
pododdziały wojska. Otrzymały 
zadanie ochrony mostu przed dal
szymi uszkodzeniami. W akcji 
przeciwpowodziowej wezmą u- 
dział po raz drugi w tym roku.

Ogólny stan Wisły w woj. płoc
kim wskazuje na spokojny prze
bieg wiosennego spływu wód. 
Poziom wód rzeki we wszystkich 
punktach pomiarowych jest poni
żej staniu pogotowia powodziowe
go i ma nawet tendencje spad
kowe.

cego w Sierpcu, Marek Kazanecłd 
z Technikum Budowlanego w 
Płocku-Białej (opiekun Jacek Ko
szewski) oraz Lidia Łukaszewska 
z Kutnowskiego Domu Kultury.

Ponadto w yróżnienia otrzym ali: Ja
rosław  Chmieleckl z Gminnego Oś
rodka Kultury w  Iłowie, Paweł Kra
jew ski i Anita Kobiernicka.

Nagrodę specjalną otrzymał instru
ktor muzyki w Gostyninie Gabriel 
Zielak. W przerwie elim inacji, pod
czas obrad jury, w ystąpiły — gorą
co oklaskiw ane — zespoły dziecięce 
w okalno-taneczne z Sierpeckiego Oś
rodka Pracy Pozaszkolnej „Paulinki” 
i „Stokrotki”. Wśród licznie zgroma
dzonej publiczności w Kutnowskim  
Domu Kultury znaleźli się, I sekre
tarz KM PZPR J. W iewiórowsld w ice
wojewoda płocki, L. M ajewski oraz 
współorganizatorzy J. Marciniak — 
dyr. WBP, B. Kotarska — dyr. WDK 
i  wiceprzewodniczący ZW ZPPR — 
B. Rusek.

(Iw)

(zan)

M IS S  P O LO N IA  ’87

SĄ  W  P Ó ŁFIN A LE
(Obsl.) W ubiegłą niedzielę, 15 marca br., w  Klubie „Za Żelazną Bra

m ą” w W arszawie odbyły się ogólnopolskie elim inacje — Miss Polo
nia *87. U czestniczyły w  nich dziewczęta, które wcześniej brały udział 
w konkursach regionalnych i zostały zakw alifikow ane do następnego  
etapu. W sum ie przybyły 94 kandydatki, które jeszcze raz zaprezento
w ały  wdzięk, grację i  elegancję.

Podczas elim inacji b yły  prezentacje dziewcząt i rozm owy. Jury, skła
dające się  z 9 osób, m iało nie lada problem z w yłonieniem  kandydatek  
do półfinału. W szystkie bowiem  dziewczęta ujm owały niepowtarzalnym  
wdziękiem  i zasługują na słow a uznania.

Miło nam poinform ować, że w  półfinale, który odbędzie się 21 marca 
br. w  Lubinie, w ystąpią m iędzy innym i cztery dziewczęta, jakie w zięły  
udział w  konkursie regionalnym  — Miss Mazowsza ’87, zorganizowanym  
w  Płocku. O m iejsca w  ścisłym  finale ubiegać się będą: Bogna Sw o- 
rowska — Miss Mazowsza ’87 (nr 18), Iwona Stępień — Miss Gracja 
M azowsza ’87 (nr 14), Kamila Rudnik — W icemiss Mazowsza ’87 (nr 5) 
oraz M agdalena Piw owarska (nr 15). Te w łaśnie dziewczęta prezento
w ały  się płockiej publiczności na scenie kina „Przedw iośnie”. Gratulu
jem y 1 życzym y powodzenia.

(sb)

P IO SE N K A  PRZYJAŹNI

POJADA HA ELIMINACJE CENTRALNE

K O SM ET Y K I Z  Z IÓ Ł
Z okazji Międzynarodowego 

Dnia Kobiet Zarząd Wojewódzki 
Polskiego Związku Działkowców 
zorganizował okolicznościowe 
spotkanie aktywu kobiecego pra
cowniczych ogrodów działkowych 
z całego województwa. W cie
kawie zaprojetowanych wnęt
rzach nowej płockiej kawiarni 
„Kasztelanka” grupa kilkudzie
sięciu kobiet miała okazję obej
rzeć m.in. interesujący pokaz 
kosmetyczny — Uroda wiosną.

Na zdjęciu: Wiesła-wa Gawliń
ska, instruktor kosmetyki z Oś
rodka „Praktyczna Pani” demon
struje zastosowanie kosmetycz
nych preparatów ziołowych z 
kwiatu lipy, nagietka i innych 
ziół.

Tekst i zdjęcie: (toga)

SZUKAMY
OJCÓW CHRZESTNYCH

PSS „Społem ” w  Kutnie korzysta
jąc z naszego pośrednictwa zwraca 
się do w szystkich PT Klientów z pro
śbą, aby nadsyłali propozycje nazw  
najw iększych społem owskich placó
wek handlow ych. PSS w  Kutnie w y 
typow ało sześć takich sklepów  — nr 
6 1 nr 15 przy ulicy Kościuszki, nr 7 
przy H. Saw ickiej, nr 49 przy Sow iń
skiego, nr 109 — ul. Barlickiego oraz 
nr 65 przy Sienkiewicza. Propozycje 
należy zgłaszać do naszej redakcji 
(tel. 476-37 Kutno. 255-88 Płock) bądź 
Zarządu PSS „Społem ” (tel. 338-27 
K utno).

Obowiązuje pełna dowolność w  w y 
suwaniu propozycji, ba, Inwencja i 
niekonwencjonalne nazwy — m ile w i
dziane.

(Jbn)

IX PLENUM WK SD
(Obsl). Zadania Wojewódzkiego 

Komitetu Stronnictwa Demokra
tycznego w Płocku w polityce 
ekologicznej omawiane były na 
ostatnim plenarnym posiedzeniu 
WK SD, które obradowało 12 
marca w Płocku. Prowadził ob
rady przewodniczący WK SD — 
Marian Kurzawa.

Zagrożenie środowiska natural
nego ze strony przemysłu, gospo
darki komunalnej, budownictwa, 
rolnictwa i innych dziedzin ak
tywności człowieka jest faktem. 
Nasz region należy do tych, któ
re znajdują się na krawędzi kata
strofy ekologicznej. Przeciwdzia
łanie jej jest więc nakazem 
chwili. Stronnictwo Demokraty
czne było pierwszą partią, która 
w swoich dokumentach progra
mowych uwzględniła kweslię o- 
chrony środowiska w sposób 
wszechstronny i uznała ją za je
den z kluczowych problemów na
szych czasów. Obecne plenum 
było więc logiczną konsekwen
cją poprzednich działań.

W dyskusji podkreślano, że pod

stawową sprawą jest przebudowa 
świadomości społeczeństwa w za
kresie problematyki wiążącej się 
z ochraną środowiska naturalne
go Degradacja zasobów następuje 
bowiem na każdym stanowisku 
pracy w gospodarce. Ponadto ma
my ciągle do czynienia z brakiem 
poszanowania* dla otoczenia oraz 
brakiem wyobraźni jeśli chodzi o 
skutki zakłócenia równowagi 
ekologicznej.

W podjętej na zakończenie ob
rad uchwale określono zadania 
dla instancji, kół i członków w 
realizacji polityki ekologicznej. 
Poza przeciwdziałaniem niezbęd
ne jest jednak także bardziej 
konsekwentne przestrzeganie od
powiednich przepisów prawnych 
i rygorystyczne egzekwowanie 
kar w przypadkch ich narusza^ 
nia. Wnioskowano wprowadzenie 
kar bardziej adekwatnych do po
wodowanych szkód.

Do spraw polityki ekologicznej 
wrócimy w szerszej formie pu
blicystycznej.

(zan)

AKCJA „POSESJA”
Informujemy i zarazem ostrze

gamy, że od 23 do 31 marca br. 
trwać będzie pierwszy etap Akcji 
„Posesja ’87”. Najpierw działa
nie profilaktyczno-instruktażowe. 
Grupy kontrolne zwrócą uwagę na 
estetykę wokół posesji, obiektów 
użyteczności publicznej, na stan. 
w jakim znajdują się placówki 
służby zdrowia, oświaty, zbioro
wego żywienia, itd. Po tygodnio
wej przerwie — od 7 do 18 kwiet
nia br trwać będzie etap kontrol
no-represyjny. Wtedy dopiero o-

pieszali zostaną ukarani za brak 
dbałości o porządek Natomiast od 
5 do IG maja dokonana będzie re- 
kontrola i jeśli wnioski oraz zale
cenia nie zostaną wykonane do te
go czasu, to zapewne reperkusje 
będą o wiele surowsze. Warto za
tem postarać się o estetyczny wy
gląd placów, ulic, skwerów i tere
nów zakładowych. Brud i śmieci 
powinny zniknąć z naszego oto
czenia. Zapowiada się więc pow
szechne sprzątanie.

(zb)

DOPŁATY DO CZYNSZU
W ydział Gospodarki Komunalnej i 

M ieszkaniowej UW informuje, że te
renowe organy administracji pań
stwowej o w łaściw ości szczególnej 
stopnia podstawowego udzielają po
m ocy finansowej rodzinom, znajdują
cym  się w trudnej sytuacji material
nej, na zm niejszenie obciążeń z ty 
tułu m iesięcznych opłat za lokale 
spółdzielcze, przydzielane na warun
kach lokatorskiego prawa do lokalu  
oraz czynszu najmu za lokale komu
nalne, przydzielane przez terenowe 
organy administracji państwowej sto
pnia podstawowego.

Z pomocy tej, zgodnie z przepisami 
określonym i w rozporządzeniu Ra
dy Ministrów z dnia 16 września 
1985 roku w sprawie zasad i trybu 
gromadzenia i wykorzystania środ
ków Funduszu Gospodarki Gruntami 
i Gospodarki M ieszkaniowej
(Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 237), w 
w ysokości do 50 proc, opfety lub 
czynszu mogą korzystać:

1) osoby zam ieszkujące sam otnie — 
jeśli ich dochód m iesięczny z ostat
nich 2 lat nie przekracza 50 proc. 
średniego m iesięcznego wynagrodze
nia za pracę w gospodarce uspołecz
nionej, tj. 12.048 złotych.

2) rodziny, których dochód m iesię
czny z ostatnich 2 łat nie przekracza 
30 proc. średniego m iesięcznego w y
nagrodzenia za prace w gospodarce 
uspołecznionej, tj. 7.229 złotych.

Pomoc finansowa przydzielana jest
na wniosek członka spółdzielni bądź 
najem cy lokalu komunalnego na o- 
kres jednego roku kalendarzowego.

Podanie o udzielenie pomocy fi
nansowej należy złożyć do urzędu 
miasta, miasta i gm iny lub gm iny  
właściwego m iejsca zam ieszkania  
w nioskodaw cy. Do podania koniecz
ne jest dołączenie zaświadczenia o 
wysokości dochodów uzyskiw anych w  
ostatnicli dwóch Jatach przez w szyst
kich członków rodziny. W przypadku 
emerytów i rencistów — wym agane 
jest zaświadczenie Zakładu Ubezpie
czeń Społecznych o w ysokości ren
ty bądź em erytury. Nadto niezbędne 
jest zaświadczenie z administracji bu
dynków o  strukturze zajmowanego 
lokalu, ilości zam ieszkujących w nim  
osób oraz wysokości świadczonych  
opłat za użytkowany lokal, pomniej
szone o  należności z tytułu spłaty  
kredytu bankowego w przypadku 
m ieszkań spółdzielczych, opłaty za 
centralne ogrzewanie, centralnie do
starczaną ciepłą wodę, dźwig oraz za 
dostawę gazu w budynkch w yposa
żonych w centralne gazomierze.

Pozytywna decyzja organu admi
nistracji państwowej stanowi pod
stawę do opłacania czynszu za m iesz
kanie w w ysokości pomniejszonej o 
przyznaną pomoc finansową.

(opr. Jer)

*
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UCZELNIA -  SZKOLE
W ychodząc naprzeciw potrzebom

szkolnictwa płockiego, Instytut Che
mii ośrodka Naukowo-Dydaktyczne
go PW w Płocku podjął ciekawą  
inicjatyw ę współpracy ze szkołam i w  
ramach „Narodowego Czynu Pom ocy  
Szkole”. We współpracy tej istnieje  
m ożliwość pełniejszego społecznego 
spożytkowania doświadczenia zawodo
w ego kadry akademickiej i w ykorzy
stania specjalistycznej bazy labora
toryjnej uczelni. Korzyści mogą być 
dwustronne: szkoła uzyska konkret
ną pomoc fachową i materialną, u- 
czelnia może spodziewać się rozbu
dzenia zainteresowań technicznych u 
m łodzieży, które w przyszłości przy
wiodą ją w  progi Politechniki. 
Pierw szy krok na tej drodze stano
w i zawarte w  ostatnich dniach poro
zum ienie m iędzy Instytutem  Chemii 
a Szkołą Podstawową nr 5, połą
czone z przekazaniem sprzętu i od
czynników. W porozumieniu Instytut 
deklaruje:

® Uzupełnienie wyposażenia pra
cowni chemicznej w sprzęt i odczyn
niki w zakresie um ożliw iającym  pel-

. P O SZ U K IW A N A
Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrz

nych w Łęczycy poszukuje zaginio
nej w dniu 2 grudnia 1986 r. Rena
ty Kowalczyk, c. Andrzeja 1 Barba
ry, ur. 31 maja 1969 r. w Łęczycy, 
zam. Łęczyca, ul. Belwederska 81 m 
2, panny, uczennicy II klasy Zasad
niczej Szkoły Zawodowej w  Łęczy
cy.

Rysopis: w iek z wyglądu 18—19 lat,
wzrost 170 cm, postać wysm ukła, w ło
sy ciemnoblond, kędzierzawe, twarz 
okrągła, cera blada, czoło niskie, oczy  
niebieskie, nos m ały wąski prosty, u- 
szy małe odstające, uzębienie pełne.

W dniu zaginięcia ubrana była w  
kurtkę skórzaną koloru brązowego, 
bluzkę białą, czarną spódnicę, półbu
ty  brązowe, rajtuzy koloru beżowe
go. Była z gołą głową, miała przy so
bie parasol damski oraz torebkę dam
ską bez dokumentów.

Osoby m ogące udzielić informacji o 
zaginionej proszone sa o kontakt z 
RUS W w Łęczycy lub najbliższym  
posterunkiem  MO.

(opr. Jer)

nlejszą ilustrację programu naucza
nia eksperym entem  laboratoryjnym .

•  M erytoryczna wsparcie w  reali
zacji dydaktyki chemii! oraz wzbo
gacaniu Jej w  nowe treści i form y.

•  Udostępnienie laboratoriów Insty
tutu do przeprowadzenia wybranych  
zajęć programowych i  pozalekcyj
nych z przedmiotu „chem ia”.

9  W spółdziałanie w  zakresie orga
nizacji bieżącej pracy kółka chem i
cznego.

•  Pomoo w  przygotowaniu uczniów  
tfo olimpiad chem icznych.

O podobną pomoc ubiegają ałą na
stępna- szkoły z terenu miasta. Kon
takty ułatwia fakt, że w  w ielu z 
nich nauczycielam i chem ii są absol
wenci Instytutu.

in icjatyw a Jest godna naśladownic
twa.

(cg)

...._

•  Trwają zebrania POP/OOP, któ
rych zasadniczym  punktem  obrad po
zostają Tezy Biura Politycznego na 
IV Plenum  KC PZPR. Oto kilka 
wniosków  sform ułowanych podczas 
dyskusji POP działającej przy rejo
nowych placówkach prokuratury i są
du w  Ł ęczycy: „należy zm ienić sy 
stem organizowania zebrań partyj
nych, członkowie i kandydaci PZPR 
w inni być wcześniej zapoznani z Je
go tem atyką”, „należy organizować 
w ięcej zebrań otwartych i inform o
wać bezpartyjnych o zamierzeniach  
PZPR”, „w  szeregach partii winno  
być m iejsce tylko dla ludzi najbar
dziej w artościow ych, nie ilość lecz 
jakość członków PZPR powinna de
cydow ać o  jej sile”, „w instytucjach, 
gdzie nie m a związków zawodowych  
POP w inna przejąć część zadań m.in 
w  zakresie polityki socjalnej 1 placo
w ej”.

•  Egzekutywa KG PZPR w  Zawi
dzu oceniła realizację czynów  spo
łecznych na terenie gm iny w  ub. ro
ku oraz przyjęła zam ierzenia w  tej 
dziedzinie na rok 1987. Podkreślono, że 
m ieszkańcy gm. Zawidz aktyw nie  
włączają się do akcji czynów społecz
nych, ale „konieczne jest dalsze ich 
wspieranie przez administrację pań
stwową i zakłady pracy” .

® Najstarszy zakład produkcyjny  
Kutna FMR „Agrom et-Kraj” otrzy
mał dwa znaki jakości dla siew ni- 
ków pneum atycznych do buraka cu
krowego z rodziny „Areom atów” (8 
i 12-rzędowe). Czynione są starania o 
odzyskanie takiego znaku przez roz- 
siewacz nawozów KOS, który przez 
wiele lat, jako jedyny produkt tej 
zasłużonej fabryki, był nim  w yróż
niony.

•  B yć może nie w szyscy nasi czy
telnicy wiedzą, że „Tygodnik P łocki” 
jest jednym z 31 tygodników w oje
wódzkich PZPR, jakie w  latach 1978— 
1980 powstały w  województwach, któ
re nie posiadały w łasnych gazet co
dziennych. Łączny nakład tych perio
dyków, które ukazują się na obszarze 
zam ieszkałym  przez około 16 min 
osób (dane z ub. roku) sięga 1360 
tys. egzem plarzy, z czego zdecydo
w ana w iększość rozprowadzana Jest 
kom isow o, czyli w  kioskach. Pisma 
te cieszą się dużą poczytnością, o 
czym świadczą m inim alne zwroty — 
przeciętnie 3,3 proc. nakładu. Dają też 
znaczące w pływ y, tylko z ogłoszeń w  
ub. roku zalnkasowano kwotę 250 m in. 
zł.

•  W chaliangu wspom nianych w y
żej tygodników , dokonywanym  rok
rocznie, plasujem y się od lat w  czo

łów ce: średni nakład — 57,3 tys. eg
zemplarzy, V lokata (I — 95,3 tvs. na
leży do bielsko-bialskiej „Kroniki”), 
sprzedaż na 1000 m ieszkańców — 108, 
co daje również V pozycję (listę ot
wierają legnickie „K onkrety” — 142) 
w pływ y z ogłoszeń — 11697 tys. zł. 
także V pozycja (na czele „Panora
ma Leszczyńska” — 15242 tys. zł.) 
Dla porównania średni nakład sieradz
kiego tygodnika „Nad Wartą” w y 
nosi 24 tys. egzem plarzy, sprzedaż na 
1000 m ieszkańców periodyku now o
sądeckiego „Dunajec” — 39 egzem 
plarzy, zaś w pływ y z ogłoszeń słup
sko-koszalińskich „Zbliżeń” w ynosi
ły  tylko 2241 tys. zł. O czywiście w y 
m ienione trzy tytuły zam ykają listę 
challangową poszczególnych k lasyfi
kacji.

® W Kutnie otwarta została w ysta
w a „Koloryzm w  m alarstwie pol
skim ”. Tym  razem skrom ne salki w y 

staw czasowych m iejscowego Ratu
sza w ypełniło ponad trzydzieści płó
cien uznanych m istrzów w  tym  Jana 
Cybisa, Czesława Rzepińskiego Tytusa 
Czyżewskiego, Andrzeja Pronaszki, 
Potworowskiego, Pankiewicza, zmar
łego niedawno prof. Eibischa i in 
nych. Ekspozycja powstała w  oparciu 
o depozyty łódzkiego Muzeum Sztu
ki, zaś autorami scenariusza są: Ka
tarzyna Pawłowska-Horna 1 Janusz 
Puźniak. W ystawa czynna będzie do 
10 maja br. Szkoda, że zabrakło na 
niej obrazów z Muzeum Mazowiec
kiego w  Płocku, ale i  tak jej obej
rzenie to prawdziwe rendez-vous z 
prawdziwie w ielką sztuką.

•  W gm inie Drobin praktycznie za
kończone zostały zebrania POP pierw
szej i drugiej tury, podczas których o- 
mawiano Tezy Biura Politycznego ną 
IV Plenum  KC PZPR. W dyskusji 
stwierdzono m .in.: „w  Jednostkach 
państw ow ych 1 spółdzielczych silę 1 
autorytet POP widzi się w  m ożli
wościach w pływ ania na likwidację 
nieprawidłowości na terenie swojego  
działania”, „zbyt mało m ówi się o 
obowiązkach człowieka partii w obec 
w łasnej organizacji, narzekając jedno
cześnie, t e  POP mają m niejszo u-

prawnienia niż związki zawodowe czy  
samorządy”, „szkolenie w  POP stoi 
na słabym  poziomie, język którym  
przekazuje się treści jest schem aty
czny, należy go dostosow ać, podob
nie jak tem atykę, do poziomu i w ie
dzy słuchaczy.”

® W WPZZ odbyła się narada ko
ordynacyjna przedsiębiorstw z tere
nu województwa prowadzących w y
mianę kolonijną z Ustl n. Łabą w 
CSRS. Znaczna część zakładów ma 
Już podpisane szczegółowe ustalenia  
z  przedsiębiorstwami czeskim i. Oce
nia się, że zaawansowanie przygoto
wań do tej akcji jest dobre. Na w a
kacyjny w ypoczynek do sw ych po
łudniowych przyjaciół wyjedzie w  
tym roku około 400 dzieci i m łodzie
ży z naszego województwa.

•  Kilka m eldunków z kutnow
skich zakładów pracy. Po dwóch m ie
siącach KZF „P olfa” w ykonała zada

nia w  126 proc. w  stosunku do ana
logicznego okresu roku ubiegłego. 
Brakuje jednak fo lii do preparatów  
dla sportowców, a także występują  
zaległości w  produkcji polfam iksów z 
uwagi na brak odpowiednich skład
ników surow cowych. Planowane za
dania w ykonały też Zakłady Metalur
giczne PMR i ZPR „M iflex” chociaż 
w  przypadku tego drugiego zaszły 
istotne różnice w  planie asortym en
towym , co jak wiadomo odbije się 
na poziomie produkcji finalnej za
kładów pozostających z „M iflexem ” 
w  kooperacji.

•  W ciągu lutego I marca for. w  sze
regi wojewódzkiej organizacji partyj
nej w  Płocku wstąpiło 251 kandyda
tów, co stanowi wzrost w  porówna
niu z analogicznym okresem  ub. ro
ku o 42 osoby, w śród  nowo przyję
tych 47 proc. stanowią robotnicy, a 
12 proc. chłopi. Ponad 70 proc. kan
dydatów nie przekroczyło 35 roku ży
cia.

•  Finał wojew ódzki VIII edycji 
Olimpiady w iedzy  Spoleczno-Pra- 
wnej odbyt się w  Płocku w  LO lm. 
Stanisława M ałachowskiego. Starto
wało łącznie 120 uczestników , w  tym  
*0 uczniów, głów nie szkół ponadpod

staw ow ych. Wśród młodzieży uczącej 
się zw yciężyła Alicja Warneńczak c 
LO im. J.H. Dąbrowskiego w Kut
nie przed uczniam i ZSZ nr 1 w  P ło
cku — Dariuszem Kudalskim i Ksenią  
Sieczkowską. Wśród młodzieży pra
cującej najlepszy okazał się Wojciech 
ProkopowSki z RUSW w  Łęczycy. 
Drugie i trzecie m iejsce zajęli przed
staw iciele Płocka — Jan Kalinow
ski (ZK) I Krystyna Kołodziejczak  
(PZZ). Olimpiadę tradycyjnie już zor
ganizował Zarząd Wojewódzki ZSMP.

•  Ocena działalności ZSMP w  śro
dowisku m łodzieży akademickiej, ak
tywizacja społeczna studentów, pro
gram działania organizacji na naj
bliższą przyszłość to niektóre z za
gadnień stanowiących przedmiot 
spotkania kierownictwa W ydziału Za
m iejscow ego Politechniki Warszaw
skiej w P łocku : prof dr Józefa  
K wiatkowskiego, doc. dr Tadeusza 
Zuka i dr Zygmunta Burdasia * 
przewodniczącym  ZW ZSMP Krzy
sztofem  Bieńkowskim . Obecny był 
również wiceprzewodniczący Zarządu 
W ojewódzkiego — Marek Gajewski.

•  W Kutnie w Szpitalu Miejskim  
im. dr Troczewskiego rozegrano eli
m inacje wojewódzkie o „Złoty Cze
pek Pielęgniarski”. W obecności licz
nie zaproszonych gości do udziału w  
turnieju stanęło 21 laureatek etapu 
podstawowego. Po rozwiązaniu zadań 
testow ych oraz w wyniku egzam i
nu ustnego i praktycznego, jury, któ
remu przewodniczyła Zofia Rutkow
ska, ustaliło następującą kolejność 
pierwszych trzech m iejsc: I — Jadwiga  
Szumańska (ZOZ Łęczyca) II — Kry
styna Kielman (ZOZ Kutno), III — 
Grażyna Redyk (ZOZ Łęczyca). Na 
finał centralny pojedzie Jadwiga 
Szumańska. Gratulujemy 1 życzym y  
powodzenia. Wśród organizatorów  
turnieju wyróżnili się ZW ZSMP, 
W ydział Zdrowia i Opieki Społecznel 
UW oraz gospodarze czyli dyrekcja 
i personel Szpital M iejskiego w Ku
tnie.

•  Do najaktyw niejszych kól ZSMP 
na terenie Łęczycy należy koło dzia
łające przy Zawodowej Straży Pożar
nej. N iedawno aktyw iści z ZSMP 
korzystając z pom ocy rady pracow
niczej oraz członków OSM w  Topoli 
Kątowej zorganizowali imprezę re
kreacyjno-kulturalną. W jej progra
m ie znalazły się również akcenty pa
triotyczne. Pod obeliskiem  bu czci 
ludności w si Janków, która zginęła z 
rąb hitlerowców w  1939 roku m ło
dzież złożyła w iązanki kwiatów.

PANORAMA
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PRZED II 
ZJAZDEM PRONRUCH [ 

NABIERA SIŁY
Mijają cztery lata od czasu, gdy w 1983 roku rozpoczynała 

działalność nowo wybrana Rada Wojewódzka Patriotycznego 
Ruchu Odrodzenia Narodowego. Towarzyszyły jej obawy i na
dzieje ponad 100 działaczy, desygnowanych przez sygnatariuszy 
ruchu — wojewódzkie instancje PZPR, ZSL i SD i oddziały 
stowarzyszeń katolicko-chrześcijańskich — oraz — organizacje, 
które zgłosiły akces uczestnictwa w PRON.

Obawy, gdyż ruch odrodzenia narodowego dopiero się 
kształtował, określał swoją tożsamość i rolę w życiu społeczno- 
-politycznym, formułował cele doraźne i długofalowe. Ale przede 
wszystkim musiał zaprezentować taki program i takie formy 
jego wcielania w życie, które zjednoczyłyby i pociągnęły do 
ruchu rzesze obywateli, przekonanych nie tylko o słuszności, 
ale o realności PRON-owskich idei.

Nadzieje wiązały się z tym, że program odrodzenia narodo
wego mógł stać się płaszczyzną, pozwalającą przyspieszyć pro
ces łagodzenia wewnętrznych napięć, wychodzenia z głębokie
go kryzysu, odsunięcia na bok animozji, narosłych wokół dra
matycznych wydarzeń 1981 roku.

Jaki jest bilans tych pierwszych czterech lat?

O TYM MÓWIONO w ostat
nich tygodniach ubiegłego 
roku i w pierwszych zimo

wych miesiącach 1987 roku na 
setkach zebrań i kilkudziesięciu 
zjazdach, w ramach odbywającej 
się kampanii sprawozdawczo-wy
borczej,, poprzedzającej II Kon
gres PRON. Z analizy, jaką prze
prowadzono i zaprezentowano na 
ostatnim w tej kadencji posiedze
niu Rady Wojewódzkiej PRON 
wynika, że saldo tego bilansu jest 
dodatnie. Ruch odrodzenia w na
szym regionie okrzepł, zjednał so
bie liczne grono działaczy, któ
rych dziś szacuje się na około 10 
tysięcy obywateli województwa, 
skupionych w 666 ogniwach oraz 
49 radach.

Kampania wykazała znaczną 
już sprawność organizacyjną og
niw PRON mimo, że na jej prze
bieg, zwłaszcza w ogniwach wiej
skich, wywarła wpływ ostra tego
roczna zima. Ogółem odbyło się 
698 zebrań i 49 zjazdów w mia
stach i gminach. Powstało w tym 
okresie 65 nowych ogniw, szcze
gólnie w środowisku wiejskim o- 
raz w szkołach. Do rad gminnych 
wybrano 1030 członków, w tym 
546 nowych, do miejsko-gmin
nych odpowiednio 126 i 60, do 
miejskich 277 i 170. Wśród nich 
jest 233 ludzi młodych oraz 489 
kobiet. Wybrano 274 delegatów na 
II Zjiazd Wojewódzki PRON.

Godnym podkreślenia jest fakt, 
że 41 zjazdów powierzyło funkcje 
przewodniczących rad miejskich 
i gminnych osobom, pełniącym je 
w poprzedniej kadencji. Pozwala 
to na kontynuowanie i rozwijanie 
szeregu inicjatyw społecznych, bo 
one stanowiły istotę działalności 
większości ogniw PRON. Właśnie 
to rozbudzanie inicjatywy, przy
wrócenie sensu czynom społecz
nym, odbudowanie wśród ludzi 
wiary w skuteczność wspólnej 
pracy dla wspólnego dobra — u- 
ważałbym za jedno z najwięk
szych osiągnięć ruchu odrodzenia

narodowego. A potwierdzają je 
konkretne dokonania i liczby.

Przede wszystkim — to właśnie 
z inicjatywy PRON powołano 
Narodowy Czyn Pomocy Szkole, 
działa organizujący w jego ra
mach konkretne przedsięwzięcia 
wojewódzki komitet oraz 29 ko
mitetów lokalnych w miastach i 
gminach. Przykładów, jak ten 
czyn materializuje się, można 
przytoczyć wiele: rozbudowa 
szkoły w Czerwińsku, 2 miliony 
zł zebrane w Żychlinie na remon
ty i modernizacje szkół podstawo
wych nr 1 i nr 2, dodatkowe sa
le lekcyjne, wybudowane w czy
nie społecznym w Łęgu (gm. Dro
bin), budowa domu nauczyciela 
w Swięoicach (gm. Mała Wieś), 
remonty szkół w Worowicach 
(gm. Bulkowo), w Blichowie (gm. 

•Brudzeń), w Krubicaeh.

Ogółem konto NCżPSz w dniu 
1 stycznia br. zawierało sumę 84,6 
miliona złotych. Złożyły się na nią 
między innymi efekty zbiórki do 
skarbonki wędrującej po płoc
kich szkołach — najpierw pod
stawowych, obecnie średnich, 4 
miliony zł wpłacone przez za
łogę ZSO „Połam” w Gostyninie, 
3 miliony zł zebrane w okresie 
ogłoszonego przez RW PRON — 
Wojewódzkiego Czynu Społeczne
go we wrześniu ub. roku czy też 
1 proc. od miesięcznych zarob
ków, potrącanych już drugi rok 
pracownikom GS w Wyszogro
dzie na ich życzenie.

A przecież inicjatyw PRON- 
-owskich jest znacznie więcej, 
przebieg realizacji dotychczaso
wych i podejmowanie nowych 
stanowiło jeden z głównych nur
tów dyskusji w okresie kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej.

Bardzo ważnym z punktu widze
nia rozwoju demokracji socjali
stycznej oraz umacniania 
więzi władzy ze społeczeństwem

stał się problemem współdziała
nia PRON z radami narodowy
mi wszystkich szczebli oraz z wo
jewódzkim zespołem poselskim. 
Tej sferze działalności politycz
nej poświęcono wiele uwagi w to
ku całej kampanii, a także na 
ostatnim posiedzeniu Rady Wo
jewódzkiej PRON. Przede wszy
stkim podkreślono konieczność 
stałego, systematycznego nadzoro
wania realizacji wniosków i po
stulatów wyborców oraz progra
mów wyborczych do rad narodo
wych i Sejmu. Mówiono także — 
co jest. niezwykle cenne i ważne 
— o potrzebie bieżącej oceny ak
tywności radnych, którzy wybrani 
zostali przecież z list PRON.

O tym, że ta problematyka w 
sposób właściwy jest rozumiana 
i podejmowana w bieżącej dzia
łalności Rady Wojewódzkiej, 
świadczy fakt odbywania spotkań 
jej Prezydium z Prezydium WRN 
oraz Wojewódzkim Zespołem Po
selskim. A komisja organów 
przedstawicielskich RW należy do 
najaktywniej pracujących i mo
gących się poszczycić poważnymi 
osiągnięciami, zwłaszcza w zakre
sie aktywizowania radnych i dzia
łaczy samorządu terytorialnego, 
organizowaniu spotkań z  wybor
cami.

W tym artykule, który w żad
nym wypadku nie pretenduje do 
oceny całokształtu działalności 
ruchu odrodzenia narodowego, 
chciałem przedstawić te jego a- 
spekty, które w moim przekona
niu są istotne z punktu widzenia 
społecznego i najbardziej intere
sują opinię publiczną. Pełnej oce
ny minionych czterech lat dzia
łalności PRON w naszym regio
nie dokona II Zjazd Wojewódzki, 
który odbędzie się w sobotę 21 
marca o godz. 9 w Domu Techni
ka w Płocku.

274 delegatów oraz członkowie 
ustępującej Rady Wojewódzkiej 
omówią dotychczasową pracę na 
rzecz umacniania procesu odro
dzenia i rozwoju socjalistycznej 
demokracji oraz opracują pro
gram na następną kadencję. Naj
ważniejsze, że dyskusja toczyć się 
będzie na bazie konkretnych do
konań i doświadczeń, potwierdza
jących głęboki sens powołania i 
wskazujących na możliwości dal
szego rozwoju Patriotycznego Ru
chu Odrodzenia Narodowego.

K AŻDA kampania wyborcza 
wyzwala aktywność, także 
jeśli chodzi o formułowanie 

■wniosków i postulatów pod a- 
dresem władz politycznych, rad 
narodowych, Sejmu PRL. Rodzi 
się ich wtedy wiele, nie zawsze 
realnych, choć na pewno zasad
nych, bo wiadomo jak ogromna i 
ciągle jeszcze nie należycie zaspo
kojona jest skala społecznych po
trzeb.

Formułujący je, mimo że znają 
realia, w jakich żyjemy, starają 
się przeforsować to, co dla nich 
ważne, nawet jeśli nie zawarte 
w przyjętym planie społeczno-go
spodarczym. Lista życzeń jest 
długa, podczas kampanii wybor
czych w latach 1984—1985 pod a- 
dresem władz wojewódzkich
skierowano 678 postulatów i
wniosków, do Komitetu Wojewó
dzkiego PZPR w czasie i po kam
panii zjazdowej około 250. Grup 
nacisku było wiele, formułowali 
je członkowie POP i OOP, a także 
bezpartyjni licząc, że nowo wy

konalenia jej systemu i funkcjo
nowania. W wielu z nich, jeśli 
chodzi o politykę rolną i gospo
darkę żywnościową, mówiono o 
poprawie zaopatrzenia wsi w o- 
pał, nawozy i inne środki do pro
dukcji rolnej, opłacalności produ
kcji mleka, większej elastycznoś
ci polityki cenowej.

Sporo wniosków, jak na przy
kład bezpłatną ocenę wartości u- 
żytkowej bydła, zwiększenie kre
dytów na zakupy nieruchomości 
i wydłużenie okresu spłat — u- 
dało się zrealizować. Ze skrupu
latnych wyliczeń wynika, że tych 
■realizowanych do końca było 
40, najczęściej postulatów o cha
rakterze organizatorskim, które 
nie wymagały dodatkowych na
kładów finansowych.

Niestety, tak krawiec kraje, jak 
mu materii staje. Nawet więc 
wnioski uznane za słuszne, celowe 
i potrzebne, nie mogą zostać u- 
względnione z powodu braku

Przy ich rozpatrywaniu i u- 
dzielaniu odpowiedzi często uży
wano klauzuli

»

TAK KRAWIEC
KRAJE..

JĘDRZEJ MILLER

brane władze zajmą inne być mo
że stanowisko niż poprzednicy, 
że uda się „wcisnąć” coś jeszcze 
do planu albo przekonać o słu
szności interwencji.

Niektóre wnioski nie były sfor
mułowane w sposób precyzyjny, 
raczej miały charakter prezen
tacji odczuć i opinii. Z bogatej 
listy postulatów kierowanych na 
adres Komitetu Wojewódzkiego 
181 zakwalifikowano jako wnio
ski do realizacji lub udzielenia 
odpowiedzi, posegregowano we
dług tematyki, 16 przekazano do 
wydziałów, w zależności od kom
petencji lub też 75 — przesłano 
do władz centralnych i do instan
cji wojewódzkich.

Czego dotyczyły?

Funkcjonowania partii, pań
stwa, gospodarki narodowej, 
zmian w dokumentach partyj
nych, państwowych uregulowań 
prawnych, ograniczenia ilości po
siedzeń i narad, większych na
kładów na gospodarkę komunal
ną. Dzielono się uwagami na te
mat reformy gospodarczej, dos

środków finansowych czy mocy 
wykonawczych. Zasada mierzenia 
sił na zamiary nie przez wszyst
kich jest akceptowana, nie chcą 
zrozumieć, że załatwienie przez 
nich zgłoszonego wniosku odbę
dzie się na przykład kosztem za
łatwienia innego, równie ważne
go

Nie stać nas na dziś na 
rozwiązanie z marszu wszystkich 
problemów oświaty, postawienie 
nowych szkół wszędzie tam gdzie 
są potrzebne. Niestety, świado
mość realiów nie zawsze wygry
wa z partykularnymi interesa
mi.

Z wniosków kierowanych pod 
adresem władz wojewódzkich w 
trakcie kampanii wyborczej do 
rad narodowych przyjęto do re
alizacji 120 i 54 z kampanii wy
borczej do Sejmu. 41 przekazano 
do władz centralnych. Miały róż
ną wagę, często dotyczyły spraw 
lokalnych, których załatwienie le
żało w kompetencji terenowych 
organów administracji, ale me
todą odbijania piłeczki trafiły do 
ewidencji wojewódzkiej.

W  ramach 
istniejących 
możliwości”.

bowiem konieczność liczenia się 
z realiami jest faktem, choć jesz
cze nie przez wszystkich rozu
mianym. Obietnicami nie uda się 
niczego załatwić, uspokajają na 
krótko.

Warto przytoczyć kilka wnio
sków dla zilustrowania ich róż
norodności — obniżka cen na ma
teriały rolnicze, spowodowanie, by 
POZH informowało rolników o 
terminie zakupu cieląt, owiec i 
koni. zwiększenie odstrzału dzi
ków, bo robią szkody, ale dotyczy
ły także, budowy drugiej przepra
wy mostowej przez Wisłę, regu
lacji rzeki Skrwy i Osetnicy, bu
dowy studni i wodociągów w Ma
łej Wsi, budowy szkół w Daszy
nie, Gostyninie, Sierpcu, Oporo- 
wie, Białotarsku, Gołębiewku.

Z tej różnorodności potrzeb 
trzeba wybrać i wyselekcjonować 
to oo niezbędne, realne na dziś, 
ocenić czy istnieje szansa pomo
cy ze strony zgłaszających w re
alizacji składanego wniosku, czy 
jest on tylko postulatem pod a- 
dresem władzy, która powinna... 
Napór potrzeb inwestycyjnych o- 
gromny, w  rolnictwie, gospodar
ce komunalnej i mieszkaniowej, 
służbie «drowia i oświacie.

Oceny realizacji postulatów i 
wniosków dokonała niedawno E- 
gzekutywa KW PZPR, posiłkując 
się dokumentami przygotowany
mi przez wydziały KW PZPR, U- 
rząd Wojewódzki, Wojewódzki 
Zespół Poselski. Wniosków pły
nących z dyskusji było sporo, ge
neralnym zaś, że trzeba wnikli
wiej rozpatrywać formułowane 
postulaty i dokonywać selekcji 
niezbędnej, by wśród spraw wa
żnych nie zgubić tych najważniej
szych. Niezbędne jest przestrze
ganie instrukcji w sprawie ewi
dencji wniosków, przyjętej przez 
Komitet Centralny PZPR na IX 
Plenum, która mówi, że wnioski 
zgłaszane na zebraniach partyj
nych, plenarnych posiedzeniach, 
egzekutywach, aby mogły być 
przyjęte do realizacji muszą uzy
skać w głosowaniu poparcie wię
kszości.

Bezcelowe jest tworzenie listy 
życzeń, które nie mają szans na 
ich spełnienie, ale też wnioski je
śli w wyniku koniecznej selekcji 
zostały przyjęte, muszą być reali
zowane w terminie, a adresat po
wiadamiany o trybie załatwienia 
lub powodach, które sprawiają, że 
termin ten się przedłuża. Wymaga 
tego i dyscyplina partyjna, i bu
dowanie autorytetu urzędu — a- 
drasata danego wniosku.

EWA GRINBERG

W RÓŻENIE Z SALETRY
zbierać na ziarno. Z drugiej strony — ich wydaj
ność jest jednak niższa niż odmian zagranicz
nych. Nasion tych właśnie, importowanych od
mian nie ma. Jeszcze jesienią zapasy "wykupił 
WOPR na wdrożenia.

P EWIEN optymizm trzeba odnotować w 
sprawie sadzeniaków. Usilne nawoływania 
do częstszej zmiany materiału siewnego 

przynoszą rezultaty. Rolnicy chętnie zamawiają 
sadzeniaki, jednakże odkąd w roku ubiegłym ich 
cena zależy od zawartości skrobi — nacisk na 
odmiany wysokoskrobiowe znacznie wzrósł. Do 
łask wróciła Ronda, którą w roku 1984 usunięto 
z rejestrów, ze względu na dużą (wówczas) za
wartość solaniny. Obecnie można ją uprawiać, 
rolnicy chętnie by kupili sadzeniaki, jednak nie 
ma ich skąd wziąć. W ogóle zaś na zapotrzebowa
nie 1200 tom na odmiany wysokoskrobiowe — 
zabezpieczenie jest jedynie na 200 ton. Nie nale
ży z tego powodu od razu załamywać rąk. Póki 
co — można sadzić inne odmiany, może i niżej 
skrobiowe, ale za to plenniejsze. Jak wykazały 
wstępne lustracje, sadzeniaki w kopcach u rolni
ków przeleżały dobrze, nawet tak silne mrozy nie 
spowodowały jak na razie poważniejszych strat.

Oddzielnie trzeba potraktować nasiona roślin 
pastewnych. Tych jest, zgodnie z zapewnieniem 
dyr. Jerzego Sasinowsfeiego pod dostatkiem, zre
sztą nigdy właściwie ich nie brakowało. Od sie
bie dodajmy, że na lepszych ziemiach peluszka, 
czy groch, na słabszych — seradela i łubin w tym 
roku powinny zostać posiane w większych/ niż 
dotąd ilościach. Motylkowe nie wymagają prawie 
że nawożenia azotem, a więc...

W poprzednim numerze „Tygodnika” pisaliśmy 
o stanie gotowości sprzętu mechanicznego w

SKR-ach. Niewiele do tej pory się zmieniło. Ge
neralnie można nawet wysunąć wniosek, że 
wszelkie dane należy zawsze sprawdzać na miej
scu. Oto stan gotowości w dniu 10 marca podany 
mi w WZRKiOR był nieco niższy, niż ten, do 
którego dane uzyskałem tydzień temu. Nie są to 
ilości znaczące, ale wskazują, że prezesi eskaerów 
nieco zawyżają ilości sprawnego sprzętu. Naj
świeższe dane mówią więc, że sprawnych ciągni
ków było 84 proc., roztrząsaczy obornika — 
81 proc., natomiast siewników punktowych do 
buraków — 80 proc. Nie są znane jeszcze wyniki 
kontroli wojewódzkich z udziałem czynnika 
społecznego, czyli działaczy kółkowych, wszelako 
ogólnie nie jest tak źle, wiele braków można 
wyeliminować, tyle że do niektórych maszyn 
brakuje po kilkanaście pozycji części zamien
nych. Zamówienia zostały złożone na czas, aie 
potwierdzenie możliwości zakupu uzyskano w 
stosunku do 50 — 70 proc. pozycji. Żle jest z 
częściami do ciągników i kosiarek rotacyjnych.

Z AMIAST mówić o rzeczywistych wielko
ściach, czy zapasach nawozów mineralnych, 
przytoczymy tylko dwie liczby. Azotowych 

będzie mniej o 2400 ton w stosunku do roku ub., 
a fosforowych — aż o 14,5 tys. ton mniej. A prze
cież w roku ubiegłym było nie lepiej, niż w 1985! 
Toteż na szczeblu wojewódzkim i w gminach od
bywa się obecnie wielkie dzielenie. Zamiast mar
twić się leżącymi na pryzmach nawozami — 
wszyscy określają kryteria podziału, bo na pryz
mach leży tylko sól potasowa. Każda Ilość super- 
fosfatu, czy saletry zostanie wykupiona natych
miast, ludzie w punktach spredaży pojawiają się 
nie wiadomo skąd, kolejka rośnie, słychać słowne 
utarczki 1 złorzeczenia.

Na zebraniu dla wiceprezesów pionu GS od
powiedzialnych za obrót artykułami rolnymi w 
Mińsku Mazowieckim ustalono priorytety. Na 
pierwszym miejscu postawiono rolników upra

wiających zboża kompleksowo, następnie — bu
raki cukrowe, ziemniaki, zboża. Już z tego widać, 
że nie mówiło się o rzepaku, chociaż ta roślina 
wymaga obfitego nawożenia pogłównego. Zgod
nie z priorytetami, w zależności od poziomu do
staw, przy udziale samorządów wiejskich będą 
dzielone nawozy po gminach. Najważniejsza sta
je się kartoteka, gdzie wpisana zostaje każda 
ilość nawozu. Ile ludzkiej, niepotrzebnej pracy 
zostaje zmarnowane. I jeszcze jedna sprawa. 
Postawienie na pierwszym miejscu upraw kom
pleksowych przy rozdziale nawozów jest niewła
ściwe (przynajmniej w woj. płockim), oparte na 
fikcji i przyniesie szkody moralne na wsi. Upraw 
kompleksowych mamy bardzo mało, wynika to 
ze struktury obszarowej gospodarstw. Najpierw 
trzeba ustalić, że kompleksem jest, powiedzmy, 
pole o powierzchni 5 ha obsianej jednym rodza
jem roślin. Ile takich pól można znaleźć na tere
nie województwa, gdzie średnia wielkość gospo
darstwa ledwo przekracza 6 ha?

A jak wygląda nasze województwo na tle 
kraju?

W  DNIU 11 marca odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem ministra rolnictwa, 
gospodarki żywnościowej i leśnictwa 

Stanisławem Ziębą. Z wypowiedzi ministra I 
niektórych kierowników departamentów wynika, 
że w całej Polsce jest prawie jednakowo. To 
„prawie” dotyczy zwłaszcza nawozów mineral
nych. Rzecz w tym, że na rok bieżący przewidzia
no wzrost produkcji azotowych. Gały przerost 
ma iść dla województw osiągających do tej pory 
słabsze wyniki w produkcji roślinnej. Ale jest to 
sprzeczne nie tylko z odczuciami rolników do tej 
pory (zrozumiałe są zaległości w dostawach spo
wodowane przez styczniowe niskie temperatury 
i braki gazu wynikłe również z powodu ciężkiej 
zimy), lecz także z oficjalnych danych dokumen
tu p.t. „Ocena przygotowań do wiosennych prac

w rolnictwie w 1987 roku” sta*. 0 dowiadujemy 
się „Według dokonanego bilansu produkcji i 
zgłoszonych dla rolnictwa ilości nawozów w ro
ku gospodarczym 1986/87 przewiduje się, że do
stawy wyniosą 1.368 tys. ton azotu (na plan 1.430 
tys. ton) tj. 95,6 proc.”.

Ze stwierdzenia tego wynika Jednoznacznie, że 
plan nie zostanie wykonany i o żadnej poprawie 
nie może być mowy. Braki nie są wielkie, mini
ster wszystkie sektory zachęca gorąco do maksy
malnego wykorzystywania obornika, z czym rze
czywiście do tej pory nie było najlepiej.

Województwo płockie natomiast jest w lepszej 
sytuacji niż reszta kraju ze względu na możliwość 
lokalnego pozyskiwania wapna nawozowego. 
Dla kraju przewiduje się 3.010 tys. ton wapna, w 
tym 1.160 ton ze źródeł lokalnych. Od naszych 
SKR, a także cukrowni i MZRiP zależy, ile wła
ściwie sami tego wapna pozyskamy. Wapnowa
nie pól oznacza zaś wzrost plonów o 15 proc. bez 
konieczności zwiększania ilości nawozów mine
ralnych. Dzięki wapnu właśnie są one w więk
szym stopniu wyzyskiwane przez rośliny.

Nasza produkcja warzyw w szklarniach nie 
jest wysoka, toteż mniejszym zmartwieniem jest 
dla nas niska jakość i niewystarczająca ilość wę
gla do opalania szklarni i tunelów! W kraju nato
miast może budzić to poważny niepokój: nowa
lijek w tym roku będzie mniej.

„Niedostateczne jest zaopatrzenie w środki o- 
chrony roślin, szczególnie głębokie niedobory 
występują w środkach chwastobójczych oraz za
prawach nasiennych” — czytamy we wspomnia
nej już ocenie. Nic dodać — nic ująć.

Ostra zima nie miała na szczęście ujemnych 
skutków dla kontraktacji zboża i innych roślin. 
Dzięki posunięciom cenowym kontraktacja bu
raka w kraju zbliża się ku końcowi. U mas — 
podobnie. To samo dotyczy zbóż, także jarych. 
Ale tu również uwaga. Oto rolnicy kontraktują 
tym chętniej, że mają nadzieję w ten sposób ja
koś załatać nadzwyczaj trudną sytuację nawo
zową. Ponieważ wszyscy znajdą się w podobnej 
sytuacji — nikomu nie uda się prawdopodobnie 
w pełni zaspokoić nadziei i potrzeb. I jak tu 
mówić o wzrośde plonów?.

BOGDAN IWAŃSKI



Dzielą się swymi doświadczenia- 
mi. podpowiadają, bo impreza ma 
być wspólna — jedna! Nie ma 
dyrektorów, szefów, pracowni
ków Każdy czuje się odpowie
dzialny. Ustalamy plan następne
go dnia i do domu, by odpocząć 
kilka godzin.

Scenografia jest już gotowa. 
Mamy nagłośnienie i oświetlenie. 
Około godziny 14 ma być prze
prowadzona krótka próba gene
ralna. Przyjechali koledzy z „Tele- 
expres.su” — Zbigniew Krajew
ski i Wojciech Reszczyński. Nasz 
realizator, dziennikarz, który z 
konieczności będzie musiał usiąść 
za konsoleta, pisze tzw. ramówkę 
programu. Układamy teksty do 
prezentacji dziewcząt oraz wizy
tówki reklamowe sponsorujących 
firm. Ze sceny krzyczą: „Prosimy 
o akład jury!”.

O godzinie 14.30 zaczynają 
wchodzić pierwsi widzowie. Pełna 
gotowość. Spotkanie członków 
jury. regulamin, zasady punktacji 
— wyjaśnia przewodniczący, za
stępca redaktora naczelnego 
,.Expressu Wieczornego” Janusz 
Wasilewski. Schodzimy na wido
wnię, A za chwilę...

SYGNAŁ
Na scenie pojawiają się: Zbi

gniew Krajewski i Wojciech Re
szczyński. Powitanie, prezentacja 
L muzyka. Wychodzą dziewczę
ta. Prowadzi Elżbieta Czerwiń
ska z Krośniewic. Od niej właści
wie zależy, jak ustawią się na
przeciw publiczności i czy każda 
znajdzie dla siebie odpowiednie 
miejsce. Uśmiechnięte, wyczuwa
jące rytm. Oklaski. To dobrze — 
mówi choregoraf Przemysław Śli
wa. Nię tak nie dodaje otuchy 
jak mile powitanie... Ustawiają 
się. przechodzą, obchodzą i wra
cają. Trzymamy za nie kciuka. Zza 
kulis obserwuje dziewczęta cho
reograf, -- Spokojnie — tłumaczy
— dadzą sobie radę. Wierzymy

Natomiast reżyser Miron Zajfert 
dba o artystów, by przypadkiem 
kóryś nie spóźnił się i nie 
zmniejszał tempa. Pojawiają się, 
wychodzą, śpiewają i przy burzli
wych oklasach wychodzą za kuli
sy. O przygotowanie się dziew
cząt do następnej prezentacji dba 
Irena Barszczewska. Koordynuje
— Elżbieta Jakubowska. Już! No 
i nastęone wyjście. Tym razem w 
kostiumach kąpielowych. Znowu 
'■'klaski. Jest gorąco, wzrastają e- 
mocje.

Na sali, wśród publiczności, 
słychać komentarze. Ta jest... 
Mnie się podoba jednak... Ty nie 
masz gustu.. Znany prezes woli 
blondynkę Poważny dyrektor 
jest za brunetką. A koleżanka 
menago, która znowu jest przy 
mnie z odwagą przyznaje, że ma 
kłopot z wybraniem tej zdecydo
wanie najpiękniejszej.

Tymczasem na schodach, Już za 
kulisami, oparty skromnie o ścia
nę stoi satyryk — Krzysztof Ja
roszyński, który przed chwilą roz

Prezentacje odkrytych wdzięków.

MISS MAZOWSZA 87
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mmmn mess mimm u
śmieszą! publiczność. Zbliżamy 
się do przerwy. W ciągu 15 mi
nut można decydować o wybo
rze Miss Publiczności Płocka. Za
powiedziano plebiscyt. Wystarczy 
wpisać numer na kuponie karty 
wstępu. Później wybrana miss 
będzie losować nagrody. Trzy ra
dioodbiorniki.

A jury zbiera się w sali kima 
„Sfinks”, by dokonać wyboru 
Miss Gracja Mazowsza’87. Każdy 
wybiera jedną spośród 19 kandy
datek. Zdecydowaną większość 
głosów otrzymuje dziewczyna z 
nr 14 — Iwona Stępień z War
szawy.

Już ponad 2 godziny trwa sym
patyczna zabawa. Wesołości do
daje Władysław Komar, nostalgii
— Alicja Majewska, powagi — 
Irena Dziedzic, sentymentalizmu
— Andrzej Rybiński, a show robi 
grupa „Vox”.

—- Nie wyrobimy sie przed dru
gim koncertem — słychać wąt
pliwości.

— Zdążymy — uspokaja Mi
ron Zajfert. — Zaraz będziemy 
finiszować.

— Gdzie można szybko coś 
zjeść? — pyta Krzysztof Jaro
szyński.

ZSO „Polam-Gostynin”
PPZ „Jugopoł”
PPZ „Arston”
PPZ „MaxjK»l”
ZPDz. „Cotex”
ZMPMR „Agromet” Kutno 
PPZ „Vima”
Przedsiębiorstwo „Naftore- 
niunt”
CBCzZ „Agroma” Kutno

— Edyta Masłowska, a wywiad 
przeprowadzi Wojciech Reszczyń
ski Tylko gdzie jest Edyta ?;Szu- 
toamy za ku i i asm i. Nie ma! A ona 
spokojnie siedzi w garderobie i 
poprawia makijaż. Gdy wyjdzie 
na scenę, publiczność przywita ją 
gromkimi brawami. Pewnie za to, 
że urodziła się w Płocku...

Ogłoszenie wyników: Miss Gra
cja Mazowsza'87 i Mass Publicz
ności Płocka’87, Zostają mą pani 
z nr 14 — Iwona Stępień. Oklaski 
świadczą, że widzowie aprobują 
werdykt jury. Opinie są zgodne.

OSM Kutno
ZPR „Miflex” Kutno
KZPOW we Włocławku —
Oddział Płock
ZPOW — Ciechomice
WZSM — Płock
WZSM — Ćiechanów
FMR — „Agromet-Kraj” —
Kutna
PPZ „Emco”
PHS — Płock

famo zostało uzgodnione pianowe 
opóźnienie: 15 minut. Bez żar
tów, panowie. Jeść i do roboty!

Zajęte rzędy foteli. Ludzie sie
dzą na dostawionych krzesłach, 
fotoreporterzy zgromadzali się 
przy scenie. Udał się pierwszy 
koncert, więc teraz możemy już 
być spokojni. Ale, zawsze ta nie
wiadoma... Dziewczęta są uśmie
chnięte. Nie powinno więc być 
kłopotów, chociaż niektóre bolą 
nogi od cienkich szpilek. Ścią
gają pantofelki, by założyć w o- 
statniej chwili, przed wyjściem na 
scenę.

WIELKI FINAŁ
Ten sam scenariusz. Ci sami 

wykonawcy. Taki sam program. 
Publiczność nie dostrzega całej 
roboty, A tymczasem trzeba za
dbać o szczegóły, by nie było po
tknięć.

— Podkręcamy tempo — zapo
wiada reżyser.

— Ale widzowie domagają się 
bisów — odpowiadają wykonaw
cy.

— Znowu będę musiał wyjść — 
śmieje się Zbigniew Krajewski — 
i powiedzieć: wolę piękne dziew
częta niż Komara.

Fotoreporterzy chcą też mieć 
swoją miss. Wybierajcie. Nasz To
masz J. Gałązka przynosi infor
mację: ..Zas ala nia kandydatka 
z .nr 1 — Elżbieta Czerwińska z 
Krośniewic”. Dyrektor Okręgowe
go Przedsiębiorstwa Rozpowsze
chniania F;lmów w Lodzi — Woj
ciech Okulak, zasiadajacv także 
w fury. funduje iei kartę bezpłat
nego w=tępu do kin.

Przewodniczący jury — red. Ja
nus? Wasilewski odczytuje pro
tokół: ..Miss Mazowsza’87 została 
wybrana pan? z numerem 18 — 
Bogna Sworowska z Warszawy”. 
Gromkie brawa Moment korona
cji szarfy dla miss i dwóch wice
miss. Błyskają flesze, Wręczamy 
komplety płyt firmy ..Arston”. 
Robi się trochę zamieszania To 
jest normalne. Wszystkie dziew
częta stoją na scenie Pogodziły 
się z losem /tadna nię zaprote
stowała, to również świadczy o 
tym, że werdvkt był sprawiedli
wy, że jurorzy się nie pomylili.

śmieją się koledzy z redakcji. 
Nasz duchowy opiekun — Bogdan 
Iwański, sypie dowcipami i bły
skawicznie załatwia sprawy. Jest 
korona z firmy ,Argentum”; któ
rą prowadzi p. Jerzy Stachurski, 
jeden ze sponsorów naszej impre
zy. Są także szarfy, nagrody: te
lewizor kolorowy, trzy zestawy 
ra d i o - rnagneto fon ów, nocna lam
pa od firmy „Maxpol”. zestawy 
łazienkowe od PZ. .,Vima” — 
również sponsorów Mamy naj
więcej ..urwania głowy” z ele- 
fonem. Dzwoni co chwilę. W słu
chawce słychać pyianie: ,,Czv 
można kupić karty wstępu?” Z 
przykrością informujemy, że już 
wszystkie zostały sprzedane, mi
mo ceny 1.300 złotych Drogo! Ale 
bardzo kosztowny jest program 
artystyczny. Chcemy zapewnić 
rozrywkę na wysokim poziomie, 
wiec musimy zdobyć popularnych 
wykonawców, gwiazdy polskiej e- 
strady. Im trzeha płacić...

Dziewczę a ćwiczą od godziny 
14 do 17. Potem przerwa do 18 
i znowu — tym razem na scenie. 
Przed godziną 22 przyjeżdża eki
pa techniczna z Estrady. Zaczy
nają montować zastawia, usta
wiać mikrofony, rozkładać kable. 
Jest reżyser Miron Zajfert. Próbu
je coś zmieniać, lecz w końcu 
ustalają ze scenografem, choreo
grafem i tak ma pozostać na sce
nie jak jest. Coraz bardziej daje
0 sobie znać zmęczenie. Puszcza
ją nerwy. Czasami dochodzi do o- 
strej wymiany zdań, lecz po chwi
li wracają uśmiechy. Nie ma spe
cjalnej mitnoderii. nie ma też cza
su na utyskiwanie. Każdy musi 
pracować. Tyle tylko, że łatwo 
mówić, gorzej natomiast jest w 
praktyce.

— Wystarczy raz przyjść i po
patrzeć — żartują koledzy, wspo
minając kierownika Wydziału 
Kultury UM oraz dyrektora Domu 
Kultury w Płocku, Andrzeja A- 
ren łowicza. Po czym należy po
wiedzieć: ,.Spieszę się na zebra
nie...” i zostawić wszystko za 
drzwiami. Niech się inni martwią 
— to jest podejście. Mogliby po
móc, tylko niby dlaczego? Niech 
się martwi główny organizator! 
Może mu się nie uda. Wtedy bę
dzie czym ożywiać rozmowy...

Ale każdy orientuje się w czym 
rzecz. Wie na kogo może liczyć. 
To powoduje, że tym bardznej się 
staramy i ponosimy większe wy
siłki, bez względu na predyspo
zycje oraz doświadczenie zawo
dowe. Pozostawieni sami sobie! 
Przejmujemy na siebie role: re
żyserów, inspicjentów, pracowni
ków technicznych. Do 3 w nocy 
trwa ustawianie aparatury na
głośnieniowej. Rano będą monto
wane reflektory i jupitery. Od 
godziny 9 mają znowu ćwiczyć 
dziewczęta. Potem przerwa na ma
kijaże i kosmetyczne „pociągnię
cia”. Swe usługi zaoferowała Ka
tarzyna Szewczyk, mająca salon 
piękności przy ulicv Nowv Rvnek
1 w Płocku oraz fryzjerka Bar
bara Rudzieniec.

Nie oszczędzają się pracownicy 
Biura Miss Polonia: Irena Bar
szczewska oraz Jerzy Szamborski.

Tak trzymać!

Poprawiamy sobie humory i u- 
ważamy na reakcję widowni. 
Sympatyczna atmosfera pomaga 
artystom nawet z rutyną Jest ła
twiej występować, śpiewać i pro
wadzić program. Od razu mija 
trema. A każdy ją ma Gdy sły
szymy brawa w takt. muzyki, u- 
śmiechamy się do siebie To świa
dczy o tym, że ludzie się bawią, 
a więc warto pokonać zmęczenie 
I dołożyć starań. Błyskawiczne u- 
stalenia. Ty wychodzisz z tej 
kulisy, ja z drugiej. Musimy tak 
robić, by orientował się nasz ko
lega przy konsolecie. Choreograf 
jest zadowolony z dziennikarskiej 
pomocy, A zresztą nie było komu 
usiąść za pulpitem aparatury. 
Znamy się już wszyscy i na wszy
stkim. Co z tego, że musimy im
prowizować To przecież normal
ne Byle tylko utrzymać wysoki 
poziom artystyczny.

W przerwie obraduje jury. 
Przedłużają się wybory, bo nie 
ma całkowitej zgodności. W koń
cu udaje siię wypełnić do końca 
protokół. Zapisać wszystkie wol
ne rubryki. 1 przewodniczący bę
dzie mógł ogłosić werdykt.

W koronie i na tronie! Miss Mazowsza’87 Bogna Izabela Sworowska, 
wicemiss: Iwona Stępień i Kamila Monika Rudnik.

— Teras wychodzi zdobywczyni 
trzeciego miejcsa na wyborach 
Miss Świata Stewardes’37 —
Małgorzata Lityńska. Rozmawia z 
nią na scenie Zbigniew Krajew
ski. Potem wyjdzie Miss Gracja’86

Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

Na zakończenie koncertu śpie
wa grupa „Vox”: „Szczęśliwej 
drogi, już czas...” Zaraz pędzimy 
na kolację do restauracji „Pod 
Strzechą”. Najpierw jedzą dziew
częta. Potem reszta. Szybko, byle 
zdążyć. Ktoś śmieje się, bo podo-

Jesteśmy zmęczeni, ale uśmie
chamy sie do siebie Wschodzimy. 
Zegnamy, przepraszając nawza
jem za ostre- reakcje, za uwagi. 
Czasami trzeha bvło coś głośniej 
powiedzieć. Ale rozum?emv, że 
denerwowaliśmy się wsnólnie. bo 
każdemu zależało na udanej -im
prezie. Spełniliśmy najważmej- 
szy . warunek — zorganizowania 
rozrywki na wysokim poziomie 
artystycznym.

Po raz pierwszy w dawnei s to 
licy Mazowsza wybrano Miss Ma
zowsza’87.

ZBIGNIEW BURACZYNSKI

— Żeby było już po wszystkim 
— mówi kierownik kina ..Przed
wiośnie Elżbieta Jakubowska.. 
Żeby — powtarzają koledzy. Tyl
ko choreograf Przemysław Śliwa 
les' spokojny i stara się dodać 
nam otuchy. Ćwiczy z dziewczę
tami układy. Szereg, przejście, o- 
brót i zejście. Poza, uśmiech itd. 
Najwięcej trudności mają dziew
częta w chodzeniu na szpilkach 
Nie są przyzwyczajone. Wolą a- 
d i dąsy. Pięknie — zachęca chore
ograf. O. tak — chwali Dziew
czyna z numerem 19 — Agata 
Ubysz, wymy-Ma sobie pozę chiń
ską. Kładzie na głowie płytę 7 
numerem i .sto: bez ruchu, jest 
miłe niesforna, trochę niezdyscy
plinowana, ale bardzo sympaty
czna. Dziewczętom chce sie pić. 
Stawiamy na środku kontener z 
wodą nv nera Iną. Przechodzą w 
pobliżu i już się uśmiechają. 
Wszystko traktują jak zabawę, na 
luzie.

W tym czasie scenograf Miro
sław Lakomski kieruje ekipą 
techniczną. ustawiają podesty, 
montują plansze, wciągają znaki" 
Na scenie trzeba ..wygospodaro
wać” jak najwięcej miejsca dla 
dziewcząt. Z lewej strony Big- 
Band Wiesława P! er ego rólki z 
prawej — schody, po których bę
dą przechodziły k a n d y d a tk i do 
tronu, ubawionego w g?»bi Mi
jają

G O D Z IN Y  

WYTĘŻONE! PRACY
\ oczekiwania. Oby tylko nagie 

coś ..nie wyskoczyło”. — Nie ta
kie imprezy „zawalaliśmy” -

Pełen luz — Miss Foto — Elż
bieta Czerwińska reprezentantka 
woj. płockiego.



Drzwi gabinetu uchylają się powoli. Wsu
wa się przez nie ręka z dużą, papierową tor
bą a za nią buzia niebieskooka, jasnowłosa i 
reszta postaci siódmoklasisty Krzysia. Dzisiaj 
jest solenizantem, więc korzysta ze swoich 
przywilejów, by wtargnąć do pokoju dyrek
tora i obdarzyć go imieninowym cukierkiem. 
Niegdyś ta ręka, w której teraz Krzysio nie
śmiało ściska torbę ze słodyczami, sięgała 
całkiem pewnie i z rutyną po cudze mienie. 
Dzięki intensywnym zabiegom wychowaw
czym widać w charakterze chłopca znaczną

P O P R A W N IE  KW ALIF IKO W AĆ
W zasadzie robi to Poradnia Wychowa wczo-Za- 

wodowa, prowadząc odpowiednie badania u ucz
niów szkół podstawowych sprawiających trudności 
dydaktyczne. Czasem trudności takie są wynikiem 
opóźnień w nauce, spowodowanych złymi warun
kami domowymi, brakiem opieki rodziców lub czę
stym wagarowaniem i w tych wypadkach szkoła 
bierze ucznia pod bardziej intensywną kuratelę, 
pomagając w przezwyciężeniu negatywnych wpły-. 
wów środowiska. Czasami jednak, gdy powtarzanie 
klasy staje się nagminne, a iloraz inteligencji wy
pada poniżej normy, przewidzianej dla poprawnie 
rozwijającego się dziecka, uczeń kierowany jest do 
szkoły specjalnej. Taka decyzja zawsze budzi Wie
le emocji, zwłaszcza u rodziców skierowanego. Czy 
aby psycholog nie popełnił pomyłki?, Czy nie wy
dał wyroku, skazującego dziecko na życie poza 
normalnym społeczeństwem?

Zdaniem dyrektora Arkadiusza Górskiego selek
cja w dzisiejszych czasach jest tak precyzyjna, a 
decyzje poradni tak wyważone, że nie zdarza się; 
by do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego trafił ktoś, 
kto miał szanse na ukończenie zwykłej szkoły. Gdy
by nawet coś takiego miało miejsce — zadziałają 
dalsze mechanizmy selekcji. Przynajmniej po ro
ku pobytu dziecka w ośrodku zbiera się rada pe
dagogiczna, by wydać opinię o zasadności pobytu 
ucznia w placówce. Jeżeli i tutaj występują trud
ności dydaktyczne poradnia dokonuje rekwalifika-

cji, dając często skierowanie do szkoły życia. Z 
przypadkiem odwrotnym, tzn. dziecka zbyt zdolne
go jak na poziom ośrodka, dyrektor Górski nigdy 
się w swojej praktyce nie spotkał.

ZACZYNAĆ WCZEŚNIEJ
Jurek skończy w maju 19 lat. Zaczął naukę w

ośrodku jako 15-letna czwartoklasista, po długo
trwałych brakach postępu w szkole podstawowej. 
Decyzja przyszła zbyt późno Utrwaliły się błędy, 
pogłębiły braki, doszły sprawy emocjonalne. Tyle 
czasu  ̂ strawionego bezefektywnie w młodszych 
klasach podstawówki każdego zniechęciłoby do dal
szej nauki. Gdyby tu. w OSW, pracowano nad Jur
kiem od II klasy, skończyłby szkołę już dawno i bez 
stresów.

^Niestety,, rodzicielskie ambicje są przeważnie sil
ni 3jsze niż rozsądek. Nie można kierować ucznia 
do szkoły specjalnej wbrew woli rodziców, ci zaś 
powodowani fałszywym wstydem starają się ukryć 
fakt niepełnosprawności dziecka, ..przechowując'’ je 

wiele lat w zwykłej szkole. Na przepychaniu z 
klasy do klasy upływają cenne lata. które w 
osrodKu mogłyby zostać z pożytkiem przeznaczo
ne na intensywną reedukację. Zamiast Jasia p rz e ł

om jętego i zniechęconego do nauki byłby Jasio zdo
bywający solidną wiedzę i umiejętności pod kie- 

• P:-da?°gów-sj?ecjalistów. Absolwenci 
m iJ szansę dalszego kształcenia i zdoby

cia cioorego zawodu, znalezienia miejsca w życiu 
nawet ze swoją ułomnością.

KIERUNEK —  ZAW Ó D
V.' zasadzie wszystkie prace konserwacyjne na 

terenie ośrodka wykonują uczniowie w ramSh za- 
K ^ v ,n y c h  Da się pogodzić z programem, a w 

jem się przy & a — mówi Stanisław Zientarski, na
uczycie! prz.ednr ot.u praca-technika. Obecnie na 
h :v : vdC;e Pracowni renowacja skrzynek
b.o.oecznyc.i. ale bywa i klejenie krzeseł, nanra- 
y a ^ a a e - ,  wpr-mm rrmków. To. z czym spotyka- 
iutZl--:'* a 2 czym Powinni sobie samo-

lr , ! °> urzędnikami w biurze nie 
; nv  J dostosowany do możli-...i in.o.e. tkalnych, praktyczny.

Cbło wybrać któryś z'.kierunków kształ-
eewa zawodowego w Płocku lub Kutnie: ślusarz.

rolniczych,, szewc, cholewkarz, 
; a t3.z e,v'A ^t przeznaczono kierunek

cr...vVV;ai?-ri 1 krawiec.:i. Świadectwo ukończenia te-
rcroły zawodowej nie upośledza absol-

f ' ia , ,od względem płacowym w stosunku do ab- 
•C w ;- ow innych scAó? Podiede.:da!sże1 nauki jest 

01 V / \mo;' Ias!sta:łV • 2 OSW <wielką, życiową 
1<e-o preorientacja zawodowa oodejmo- 

v/r.oa ;??,t oardzo wrześnie, a usprawnianie manual- 
^ f f ^ e ,sy-'l71,łVf'znje »a baz-e przedmio- 

r ^ H “:'a' ° f  .70 Proc- Podopiecznych dy- ' , G-/i -:0 podaimine naukę, w szkołach za-
P; owych Pran„ia w MPpłam?e’\  ..Wutehu”, szpi- 
trm, sno.dziemi wielobranżowej. Stali się przydat
ki w rpo.eczonstwie, praca ośrodka nie poszła na marna.

CSEAfJ C IER P L IW O ŚC I. .
Jadwiga Lodzińska pokazuje palcem obrazki a 

mam Gr zyn.-ra stara się poprawnie wymówić ich 
nazwy. Mimo wielkiego wysiłku jaki wkłada w 
tę. czynność zamiast „dom” wychodzi „gom” a za
miast „kot” — „kok”. Język jest gruby i nierucha
wy, me coce wyrazić tego co myśli głowa. Widać 
, ■y P rtęp Przedtem był tylko niezrozumiały beł
kot. dzięki intensywnym ćwiczeniom readukacyjnym 
udało się wiele.

Ta praca jest tylko dla cierpliwych. Mozolne: sy
stematyczne . ćwiczenia, tysiąckrotne powtarzanie 
tyra samych sylab, wyrazów i zdań to jedyny'spo- 
scb na usprawnienie zaburzonych czynności mó
wienia. czytania i pisania' Spośród dziesięciu drugo- 
klasistów (pierwszej klasy w tej szkole nie ma) 
ośmiu uczęszcza na reedukację do pani Jadwigi, a 
ona sadza ich w swoim gabinecie luster i .każe wy
ciągać język do swojego odbicia. Na górną wargę, 
w lewo, w prawo. Często trzeba pomóc drewnianą

poprawę. Nie jest pierwszym. Wielu miejsco
wych łobuzów przerobiono w tej szkole na 
wartościowych obywateli, wiele dzieci nie
pełnosprawnych przygotowano do normalne
go funkcjonowania w społeczeństwie. Nie 
dzieje się to za sprawą czarodziejskiej różdżki 
czy jakiejś cudownej, opatentowanej tylko 
tutaj metody, lecz przez konsekwentne wdra
żanie w codzienne życie zasad pedagogicz
nych, stosowanych wobec dzieci specjalnej 
troski.

szpatułką, by nauczyć oporny organ, „ że przy wy
mawianiu „zegarek, samolot, cebula”, ma leżeć, a 
przy „rzeka, szafa, czapka” dotykać podniebienia.

Cierpliwość i fachowość Jadwigi Lodzińskiej da
je efekty. Po kilku miesiącach intensywnej reeduka
cji troje drugoklasistów tak podciągnęło się w na
uce. że można ich było w trakcie roku szkolnego 

promować do klasy wyższej.

W Z M A C N IA Ć  EFEKTY
Wyniki pracy.szkoły są tym większe, im lepiej 

wspierane poza szkołą. Dlatego dzieci zamieszkałe, w. 
internacie mają/większe szanse. Obowiązkowe „od
rabiania” dają wychowawcy asumpt do kontynua
cji ćwiczeń, które nauczyciel stosuje na lekcji Dzie
ci mieszkające w domu rodzinnym nie zawsze znaj
dują tam odpowiednie warunki do utrwalania pra
widłowych nawyków. Rożne są to rodziny. Corocz
ne kontrole (u dzieci zagrożonych niedostosowąnieht 
społecznym częstsze) organizowane przez wycho
wawców i członków zespołu wychowawczego ujaw
niają. że nie każdy z uczniów ma w domu miejsce 
do odrabiania lekcji,' nie mówiąc już o ipiejścu 
do spania, czy możliwości zjedzenia ciąpłęgo po
siłku.

— Jeżeli dom rodzinny pomaga w pracy,szkoły, 
efekty są szalone — mówi dyrektor Górski. Jeżeli 
nie pomaga robią wszystko, żeby przynajmniej nie 
przeszkadzał. Najwięcej kłopotów wychowawczych 
nastręczają dzieci z rodzin patologicznych i ich opor
ni we współpracy ze szkołą opiekunowie. Wielokrot

ne powtarzanie się w dziennikach lekcyjnych tych 
samych nazwisk świadczy o tym, że pewne rodziny 
dostarczają szczególnie dużo kandydatów do szko
ły specjalnej. To wpływ warunków środowisko
wych: alkoholu, braku higieny, złego żywienia, któ
re już w życiu płodowym dziecka wywierają: na 
organizm swoje niezatarte piętno. Jasiowi. Marysi 
i Kasi przyjdzie, choć nie z własnej winy, nosić to 
piętno przez całe życie.

PODSTAW A: DYSCYPLINA
Skuteczne metody wychowawcze sprawiają, że 

trudne natury podopiecznych poddają się zasadom 
szkolnej dyscypliny bez większych wyjątków. Każ
dy prędzej czy później ulegnie im. bo śą konsek
wentne i sprawiedliwe. Ktoś w świeżo' pomalowa
nej ubikacji odbił ślady podeszew na ścianie — ża 
chwilę dwóch winowajców z pędzlami odnawia w 
pocie czoła to. co z taka łatwością zniszczyli.. Wło
żona praca budzi szacunek dla wspólnego mienia. 
Szkoła lśni czystością, na ścianach zwycięskie dy
plomy z konkursów na najlepszy internat w wo
jewództwie. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że 
dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego opano
wały reguły porządku i dyscypliny na wyższym pd- 
ziomie, niż ich rówieśnicy z „normalnych” szkół 
podstawowych.

Teren szkoły podzielono przypisując poszczegól
nym klasom do sprzątaniu jesienno-wiosennego i 
codziennego. Klasa II i III — trawniki od frontu, 
klasa VIII — teren za szkołą. Rabatki kwiatowe, ga
zony, skalniaczek też przyporządkowane grupom. 
Gdzieś nieporządek? Zaraz widać, odstaje, i łatwo 
zidentyfikować flejtucha. Ń.'

W internacie trwa ostra rywalizacja o najlepszy 
pokój. vz szkole o najlepszą klasę. Kryteria oce
ny: czytelnictwo, praca społeczna, poszanowanie 
sprzętów czystość osobista strój szkolny, ucieczki 
z lekcji. Na koniec roku szkolnego podsumowanie 
i puchar przechodni dla zwycięzcy. Nagroda to śro
dek wychowawczy równie skuteczny jak kar : Każ
dy chce być chwalony, zwłaszcza zaś człowiek nie
pełnosprawny. Tych życie zbytnio nie rozpieszcza, 
powodów do odbierania nagród miewają mniej niż 
zdrowi.

W SZY ST K O  W O K Ó Ł  DZ IECKA
Dziecko kierowane do Ośrodka Szkolno-Wycho

wawczego ma mniejsze możliwości rczWoju niż po
zostałe dzieci, wykorzystujemy więc te możliwości 
maksymalnie. Oto podstawowa dewiza placówki Za
jęcia szkolne i reedukacyjne są tylko częścią boga
tego programu usprawniania wszystkiego, co moż
na uspriwrrć' mowy, myślenia, spostrzegania, pa
mięci, koordynacji ruchowej. Zęby dorównać naj
gorszym, lecz zdrowym rówieśnikom, muszą być naj
lepsi. Dużo ćwiczeń, stałe z^tro^’* —  ̂  opieszałego 
intelektu by uczynić go sprawniejszym

Teatrzyk kukiełkowy koło pląs y ne chór szkol
ny. Artyzm może niewielki, ale za to jakaż wola. 
Drużyna n:eprzetaftego szlaku, dzi łająca według 
wszelkich zasad harcerstwa Koło sprawnych rąk. 
Sprawne ręce to podstawa życiowego sukcesu. Sa
morząd uczniowski, szkoła decydowania i organizo
wania. Szkolne koło sportowe Oni też maja prawo 
być sprawni fizycznie. Tu, gdzie obecnie /zieleni 
się murawa szkoląego boiska szumiało niegdyś zbo
że. Dyrektor Górski wszedł na pole, zawołał dwóch 
chłopaków z taśmą mierniczą i Wyznaczył:'tu bież
nie, tu skocznie. Tylko najtrudniejsze prace ziemne 
wykonano spychaczem, reszty dokonały/’ ręce 'ucz
niów i pracowników, uzbrojone w łopaty i grabie.

W zaniedbanym, niegdyś zaułku za śmietnikiem 
skopano ziemię i każda klasa dostała swój kawa
łek rabatki pod uprawę. Na górce powstał, tor 
saneczkowy, wzdłuż ogrodzenia ścieżka zdrowia. 
Wszystko dla dzieci, ale bez szkodliwej pajdokra- 
cji. Ważny jest również nauczyciel. Jego kwali
fikacje i zaangażowanie decydu ją o powodzeniu.
• Zaangażowanie lT-osobowej kadry Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie' w swoją 
pracę jest duże. Tu się kocha' dzieci i daje z sie
bie wszystko, by zrównać ich życiowe szanse zsząn- 
sami pozostałych członków społeczeństwa.

HANNA JAKÓBCZAX-ZAKŚZEWSKA

SZALEŃSTWO
Więcej, niż w roku ubieg

łym i latach ooprzednich ma
ją roboty strażacy. Pali się do
bytek, cierpią ludzie. Przyczyn 
można się dopatrywać w wy
jątkowo ostrych mrozach sty
czniowych i nawrocie chłodów 
w lułym i marcu Nade wszy
stko jednak trzeba ubolewać 
nad ludzką niefrasobliwością. 
Wielu tych pożarów można by
ło uniknąć.

Z informacji Komendy Wo
jewódzkiej Straży Pożarnych 
wynika, że w samych 'ylko 
mieszkaniach (lokalach mie
szkalnych) wybuchło od po
czątku roku b eżącego do dnia 
6 marca 21 pożarów, czyli o 10 
więcej, niż w takim samym 
okresie 1930 reku. Ogółem zaś 
wybuchło w tym roku na te
renie województwa 67 poża
rów, a straty wyniosły 18.600 
tys. złotych. Oto kilka przyk
ładów

Na terenie Gostynina wad
liwie działający piec węglowy 
omalże nie doprowadził do 
śmierci dwojga dzieci, które 
uległy zaczadzeniu i zosxały 
odwiezione do szpitala. Nie 
może pocieszać fakt, że straty 
materialne okazały się nie
wielkie, wszystkiego 15 tys. zł.

W Płocku przy pl. Nowotka 
8 na skutek zwarcia w insta
lacji elektrycznej wybuchł po
żar trawiąc mienie wartości 
250 tys y._ł. W dniu 5 marca 
przy ul. Kwiatka zapal ło *ę 
mieszkanie. Jego lokator pra
wdopodobnie zdrzemnął s:ę 
przy piecyku elektrycznym, 
gdy zaczęły płonąć sprzęty — 
uciekł, natomiast strażacy 
mieli sporo roboty z gasze
niem. Im właśnie poświęcamy 
dzisiejszy fotoreportaż. Stra- 
ż-lc Jarosław Aleks w masce 
tlenowej przeżył n ebezpieczne 
chwile wchodząc do tego mie
szkania Straty oszacowano tu 
na 70 tysięcy *

Najczęstsze przyczyny pow
stawania pożarów to zwarcie 
w ins alacji elektrycznej tele
wizora „Rubin”, urządzenia 
grzewcze zbyt blisko ma‘eria- 
łów łatwopalnych (norma 
przewiduje zachowranie 60 
centymetrowej odległ iści), u- 
żytkowanie wadliwych urzą
dzeń grzewczych, pozostawia
nie bez dozoru wszelkiego ro
dzaju piecyków i „słoneczek”, 
nieszczelne kominy, nieostroż
ność przy paleniu papierosów 
i, co dotyczy głównie dz eci — 
zabawa zapałkami. Oddz elny 
problem stanowią podpalenia. 
Nie wszystkie nawet zostają 
tak zakwalifikowane. Jednakże 
że pożary w piwnicach wybu
chają również dlatego, że naj- 

. pierw je okradziono, a podpa
lenie miało tylko zatrzeć ślady.

Z opisu tych głównych przy
czyn wynika to, co stwierdzi
liśmy na początku: niemal w 
każdym przypadku do wybu
chu pożaru mogło nie dojść, 
gdyby zostały zachowane l 
przestrzegane przepisy prze
ciwpożarowe, a nieraz i zwyk
ła ostrożność.

Tekst: (IBO)
Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA
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S R E B R N Y
JU B IL E U S Z

Nie chce się wierzyć, że to 
już 35 lat. Dyrektor Zespołu 
Szkól Chemicznych Teresa 
Kordiasz daje się jednak na
mówić na tę krótką chwilę 
wspomnień, zwłaszcza, że był 
to początek jej pracy zawo
dowej, w trudnej i nie zaw
sze wdzięcznej nauczyciels
kiej profesji. Wielka chemia 
— tak mówiło się wtedy o 
Płocku, choć były to właści-

S ZKOŁĘ ulokowano na Ra
dziwiłł bo tylko tam znala
zło się dla niej lokum. Nie 

było ani jednej pracowni czy la
boratorium, ale mówiło się wtedy 
— nie ma, to zrobimy. W stołów
ce ustawiono stoły loboratoryjne, 
zamiast wentylacji szeroko otwie
rano okna, bez względu na pogo
dę, do dyspozycji był jeden zlew, 
a po pół roku drugi. Brakowało 
świetlicy i klubu, zakasali ręka
wy i zrobili — w piwnicy. Sami 
malowali ściany i okna, wykona
li dekorację. To była prawdziwie 
ich szkoła, własnymi rękami u- 
rządzona.

Szybko zyskała popularność 
wśród młodzieży i rodziców. Wi
dzieli w wielkiej chemii przysz
łość dla swoich dzieci, rosnący z 
dnia na dzień kombinat miał dać 
w przyszłości szansę atrakcyjnej 
pracy i zarobku. Egzaminacyjne 
sito było szczelne, zdawali najlep
si. Na jedno miejsce przypadło po 
4 lub 5 kandydatów, jak na sza
nującej się wyższej uczelni.

Najpierw pows'ało Policealne 
Studium Techniczne, specjalność 
automatyka i analiza chemiczna, 
szczególnie ceniona przez dziew
częta. Nawet jeśli nie widziały się 
w przyszłości w kombinacie, to 
mogły znaleźć pracę w laborato
rium na terenie miasta jako już 
wykwalifikowany personel. Dzi
siaj zdecydowana większość 4am 
zatrudnionych to właśnie absol
wentki Zespołu Szkól Chemicz
nych i ich starsze koleżanki z da
wnego PST.
^ Dla wielu szkoła stała się prze
pustką do nowoczesności, rozbu
dziła ambicje i zainteresowania. 
Potraktowali ją jako ważny etap, 
z którego trzeba startować dalej, 
po zdobyciu dyplomu poszli na 
studia, żeby wrócić już z tytułem 
magisterskim czy inżynierskim do 
kombinatu albo Ośrodka Badaw
czo-Rozwojowego. Niektórzy do 
swojej dawnej szkoły, żeby uczyć.

Z dzisiejszego bilansu wynika, 
że powołaną w 1962 roku szkołę 
do tei pory opuściło 4796 absol- 
wentow, z teł liczby 1488 pracuje 
w kombinacie, inni trafili do 
gdańskiej rafinerii i zakładów 
chemicznych w całej Polsce. Mo
żliwości kształcenia ogromne, za
wody mechanika aparatury kon
trolno-pomiarowej, laboranta, 
sterowniczego, ślusarza, aparato
wego przemysłu chemicznego i 
gospodarki wodno-ściekowej, me
chanika kierowcy i mechanika 
maszyn i urządzeń przemysło
wych. Kierunki kształcenia: tech-
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wie tej prawdziwej wielkiej 
chemii początki, a ambicje 
większe od możliwości.

nologia przerobu ropy naftowej, 
technologia procesów chemicz
nych, aparaty i urządzenia prze
mysłu chemicznego, analiza che
miczna, aparatura kontrolno-po
miarowa.

Szkoła w 1975 roku otrzymała 
Medal Komisji Edukacji Narodo
wej, w 1982 medal „Za zasługi 
dla województwa płockiego”. 
49 nauczycieli to pracownicy 
kombinatu, pozostał! na etatach 
kuratoryjnych, ponad 50 procent 
tu zatrudnionych przepracowało 
w Zespole Szkół 15 albo 20 lat. 
Dzisiaj w skład tego szkolnego 
kombinatu wchodzi 6 szkół, każ
da o odmiennym profilu naucza
nia — Zasadnicza Szkoła Zawodo
wa, której absolwenci zdobywają 
specjalność automatyka i apara
towego urządzeń przemysłu che
micznego, 5-letnie technikum o 
specjalności technologia przerobu 
ropy naftowej i gazu, liceum za
wodowe, średnie studium zawo
dowe dla pracujących, technikum 
dia absolwentów ZSZ i technikum 
dla pracujących.

Szkoła powstała przed 25 laty 
by sprostać postawionemu przed 
nią zadaniu przygotowania kadry 
dla budującego się kombinatu. 
Dzisiaj nadal pełni tę rolę dosto
sowując kierunki kształcenia do 
potrzeb Petrochemii, a nauczy
ciele tu zatrudnieni są autorami 
programów nauczania w tych 
specjalnościach.

Dzisiaj już wiadomo jakie bę
dą programy na' lata nas‘ępne. 
Przede wszystkim komputery. 
Trzeba przygotować kadrę, która 
sprosta nowym zadaniom, stanie 
przy urządzeniach elek’panicz
nych będzie kontrolować procesy

na instalacjach. Pracownia kom- 
|  puterowa jest właśnie w trakcie
I urządzania, dzięki pomocy kom

binatu zakupiono 5 komputerów.
Od początku zresztą kombinat 

pełni nad nią patronat, finansując 
wszystkie zakupy. Inaczej trudno 
byłoby wyposażyć pracownie tak, 
by stanowiły poligon doświad
czalny, bo najlepiej nauczyć się 
pracować na takim samym sprzę
cie jak ten z którym spotykają się 
za kilka lat już w zakładzie, k u 
ratorium nie byłoby w sianie u- 
trzymać tak kosztownej szkoły. 
Kombinat podjął się tego zadania 
i nauka musi się opłacać. Mówiąc 
o sukcesach w okresie 25 lat trze
ba byłoby wesprzeć się specjal
nym kalendarium, bowiem każdy 
rok przynosił ich wiele; w spor
cie, w- olimpiadach przedmioto
wych, w konkursach, ogólnopol
skich przeglądach. Autorami ko
lejnych są dzisiejsi uczniowie, 
zgodnie ze swoim talentem i zdol
nościami. Niedawno odnieśli suk
cesy na ohmpiedzie chemicznej w 
Toruniu i przeglądzde piosenki 
harcerskiej. Ciągle w czołówce.

Szkoła współpracuje z podob
nymi sobie placówkami w 
Schwedt i Slownafcie. Niedawno 
najlepsi uczniowie i działacze 
szkolnych organizacu 1 samorzą
du gościli w Baku. Koledzy z tej 
szkoły przyjadą być może na 
srebrny jubileusz do Płocka.

Sześć pracowni chemicznych, 
pracownie techniczne, 11 klas- 
-pracowni, gabinet języków ob
cych, sala gimnastyczna i hala 
sportowa, świetlica, kino — aula, 
inJernat na 250 miejsc stanowi 
szkolną bazę wygodną, dobrze u- 
rządzoną i funkcjonalną. Jest cze
go zazdrościć, choć sentyment 
każe pamiętać i o tych trudnych 
początkach sprzed lat 25, kiedy 
tworzono coś z niczego, mając za 
to zapał i energ:ę> która trudno 
byłoby dziś wykrzesać. Na jubi
leuszowe spotkanie pokoleń, wy
chowanków przyjadą goście z ca
łej Polski. Będzie okazja by pow- 
soominać, a także ocenić owych 
25 pracowitych lat Zespołu Szkół 
Chemicznych, najpopularniejszej 
w Płocku średniej szkoły zawodo
wej.

EWA GR1NBERG

Pracownia instrumentalna analizy ilościowej.
Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

I rolnicy w ostateczności kupują bo, często 
alternatywą mogą już być tylko złotówki wypła
cane w zamian za nie pobrany węgiel z przy
działu. W ubiegłym roku, na przykład, około 
20 tys. ton opału zamieniono ludziom na gotów
kę, przeprowadzając czystą operację bez kłopo
tów związanych z obrotem węglem.

Czarne na złote
zresztą najchętniej każdy GS by zamienił. Po

zostaje jednak problem ogrzania tysięcy miesz
kań i utrzymania produkcji wymagającej ciepła. 
Przede wszystkim hodowli trzody chlewnej, mło
dego bydła, owiec, drobiu. W każdym z tych 
działów produkcyjnych w zamian za dostarczo
ne ilości towaru przysługują odpowiednie ilości 
opału. Bez tego nie można utrzymać dostaw ryn
kowych na dotychasowym poziomie.

Zdają sobie z tego sprawę głównie ludzie od
powiedzialni za produkcję rolną i sami produ
cenci. Nieco wyżej i nieco obok świadomość 
ta wydaje się mniej dojrzała. Dlatego pewnie 
ostatnio wystąpiono z propozycją zmniejszenia 
dotychczasowym norm przydziału węgla za od
stawiane do skupu tuczniki, loszki, knurki, war
chlaki, za mleko, jajka i drób oraz za inne to
wary wiejskiego pochodzenia.

Nie jestem specjalistą, ale wiem, że Świnia 
jak człowiek długo nie będzie cieszyła się zdro
wiem, gdy zacznie dostawać zimną karmę i zim
ną wodę. Podobnie inne hodowlane zwierzęta, 
które zatraciły już sporo cech swoich dzikich 
przodków W mroźne dni szczególnie łatwo się o 
tym przekonać. Zresztą nikogo z producentów

kto dla województwa 165 tys. ton 
dzielonego według już okrojonego rozdzielnika.

I jest to problem, dla którego zebrało się Pre
zydium Rady WZRKiOR, a w następstwie wy
wołany został węglowy temat „dyżurny” na la
mach gazety. Brak tak znacznych Ilości opału 
musi bowiem odbijać się na nastrojach miesz
kańców wsi i efektach produkcji, a gazeta tego 
pominąć nie może.

Z wyjaśnień udzielonych przez dyrektora Zbig
niewa Osieckiego z Biura Obrotu Rolnego WZSR 
wynika, że w konsekwencji rozdział tych 
skromnych ilości węgla w różnych gminach od
biegał od zasad. Nawet zaspokojenie potrzeb by
towych mieszkańców pozostawiało wiele do ży
czenia. I stąd kolejki, spory, swary. Nie wszędzie 
gminne władze potrafiły dopilnować, aby na 
ogrzewanie mieszkań opał był zabezpieczony.

Poza tym rozbieżności w zamówieniach na wę
giel i przydziałach z centrali rosną coraz bar
dziej, brakuje powiązań pomiędzy zabezpiecza
nym dla województwa węglem a produkcją rol
ną. Według umów kontraktacyjnych rolnicy do
starczają znacznie więcej produktów niż wyno
szą przydziały opału tymi umowami obiecane.

Nożyce rozwierają się
coraz bardziej.
Na I kwartał bieżącego roku — mówił dyrek

tor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego Stanisław 
Durma — prżydział węgla grubego był na po
ziomie roku ubiegłego Skup żywca wołowego w 
tym czasie wzrósł o prawie 12 proc., a trzody 
o 30 proc. Kontraktacja też zapowiada, że nie 
będzie pokrycia dostawami węgla dostaw pro
duktów rolnych. Czyli zaległości wzrosną jesz
cze bardziej.

przekonywać nie trzeba, a tylko nowatorów dą
żących do zimnego wychowu.

Innowacje zmierzające do ograniczenia norm 
węgla za produkcję rolną są już konsultowane. 
Propozycje otrzymały między innymi wojewódz
kie związki rolników. Mają się wypowiedzieć na 
temat ministerialnych pomysłów. Z dotychczaso
wych opinii nie można jednak jeszcze nic dob
rego dla nowatorów wnioskować. Bo potrzebę 
oszczędzania każdy rolnik już rozumie, ale nie 
zawsze w odniesieniu do hodowli, której poziom 
bezpośrednio odbija się na zaopatrzeniu rynku.

W wypowiedziach wskazuje się na jednoznacz
ny związek zaopatrzenia wsi w środki produkcji 
z wielkością dostaw artykułów żywnościowych 
dla miast. Najświeższym przykładem jest mię

kko, którego dostawy spadły ostatnio gwałtownie. 
Przez analogię rolnicy widzą podobne skutki w 
produkcji trzody chlewnej, dla której normy wę
gla przydziałowego zamierza ograniczyć się o 
piątą część.

Mniej zdecydowane głosy są na temat produk
cji kwiaciarskiej, przyspieszonych upraw pod 
szkłem i folią, oszczędności opału na prażeniu 
ziemi ogrodniczej czy w dosuszaniu ziół, tyto
niu lub innych dochodowych roślin. Rolników z 
prawdziwego zdarzenia mogą nie interesować ba- 
dylarskie fortuny budowane na storczykach, or
chideach, tuberozach. Wszystkich pozostałych też 
bardziej obchodzi to czy w sklepie dostanie 
schab, niż to czy trafi tam na boczniaka, pie
czarkę lub szklarniowy okaz ogórka stycznio
wego. A jedno i drugie wymaga opału, którego 
na wszystko nie starcza.

Dla woj. płockiego zapotrzebowanie zgłoszo
ne przez WZSR na rok ubiegły opiewało na po
nad 400 tys. ton węgla. Przydział z  centralnej 
puli wyniósł zaś około 300 tys. ton. Z tego do
starczono do końca grudnia 1986 rotku todynie 
połowę, z grubsza licząc. Reszta figurowała w 
bilansie na koniec zaległości. Konkretnie zabra-

O różnym podejściu do spraw zaopatrzenia 
rolników w opał w skali kraju świadczyć może 
przykład województw ościennych. Region war
szawski pod względem produkcji rolnej znaj
duje się na 28 miejscu, a pod względem zaopa
trzenia w węgiel na pierwszym. Łódzkie woje
wództwo ma 22 pozycję pod względem dostaw 
produktów żywnościowych, a drugie pod wzglę
dem zaopatrzenia w węgiel.

Nie zgadzają się z tym płoccy dobrzy rolni
cy i dają temu wyraz w swoich wystąpieniach 
do władz. Konieczne jest jednak, jak podkreślo
no na naradzie, wspólne działanie i występowa
nie organizacji politycznych, społecznych i ad
ministracji. A tymczasem na własnym terenie 
także trzeba doprowadzić do sprawiedliwego po
działu masy węgla otrzymywanego do dyspozyr 
cji.

WZSR powinien jednoznacznie wykazać etan 
zaległości i sposoby rozprowadzania dostaw 
— stwierdził na zakończenie Tadeusz Chądzyń
ski przewodniczący WZRKiOR. Należny opał po
winien trafić w ręce rolników. Sprawą zajmie 
się specjalnie komisja socjalno-bytowa i po 
przeanalizowaniu dokumentów wystąpi związek 
z tym problemem do premiera.

Sto tysięcy ton węgla rocznie n!e dociera do 
odbiorców. Zaległości z 1985 roku przeszły na 
rok ubiegły i do sierpnia były realizowane z 
opóźnieniem. Potem zamieniono je na złotówki, 
kolejne zaległości osiągnęły wielkość kilkuset 
tysięcy ton. Przydziały pozostają w niezmiennie 
okrojonej postaci na starym poziomie. WZSR 
tłumaczy się barierą niemożności. Metoda ta jed
nak jest już przestarzała i może obrócić się 
przeciw instytucji podpisującej kontraktacyjne 
zobowiązania. Wszak umowy na dostawy pło
dów rolnych obligują obie strony.

ANDRZEJ ŻÓŁTOWSKI
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11. Turcy prowadzą rewizję cel

ną. Pytają o waluty i biżutorię. 
Dokładnie przetrząsnęli mi ba
gaż, ale bez rezultatu. Krajobraz 
szary, mundury wojska koloru 
ziemistego, wygląd ubogi. Do go
dziny ósmej pociąg biegnie nad 
brzegiem morza aż do samego Is
tambułu. Dworzec po europejskiej 
stronie ładny i dobrze utrzyma
ny. Po wyjściu z wagonów przej
muje nas służba konsulatu. Prze
wodnik prowadzi do przystani, 
wkrótce otrzymujemy bilety i 
płyniemy przez „Bramę Naro
dów” na stronę azjatycką miasta 
do dzielnicy Koprii. Lokujemy się 
w schronisku, krótka przerwa i 
posiłek. Po obiedzie zwiedzanie. 
Przewodnik prowadzi grupę do 
pałacu sułtanów, oglądamy także 
słynną bazylikę św. Sofii, liczne 
minarety i inne osobliwości tego 
ogromnego miasta (...).

12. Dzisiaj zwiedzam Istambuł 
na własną rękę. Wiem, że będzie
my tutaj najwyżej kilkanaście go
dzin, staram się więc obejrzeć jak 
najwięcej. Pierwsze wrażenie — 
duży ruch pojazdów wszelkiego 
rodzaju, cały handel odbywa się 
na ulicach, które są wąskie. Część 
z nich to dosłownie zielone tu

nele, ponieważ winogrona i 
bluszcz wspinają się po ścianach 
wysokich domów. Moc wrażeń 
jak na taki krótki czas. Jednego 
jednak — węchowego nie zapom
nę chyba nigdy. Ostrej woni ba
raniego mięsa, półtuszek, które 
wiszą na futrynach drzwi i z za
pachem owoców oraz różnych 
warzyw, przypraw tworzą niesa
mowity dla Europejczyka koktajl 
w zmysłach powonienia.

13. Piszę już na statku polskim 
„Warszawa”. Okazało się, że wsie
dliśmy na statek dosłownie tyl
ko na kilkanaście minut. Przysz
ła inna dyspozycja. Przesiadamy 
się do transkontynentalnego po
ciągu, który mknie dalej na po
łudnie. Mijamy stację Derince po 
prawej zatoka i port marynarki 
wojennej. Następna stacja i mia
sto IsmiŁ Jak okiem sięgnąć sa
dy, drzewa oblepione owocami. 
Luźno (rosną oliwki jak u nas

wierzby. Sporo też drzew figo
wych, które są zupełnie niewy
bredne i na piaszczystej glebie 
owocują pięknie. A w ogóle kra
jobraz jak z baśni tysiąca i jed
nej nocy. Łańcuchy górskie, tu
nele, ogromne dywany róż i ba
wełny, wreszcie błękitne niebo i 
takież morze. Od stacji kolejowej 
Bilecik dostajemy drugi parowóz 
na popych. Pniemy się bowiem w 
górę.

14. Przed godziną dziewiątą do
cieramy do stacji kolejowej Ko- 
nyc, miasta z dużym garnizonem 
wojskowym. Tutaj Orient na ca
łego. Dużo wielbłądów, ludzie W- 
dziwacznych strojach, pełno ma
łych chłopców handlujących owo
cami i różnymi tureckimi przys
makami. Po kilkunastu minutach 
ruszamy dalej. Tym razem przez 
tereny pustynne. Po południu do
cieramy do łańcucha górskiego 
Taurus. Podróż kończy się póź

nym wieczorem w porcie Mersin. 
Tutaj pełna egzotyka. Palmy i 
moc kwiatów tropikalnych. 
Przyjmuje nas attache polskiego 
konsulatu w towarzystwie ja
kiegoś Anglika. Zajeżdżają doroż
ki i kto ma bagaż pakuje się. 
Swój tobołek trzymam w jednym 
ręku. Okazało się, że w naszym 
transporcie z Konstantynopola 
przyjechało sporo rodzin z przed- 
wrześniowej polskiej administra
cji — starostowie i chyba 
dwóch wojewodów. W przystani 
przygotowano maleńkie barki. 
Niektórzy nie mają odwagi, by 
zdecydować się wejść do tych pu
dełek... widząc przed sobą otwar
te morze i dość silną falę. Już 
na barkach dowiadujemy się, że 
statek do którego płyniemy, wła
śnie „Warszawa”, stoi na kotwi
cy na wodach neutralnych. Jest 
spory, o wyporności 2 700 ton. 
Trochę poprawiły się nam humo-
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Na kilka tygodni przed wyjazdem na Bliski Wschód. Autor wspom
nień pierwszy z lewej w drugim rządzie.

Fot. Ze zbiorów M. Kowalskiej
ry i mimo solidnej huśtawki śpię- 15. Rano na statku już według 
wamy całą piersią „Morze nasze wojskowego drylu. Pobudka o 
morze”. Po zbliżeniu się do stat- szóstej, modlitwa i śniadanie,
ku nasze głosy łączą się ze śpię- msza, po południu zapoznanie się
wem polskiej załogi. Podczas z pasami ratunkowymi. Jest woj -
wdrapywania się po trapie na po- na. Wokół buszują hitlerowskie
kład wielu cywilów straciło sporo łodzie podwodne, może się więc
ze swoich bagaży. Barka i sta- zdarzyć wszystko. Z kolegą Jędr-
tek tańczyły, więc trzeba było kiem wynieśliśmy swoje sienni-
wybierać —- albo trzymać się tra- ki na pokład, gdzie z niewielki-
pu, albo ściskać bagaż. Kobiety mi przerwami spaliśmy do piątej
płaczą ze strachu, a może z po*wo- rano. W nocy zerwał się wiatr i
du utraty bagażu. Jestem prze- kołysanie było solidne. Kobiety
konany, że sporo złota poszło na płaczą i chorują. Jak mówią ma-
<*n0* rynarze „karmią ryby”.
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Prezes Gminnej Spółdziel
ni „SCh” w Strzelcach Ry
szard Zabłocki nie miewa 
zbyt wiele czasu na wspo
minanie przeszłości. Pytanie 
o wydarzenia sprzed dziesię
ciu lat budzi w nim melan
cholijną refleksję: To już tak 
dawno? A wydaje się, jakby 
zaledwie wczoraj przyjechał 
z Kutna do Strzelc, by objąć 
kierownictwo spółdzielni. 
Szmat życia za sobą, szmat 
historii gminy.

T A WIADOMOŚĆ zrobiła we 
wsi trochę zamieszania. 
Dzieci z Przyzorza miały od 

września rozpocząć naukę w zbio
rczej szkole gminnej w Długołę
ce, więc egzystującą w kiepskich 
warunkach filię biblioteki publi
cznej przeniesiono do budynku po 
byłej szkole. Pozostał nie zagos
podarowany, choć mocno podupa
dły lokal pobiblioteczny, który z 
miejsca wzbudził szereg emocji. 
W Kole Gospodyń Wiejskich od
żyły nadzieje na własną siedzi
bę. Miejscowe koło ZSMP miało 
propozycję alternatywną: zorga
nizować ogółnowiejską placówkę 
kulturalną, która — nie ujmując 
zasług kołom gospodyń — zajęła-

WSTYDU NIE PRZYNOSI
by się sprawami kultury we wsi 
nieco szerzej, wszechstronniej.

„Zróbcie plebiscyt” poradził ak
tywistom z ZSMP ówczesny na
czelnik , gminy Strzelce Tadeusz 
Klimkiewicz. Zgodnie z jego su
gestią zasięgnięto opinii wszyst
kich mieszkańców Przyzorza i o- 
kazało się, że zdecydowana ich 
większość jest po stronie wiej
skiego klubu kultury.

—- Działał Klub Ruchu w Nied- 
rzewiu, Klonowcu, Długołęce, a 
leżące bok siebie dwie duże wsie 
Przyzórz i Dąbkowice były białą 
plamą na kulturalnej mapie gmi
ny — opowiada prezes Zabłocki, 
który z ramienia Komitetu Gmi
nnego PZPR zaopiekował się pod
stawową organizacją partyjną w 
Przymorzu i na jednym z jej ze
brań usłyszał po raz pierwszy o 
planach utworzenia Klubu Rol
nika. Młodzi byli konsekwentni. 
Po uzyskaniu formalnej zgody na

zagospodarowanie lokalu po fi
lii biblioteki zaczęli rozglądać się 
za sponsorem i wybrali właściwie. 
Gminna Spółdzielnia „SCh” po
mogła w kapitalnym remoncie 
mocno zdewastowanego i zawil
goconego pomieszczenia. „Gdyby 
im się wtedy nie pomogło, to by 
do tej pory klubu nie było” pod
kreśla swój znaczący wkład w ro
dzenie się placówki prezes Za
błocki.

Wyposażenie dla klubu przeka
zało koło ZSMP (magnetofon, 
sprzęt nagłaśniający i fotograficz
ny) oraz Ochotnicza Straż Pożar- 
na(telewizor i radio z gramofo
nem). We wrześniu 1976 roku w 
obecności gminnych władz uro
czyście przecięto wstęgę do no
wego lokalu, który wkrótce za
czął odgrywać centralną rolę w 
życiu społecznym mieszkańców 
Przyzorza i Dąbkowic. Święto Lu

dowe, święto plonów, gminne e-

Z  ŻAŁOBNEJ KARTY
Reżyser — Maciej Dzienisie

wicz — współpracował z Teatrem 
Dramatycznym im. Jerzego Sza
niawskiego w Płocku, w którym 

| wyreżyserował „Świętoszka” Mo
liera, „Sen srebrny Salomei” Sło
wackiego i ostatnio — premiera 
odbyła się 14 lutego 1987 r. — 
„Dom kobiet” Z. Nałkowskiej. 
Dramat Nałkowskiej miał byó dla 
Niego kolejnym etapem w pracy 
reżysera, poprzez niego chciał się 
przybliżyć do literatury Strind- 
berga I Czechowa. Nie wiedział, 
że jest <o ostatnia praca w Jego 
życiu. Zmarł w dziesięć dni po 
premierze, dnia 25 lutego 1987 
roku. Miał 47 lat.

MACIEK
Po jego ostatniej premierze 

wracaliśmy razem do Warszawy. 
Samochód prowadził dobrze, pe
dantycznie, jak większość rzeczy, 
które robił. Był w doskonałym 
humorze. O czym rozmawialiś
my? Jak zwykle. Temat był je
den. TEATR.

Dzielił się ze mną swymi w ra -, 
żeniami z pracy, mówił ó akto
rach, z którymi ostatnio praco
wał. Żałowałem bardzo, .że nie 
mogli wysłuchać jego jakże cel
nych opinii i spostrzeżeń na swój 
temat.

Mówił bez emocji, napięcie mi
nęło, premiera była już za nim. 
Do rozmowy wtrącała się Julka, 
jego starsza córka. Starała się o- 
glądać wszystkie przedstawienia 
Ojca. Tak było i tym razem. Dys
kutowała z nim, dzieląc się swy
mi, jakże trafnymi i krytycznymi 
spostrzeżeniami. Odpowiadał z u- 
śmiechem, stukając mnie dyskret
nie w bok, zwracając mi uwagę 
na jej celne riposty. Niektóre sfor
mułowania były mocno krytyczne. 
Julka nie oszczędzała Ojca, bez 
respektu mówiąc o .jego artysty
cznych. poczynaniach. Niedługo

robi maturę. Był z niej dumny. 
Mówił — ona na pewno będzie 
reżyserem. To dopiero będzie ry
walizacja. Uśmiechał się!

Pytał o plany repertuarowe na 
następny sezon. Nad każdą po
zycją zastanawiał się przez mo
ment; Czy mamy aktorów do po
szczególnych ról? Jak pozycja bę
dzie przyjęta przez widzów? Czy 
słusznie jest wybrana? Chciał 
zrobić wielkie widowisko. Mówił 
że nadszedł już czas, aby z tym 
zespołem, który poznał i z któ
rym lubił pracować, zrobić jakąś 
ciekawą inscenizację. Wybrał trzy 
pozycje, na temat których mówił 
najwięcej: „Judasz z Kariothu” 
Roztworowakiego, „Jezus Chiys- 
tus Super Star” i „Opera za trzy 
grosze”. Bardzo lubił Brechta. 
Julka uważa, że Jego najlepsza 
realizacja to „Strach i nędza III 
Rzeszy”. Przedstawienie to zrea
lizował w telewizji.

Zastanawiałem się, czy któraś 
z tych pozycji wyszłaby nam? 
Myślę, że tak. Aktorzy lubili go 
i chcieli z nim pracować. Obok 
predyspozycji reżyserskich posia
dał także zdolności pedagogiczne,

rzadko spotykane ostatnio w tym 
zawodzie. Potrafił się z aktorem 
dogadać, może dlatego, że sam 
długo był aktorem. Wiedział, co 
w tej pracy jest najistotniejsze. 
Nie był pobłażliwy, potrafił być 
nieprzyjemny, jeżeli widział, że 
aktor nie stara się realizować u- 
stalonych założeń. Miał wrócić do 
Płocka, aby wprowadzić drugą 
obsadę. Zrobił to.

Jego charakterystyczna sylwet
ka nie pojawi się na widowni 
naszego teatru. Nie wejdzie na 
scenę ciągnąc za sobą przeraźli
wie długi szalik, aby dać uwagę 
aktorowi. Nigdy nie wysuwał się 
na pierwszy plan, nie wypowia
dał tak ostatnio modnej formuły 
reżyserskiej, gdy przedstawienie 
nie -wyszło tak jak chciał — 
„Gdybym miał lepszych akto
rów...”. Błędu szukał w swojej 
pracy.

Był szczęśliwy, jeśli udało mu 
się, „ruszyć” słabszego kolegę. 
Skupiony, przygotowany do pró
by, w swych przedstawieniach 
schowany za aktora i myśl czy 
ideę, którą chciał przekazać.

Aktora i myśl. przewodnią 
przedstawienia stawiał zawsze na 
pierwszym miejscu.

Odszedł! Czy na pewno?
Człowiek żyje tak długo, jak 

długo pamięć ludzka nie pozwala 
o nim zapomnieć. Umiera.dopiero 
wtedy, gdy przestajemy o nim 
myśleć.

Maciek będzie ze mną zawsze, 
do końca tej drogi, myślę, że bę
dzie także ze mną po tamtej stro
nie, na początku nowej drogi. 
Kto wie, może lepszej...

Ostatnia książka, którą u Nie
go widziałem i na temat której 
rozmawialiśmy, nosiła tytuł „Ko
ło życia i śmierci”. Wybór tek
stów na temat śmierci, odradza
nia się i umierania”. Zaglądam do 
niej:

„Inaczej, niż życie, śmierć nie 
może zostać człowiekowi odebra
na i dlatego możemy uważać Ją 
za dar Boga”.

TOMASZ GROCHOCZYNSKI 
Fot. ADAM ŁUKAWSKI

16. Budzę się równo ze świ
tem. Po prawej burcie widać 
brzeg, to chyba Cypr. Przed po
łudniem statek rzuca kotwicę. Od 
brzegów odbijają dwie motorów
ki. Oficer portowy i lekarz po 
półgodzinnym pobycie na „War
szawie” decydują się wrócić z po
wrotem. Potem ztrzymujemy się 
jeszcze dwukrotnie. Cywile wy
siadają, znów brzeg. Ledwie pod
niesiono kotwicę — pogotowie a- 
larmowe. Podobno gdzieś w po
bliżu krąży szwabski „U-Boot”.

17. Dzisiaj po śniadaniu kapitan 
informuje nas, że wkrótce wy
kładamy na ląd. Faktycznie, do
kładnie o jedenastej dwadzieścia 
wyłaniają się brzegi Palestyny, a 
o dwunastej dziesięć nasza „War
szawa” cumuje przy nabrzeżu 
portu Haifa. Wkrótce po obiedzie 
przyjechali po nas polscy żołnie
rze. Nawiązują się pierwsze roz
mowy i przyjaźnie. Schpdzimy na 
molo i ładujemy się wprost do sa
mochodów, którymi wiezieni jes
teśmy szosą wzdłuż brzegu pod 
klasztor francuskich zakonnic. W 
środku miasta namiotów, w po
bliżu biblijnego wzgórza Karmel, 
powiewa polska biało-czerwona 
flaga. Jesteśmy rozdzielani po 22 
na namiot. W porcie sporo stat
ków transportowców. Skutków 
bombardowań nie widać, chociaż 
dowiadujemy się, że dopiero

wczoraj ugaszono pożar zbiorni
ka ropy naftowej.

19. Okropnie gorąco, pocimy się 
niewyobrażalnie, chociaż namio
ty stoją na plaży zaledwie 50 me
trów od otwartego morza. W po
bliżu klasztor ss. karmelitanek 
francuskich i biblijna grota Elia
sza, z której, według podań ży
dowskich, wzięty został do nieba 
na wozie ognistym. Między klasz
torem a naszym obozem namioty 
Francuzów, którzy nie chcą pod
porządkować się rozkazom gene
rała Weyganda, dowódcy wojsk 
kolonialnych. Dzisiaj pierwsza ro
cznica opuszczenia Polski., Ileż w 
ciągu tych 12 miesięcy się stało. 
Najważniejsze, że znów jesteśmy 
żołnierzami wolnej armii polskiej. 
Nie wszyscy zdają sobie z tego 
sprawę, ale chyba jednak stąd, z 
palestyńskiej ziemi rozpoczyna
my marsz do kraju. Dzisiaj przy
jechał do naszego obozu major 
kawalerii, nie n a m  nazwiska, 
który wyszukuje ochotników do 
służby w tej formacji. Byłem też 
w ewidencji i stanąłem przed ko
misją lekarską, a jutro jazda do 
brygady. Po wyjściu z namio
tu rozpoznałem byłego kolegę Zy- 
zdę, posiwiał i postarzał'się bar
dzo. W wolnych chwilach roz
mawiamy o górach i naszej o- 
becnej sytuacji. Zaglądam do 
kantyny wojskowej, kłębią się tu
taj żołnierze różnych nacji — An-

Iiminacje Olimpiady Wiedzy Rol
niczej ZSMP —- to tylko część 
działań organizatorskich, podej
mowanych przez klub w Przyzo
rzu podczas dziesięcioletniego ist
nienia. Ich ukoronowaniem były 
gminne dożynki we wrześniu ub. 
roku, z udziałem prezesa WK ZSL 
Kazimierza Wyrębkowskiego i 
wicewojewody Stanisława. Jania
ka.

Między okazjami do świętowa
nia — codzienna działalność. Spot
kania towarzyskie, kola zaintere
sowań, Szkoła Zdrowia, prelekcje 
TWP, kursy. Właśnie zakończyło 
się szkolenie z zakresu stosowania 
środków ochrony roślin. Kobiety 
mają swoje kursy: gotowanie, 
pieczenie, sporządzanie wartoś
ciowych i zdrowych posiłków. 
Koło Gospodyń Wiejskich też 
zmieściło się w formule klubu i 
nie jest tu wcale niechcianym in
truzem. Po zamienię poprzednie
go, jednoizbowego lokalu na

większy w nowo wybudowanej 
remizie OSP możliwości placówki 
znacznie się poszerzyły. Ze stra
żakami współpracuje się dobrze. 
W 1980 roku klub zajął III miej
sce w kraju w konkursie „Two
rzymy powszechny front przeciw
pożarowy”.

Gdyby szukać źródeł sukcesów 
placówki w Przyzorzu sądzę, że 
tkwią one właśnie w zbiorowym 
działaniu na rzecz wspólnego ce
lu. Organizacja partyjna, mło
dzieżowcy, KGW, strażacy — to 
najaktywniejsze siły postępu na 
wsi, ich współdziałanie może do
konać wiele. Zwłaszcza, gdy mą
drze zadba się o środki dla reali
zacji swoich zamierzeń. Może być 
bogaty patron, który tak jak w 
przypadku GS w Strzelcach opie
kuje się Klubem Rolnika w Przy
zorzu, w ramach statutowej dzia
łalności społeczno-kulturalnej. 
Tylko w ubiegłym roku na nie
zbędne prace modernizacyjne 
prezes Zabłocki przeznaczył po
nad 100 tys. zł. GS ponosi kosz
ty utrzymania klubu i wynagro
dzenia dla gospodarza. Funkcję 
tę pełni od dziewięciu lat Irena 
Dudzińska, przewodnicząca koła 
ZSMP w Przyzorzu, członek egze
kutywy POP, radna GRN. Spo
łecznej Radzie Klubu przewodni
czy Marian Szubski, miejscowy 
sołtys.

W Klubie Rolnika spędzają 
wolny czas wszystkie pokolenia 
przyzorzan. Mają swoje zajęcia 
dzieci, swoje dyskoteki młodzież, 
swoje spotkania kombatanci. Jest 
bufet i stoisko komisowej sprze
daży książek, zawsze nieźle za
opatrzone. Liczne nagrody rzeczo
we i dotacje za dobrą działalność 
pozwoliły zgromadzić w placów
ce solidne wyposażenie: meble, 
kolorowy telewizor, aparaturę na
głaśniającą. Spośród uciążliwości 
. dwie dają się szczególnie we zna
ki. Pierwsza to brak bieżącej wo
dy, przez co strona konsumpcyj
na niektórych imprez jest szcze
gólnie trudna organizacyjnie. 
Druga to chłód, który wieje z 
klubowych sal w zimie. Oszczę
dność energii elektrycznej a wła
ściwie kieszeni GS-u, płacącego 
rachunki, każe wyłączać na noc 
piece akumulacyjne, by dzień za
czynać od rozgrzewania lodowa
tych pomieszczeń.

„Wstydu nam nie przynosi” mó
wi prezes Zabłocki, zapytany o 
ocenę działalności klubu w Przy
zorzu, co jest oceną najkrótszą, 
najskromniejszą i chyba najtraf
niejszą.

HANNA
JAKÓBCZAK-ZAKRZEWSKA

DZIEDZICTWO
PRZESZŁOŚCI

m m
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glicy, Francuzi, Hiszpanie. Roz
mowy uskuteczniamy przeważnie 
ręcznie, ale jako alianci jakoś do
gadujemy się.

21. Po pobudce łaźnia, śniada
nie, zbiórka i do autobusu. Wy
jeżdżamy, po dwudziestu, zwie
dzać najbliższą okolicę. Jak wi
dać na razie nie jest źle. Szosy 
doskonałe, asfalt lub beton. Mi
jamy gaje drzew cytrusowych. 
Pomarańcze, cytryny, figi,(...).

22. Dostałem przydział do 
szwadronu broni towarzyszącej, 
umundurowanie i ekwipunek. 
Przydzielają mnie do dzlałonu p. 
panę kaliber 37 mm produkcji 
francuskiej. Póki co; zapoznaje
my się z nową dla nas bronią. 
Jest niedziela. Po mszy polowej 
łażę po obozowisku. Nadal szu
kam znajomych. Spotkałem Józ
ka Chomicza i Jaśka Grześko
wiaka, a później Bronka Osiaka i 
Karola Perscha. Wszyscyśmy z 
dawnej służby granicznej. W no
cy słuchamy nowej dla naszego 
ucha muzyki. To wycie hien i sza
kali, które podchodzą do namio
tów zwabione wonią żeru.

23. Po południu pogadanka na 
temat: „Źródła siły i szanse zwy
cięstwa”. Następnie pouczenie w 
sprawach korespondencji. Wkrót
ce mamy otrzymać broń osobistą.

Wybór i opracowanie: 
JAN B. NYCEK

i

Z KS. DR. LECHEM GRABOWSKIM, 

DYREKTOREM MUZEUM DIECE

ZJALNEGO W  PŁOCKU.

— Skarbnica narodowej kultury — taką funkcję 
pełni Muzeum Diecezjalne od początku swojego ist
nienia. Czy region mazowiecki by! szczególnie bo
gaty, jeśli chodzi o zabytki sztuki sakralnej?

— Z całą pewnością tak i to już od czasów wcze
snego średniowiecza, chociaż niestety niewiele ich 
się zachowało i to z dwóch powodów. Ziemia ma
zowiecka była systematycznie niszczona przez na
jazdy Jadźwingów, Litwinów, przez hordy krzyża
ckie. Poza tym, zwłaszcza zabytki z okresu roma
ńskiego i gotyku w Polsce ulegały zniszczeniu i żute
go powodu, że wykonywano je w drewnie, głów
nie rzeźby, a nie jak w innych krajach Europy w 
kamieniu, więc ich żywotność była znacznie krót
sza, Rzeźby z kaplic przydrożnych czy kościołów 
nigdy nie były przecież restaurowane. Po prostu 
zastępowano je innymi, nowymi, pozostawione dzia
łaniu sił przyrody ulegały stopniowej dewastacji.

— Jakie byłby los tych eksponatów gdyby nie ta 
placówka muzealna łatwo się więc domyślić...
— Na pewno wielu z nich nie udałoby się urato
wać, gdyby nie możliwość przechowywania w na
szym muzeum i konserwacji. Prowadzona jest w 
ten sposób by jak najdłużej zachować trwałość, 
ale też i stan w iakim zostały znalezione — wszy
stkie walory autentyzmu.

— Od lat 59 związał ksiądz doktor swoje życie z 
działalnością dla muzeum, pełniąc obowiązki dyrek
tora i mecenasa sztuki. O każdym z eksponatów po
trafi niezwykle interesująco mówić i pisać. Wystar
czy sięgnąć choćby do informatora Muzeum Die
cezjalnego w Płocku, którego jest ksiądz autorem. 
Czy jest jednak wśród tych zbiorów ten najbardziej 
ulubiony?

— Owszem mam taki, to Pieta z okolic Drobina, 
okresu gotyku. Szczególnie piękna jest postać Ma
donny. zgodnie zresztą z idealizmem mieszczańskim, 
który wykształcił się w I połowie XV wieku. De
likatność rysów twarzy Matki Bolesnej jakby na 
przekór poważnemu zniszczeniu zabytkowej rzeźby 
czyni z niej jedno z najcenniejszych dzieł tego okre
su w Polsce.

— Jaka część wśród zgromadzonych tu zbiorów 
stanowi zabytki unikalnej wartości?

— Niedawno dokonywaliśmy takiej inwentaryza
cji, więc mogę bez większej pomyłki powiedzieć, że 
posiadamy l i  obiektów w klasie zerowej, a wiec 
najwyższej światowej, i 605 eksponatów zaliczanych 
do pierwszej klasy, na 8 tysięcy posiadanych zbio
rów w różnych działach.

Wliele z nich wypożyczamy na wystawy w kraju 
1 za granicą. W 1986 roku prezentowane były w 
Challanburgu pod Wiedniem na wystawie „Polska 
Jagiellonów”, a w 1985 roku w Padwie. Chętnie wy
pożyczamy eksponaty pod warunkiem, że wypoży
czający dokona ich konserwacji. Jest to koniecz

ne przy niewystarczającej ilości środków na te dro
gie prace'i daje obopólną korzyść. Możemy prezen
tować to, co w owej skarbnicy narodowej kultury 
szczególnie cenne, jednocześnie dbać o przywracanie 
ich dawnej świetności.

— Czy zbiorów przybywa, czy ciągle jest to pla
cówka żywa, rozwijająca się?

— Zbiory owszem  rosną, choć nie w tak dużym tem 
pie jak w przypadku naszego sąsiada — Muzeum Mazo

w ieckiego, z którym  współpraca układa się nam bar
dzo dobrze. Zresztą m usim y m ierzyć siły  na zamiary, nie 
mamy m agazynów by je przechowywać, ani warun
ków do szerszej ekspozycji.

Zdecydowana w iększość eksponatów pochodzi z darów  
z kraju i z zagranicy. Zbiór archeologiczny zawdzięczamy  
głów nie znaleziskom  pioniera polskiej prehistorii 

Franciszka Tarczyńskiego. W łasnoręcznie wykonane przez 
niego tablice zwierają grociki, nożyki, rylce, wykopane 
w  okolicach Płocka. Zbiory m alarstwa księdzu To

m aszow i Kowalskiemu; R ów n ież. warszawski m ece
nas sztuki ksiądz Józef M rozowski uzupełnił ko

lekcję hojnym  darem 62 obrazów należących ongiś do li
czącej około 500 obrazów warszawskiej galerii Józefa  
O ssolińskiego, rozproszonej po powstaniu listopadowym . 

Inwentaryzacja zabytków  kościelnych przeprowadzana sy 
stem atycznie przez następcę ks. K owalskiego — założycie
la Muzeum pomogła w odzyskaniu cennych przedmio
tów zabytkow ych, które w ycofane zostały z kultu. Tro
skliw ości księży i proboszczów m azowieckich parafii za
wdzięczam y rzeźby w drewnie. Prof. Klem ens Jędrzejew
ski, płoeczanin zam ieszkały w  Nowym  Jorku dla w yra
żenia swojej łączności duchowej z Macierżą ofiarował 
21 dzieł sztuki, przeważnie cennych obrazów.

Muzeum Diecezjalne pełni rolę także placówki regio
nalnej, nie ogranicza się tylko do prezentowania zabyt
ków sztuki sakralnej. O tym, że jest to placówka żywa  
św iadczy liczba zwiedzających oraz fakt, że współpra
cują z nami naukowcy z kraju i zagranicy, uczelnie 
instytutów  naukowych, w iele naszych eksponatów było 
przedmiotem prac naukowych, m agisterskich i doktor

skich. Bogate zbiory kryje także katedralny skarbiec np. 
słynny kielich  Konradowy, hermę św . Zygmunta. Ekspo
naty mają znakom ite zabezpieczenie.

— A nasz stosunek do pamiątek przeszłości, zwy
kło się mówić, że jest on świadectwem kultury.

— Moja prywatna definicja kultury brzmi nastę
pująco: Kultura to człowieczeństwo w pełnym wy

miarze, a więc także to co człowiek stworzył, co 
było przedmiotem jego fascynacji, świadectwem 
epoki w której żył. Ale największą wartością jest 
człowiek, dlatego cenniejsi są dla nas ci, którzy tu 
przychodzą niż to co gromadzimy, mimo że nasze 
zbiory archeologiczne mogą już liczyć półtora tysią
ca lat.

— Wśród zbiorów Muzeum Diecezjalnego znajdu
je się także dyplom tzw. lokacyjny miasta Płocka 
z 1237 roku.

— Tak. jest to najstarszy w Polsce dokument lo
kacyjny nadający przez biskupa Piotra w 1237 ro
ku polskie prawa miejskie Płockowi. Prezentowany 
przez nas w gablocie, jest facsimilą, natomiast ory
ginał znajduje się w archiwum diecezjalnym. War
to może z okazji obchodzonego w tym roku jubileu
szu przypomnieć w kilku słowach postać Piotra I. 
Był on dwunastym z kolei biskupem płockim herbu 
Półkozicz, wysoko wykształconym, o dużym talencie 
dyplomatycznym. Kilkakrotnie udawał się w po
selstwie książęcym do Rzymu.

Dokument lokacyjny pierwotnie był przechowy
wany w archiwum katedralnym, w początkach XX 
wieku w związku z przebud ową katedry przez ar
chitekta Stefana Szyllera i budową muzeum trafił 
do zbiorów diecezjalnych. Przetrwał wojnę, mimo 
iż wszystkie cenne książki i dokumenty biblioteki 
katedralnej spłonęły. Ż naszych zbiorów zginęło 
niewiele, jedynie dwa obrazy, jeden wypożyczony 
na przyjazd Hermana Goeringa do Hotelu Poznań
skiego i drugi, którego autorem był syn Stanisława 
Moniuszki, utalentowany,' choć mało znany malarz. 
Jeden z jego obrazów znajduje się w naszej gale
rii.

— O Ile wiedza o historii ojczystej, zabytkach 
przeszłości, tajemnicach mazowieckiej ziemi byłaby 
uboższa, gdyby nie działalność muzealnej placówki, 
którą ksiądz doktor kieruje?

Wszystko co udało się ocalić ma fezisiaj war
tość wymierną w złotówkach, a każdy rok tę 
wartość pomnaża. Czy w sposób właściwy umiemy 
czerpać z tej składnicy, pozostawiam prywatnej 
ocenie.

— Dziękuję za niezwykle Interesującą rozmowę.

Rozmawiała
EWA GRINBERG
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z tumskiego 
wzgórza

Z E źródeł dobrze poinformo
wanych dowiedziałem się, że 
około 29 tys. metrów sze

ściennych wody dla porzeb mia
sta czerpie się nadal z Wisły, a 14 
tys, metrów sześciennych na dobę 
z ujęć wgłębnyc’’, znajdujących 
się przede wszystkim w okolicy 
Borowiczeh. Czyni się starania, by 
coraz więcej wody wyciągać spod 
powierzchni ziemi. W tym roku 
ma być oddane do użytku Jeszcze 
jedno ujęcie głębinowe. Nato
miast nie ma na razie szans i 
możliwości na zaprzestanie czer
pania yrody z Wisły, k'óra jest 
okropnie zanieczyszczana różny
mi substancjami chemicznymi, a 
zwłaszcza biologicznymi. Aby co
kolwiek ją oczyścić n?on'ufe się 
jakieś f’Vry, które mają przyczy
nić s’ę do jej uzdatnienia. Ciągle 
jednak są problemy z z* on Wrze
niem w wodę. lecz myśli się o ich 
rozwiązaniu. Teraz w centrum u- 
wagi jest poprawa jakości wody. 
Prowadzone są sterania i bada
nia. Ale o wszystkim ma zadecy
dować się w przyszłości. Na razie 
nic konkretnego. Sama woda!

P OZOSTAJĄC niedaleko Wi
sły. Dopiero teraz Prokura
tura Wojewódzka w Płocku 

postanowiła poinformować dzien
nikarzy o p-zyezynach zatrucia 
rzeki. Jak ml wiadomo nie usta
lona sprawcy kataś'ro?y ekolo
gicznej. Śledztwo zos eio umorzo
ne. Ale na konferencję prasową 
organizowaną przez urząd proku
ratorski trzeba się wybrać. Zoba

czymy I posłuchamy. A potem? 
Poinformujemy opinię publiczną 
o ustaleniach, które są, chociaż 
nie ma sprawcy. Najważniejsze 
jest dobre samopoczucie i hołdo
wanie obowiązkom. Ma być kon
ferencja i koniec, a co do treści, 
to mniejszy kłopot. Dziękuję jed
nak za pamięć.

sm DY w blokach przy ulicy 
flig Kutskich 3, 4, 5 itd. zabrakło 
^  <1 marca br. ciepłej wody, od 
pracownicy administracji dowie
działem się, że została wstrzyma
na dos awa, ponieważ lokatorzy 
skarżyli się na zbyt gorącą wodę, 
fc‘ćra leci r kranów. To jes4 spo
sób na skargi. Mecie pretensje, 
więc zakręci się wodę i po kłopo
cie. Dzięki tei lekcji nabierzecie 
pokory. Kto ma satysfakcję?

W  PŁOCKIEJ Stoczni Rzecz
nej brakuje odpowiedniej 
blachy do budowy dwóch 

barek dla zachodniego kontra
henta. ̂ Interwencje o zwiększenie 
przydziałów nie datą oczekiwa
nych rezultatów. Najlep-ej było
by pewnie, gdyby barki robiono 
z papieru. Tyle tylko, że papieru 
też brakuje...

P O WYBORACH Miss Ma
zowsza *37 odbędą się kon- 

'[ frontacje. Na szczęście — 
filmowe. OPItF w Łodzi zapowia
da, że najnowsze filmy, które 
zna lazły- się na liście „Kontrom- 
cf- 83”, zesraną wyświecone w ki
nie „Przedwiośni” w okresie od

... 7-

prawnik
m . radzi

CZAS ZAOPATRZENIOWCA

Jestem zaopatrzeniowcem — 
pisze Stanisław R. z Płocka — 
swoją pracę wykonuję w więk- 
deiegacjach. Mój czas pracy z n a 
cznie przekracza czas pracy każ
dego innego pracownika w zakła
dzie. A gdy przyjdzie do wypła
ty okazuje się, że nie liczy mi się 
do wynagrodzenia. Chciałbym 
wiedzieć, kiedy mam prawo d» 
wynagrodzenia za gadziny nad
liczbowe?

Czasem pracy jest czas, w k'ó- 
rym pracownik pozostaje w dy
spozycji zsklcdu pracy, na tere- 
ruę zakładu pr cy, lub w innym 
miejscu wyznaczonym do 'wyko
nywania pracy. Nie J?«t czasem 
pracy czas podróży służbowej, 
czyli czas poświęcony r.n prze-

j .zd pr; co wnika do miejsca dele
gowania i z powrotem, chyba, że 
ży tym czasie pracownik wykonu
je pracę, rip : kierowca, konwo
jent.

Wynagrodzenie z tytułu pracy 
v/ godzinach nadliczbowych w 
miejscowości, do której pracow
nik został delegowany, przysługu
je tylko wówczas, gdy otrzyma on 
wyraźne polecenie wykonywania 
pracy, w tym również w godzi
nach nadliczbowych i czs3 ten 
jest kontrolowany.

roA zatem pracownik służby z; 
p trzon‘a będzie miał prawo do 
wynagrodzenia za pracę w godzi
nach nadliczbowych tylko w na
stępujących przypadkach:

! .
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1Sz> ęł> irbe.ęo n;~y zafcbtloayeł n?aeów- 

'nife.-23.TXt, godz. 17.30 _  Dyskóteka dlrt 
m ty

SpfiJttztolczy Dom Kultury: •10.TT7,
yożz. 13 — Wieczór , w bs.fcęrnkitń 
'rńńpdurktt godz. 3 — \y'oi-
J « w V b ! E l i m i n a c j e  OoiMnopcycdfe- 
Ho K.nn?r*-»fs*J nećW ełornk.ego. 23.1TT, 

17 — T.Pisarz radzi — spotka
n e  liłdżi w wieku poprodutreyjnym.

Ąptclsł: dyturą- nnene t dwl^trcz- 
ri<j pelnln a!>!.'•’' i — do 27.ITT. CtOflz, 
8). *o!ek> pi?.v ul. Nowy Rynek 2. 
aa—"0 ” T. apteka przy ul. Kobyliń
skiego C.

Kina

„**r4«dwlo*nle” t 13—12.TT1. — 
i uwirzeó w Lot Angeles — USA, 1.

13. 20—23.III. — Mistrzyni Wu-Dana
— chiń3. 1. 13.

,,M strzyn: W u Dang” ma w szyst- 
zalety, film ów ? gatunku lcung- 

™- W spaniale poolsy akrobatycznej 
wręcz sprawności w ykonuje cz-łow a  
nirn aktorów _  7.5,30 Changjurt i 
’rj l eman Główną ro lę.kreuje kobie- 
w me uetęoując w niczym  m e-ezyz-  
r .'m. v' doakonatn w! j technice wal- 
, ♦ b*cln,e rńsynot^-dnytn prr-nerem  
^ , .  .na\^'-*f'k!ęiaTyeh pojedynkach, 
jaouia ri mu jest. mocno osadzona w 
rea mch heterycznych  i kulturalnych  

1 .-yne-znyęh  Chin. „M strzyni Wu- 
,lf"5' J?lpm n’.e  tylko drmon- 

.•.ęaetn niewiarygodnego wrec? kun- 
azt-* j.v e-rtn-f. walk' wschódn 'et. lecz 
?V  . ^ ‘Wnleż fragment nrzeszło-
s .1 ftuclicleąo azjatyckiego kraju.

, !<?—hł.TTT. -  Bohater ro
“  b -l. 1 13. 20—23.n i .  -  Innawy .na _  ro j t!?

..T>i?u?a 13- -20.n i. — .Tak truclz-
2.. 7  '• łS i ' —?ł Tir. — Cudow-
py kojo.tazek — we.e. b/o. 2!—U1.TTT.
— kumnel — USA 1. 15."

..MufMo” : 20 -22.TH. -  Gremllnsy
rozrabiała — USA 1. 12. 21.TII. — 
CsrowieJ: z mnnnuru — pot. 1. 15,

TvT T"0
.  ^royarzystwo Przylać:61 Sfeml Kut- 
nowsKte;}: Czynna sfęla ekspozycja  
m»ia?9'wa * rzeźby n1a«tvków nle- 
nrofusinn lnvch wtorek i n'atok w  
;:odz fi.3ir-u.30. ^rotta u - H ,  sobota 
1 n<od* eia 15—13.

Kom Kultury: 25.TTT. -  godz. 10
• t? program estradowy dla dzieci 

f  cyrkiem ”. W stale! ga
lem  fcograflczn el mo*na rbeirftsd 
w ystaw ę prac Marka Sosnowskiego  

„Portret kobiety” .

Kino „19 Stycznia” : tg—20.Ttf. — 
r.7 ł i . r ^  * marm«PJ -  poi. 1. 19 
w ,~2n'J,IT “  P:crĄf!^fi ł róża -  poi. 
^ Ij;, 21—21.ITT. — o id  Surehand — 
RFN-Iuo b/o. 21-24.III. -  Menedżer
— poi. 1. 13.

K;no ..TIK” ! 21 —S5.ni. — t. yd 1 
umrzeć w Los Angeles — USA 1. 15.

STEEFC'
Muzeum I Park Etnograficzny:

Skansen nieczynny dla ruchu tury
stycznego do 30 kwietnia br.

Ratusz: Czynna stała eltsoozycja 
rzeźby we w szystkie dni tygodnia

30 kwietnia do 11 maja br. Wśród 
obrazów znajdą się: „Magnat” w 
reż. Filipa Bajona, „Pożegnanie” 
w reż. Elema Klimowa, „Mona Li
sa” w reż. Neil Jordana i „Gon- 
za-Wojownik” w reż. Masahiro 
Shinoda. Będzie więc co oglądać 
na dużym ekranie.

I JESZCZE o wyborach Miss Ma
zowsza’87. Po tej imprezie, za 
którą nas chwalą, rozdzwoniły 

się telefony. Były gratulacje i ży
czenia: „Tak trzymać!” Pytano 
nas również, czy przygotowujemy 
coś następnego, bo ludzie chcą 
rozrywki. Niestety, zajmu jemy się, 
najchętniej pisaniem, a nie orga
nizacją uciech artystycznych, cho
ciaż I te nie są nam obce. Mamy 
nadzieję, że kiedyś zdobędziemy 
się na jakiś pomysł.

Z BLIŻAJĄ się święta. Jeden z 
naszych Czytelników prz5Tsłal 
list, w k órym prósi abyśmy 

zwrócili uwagę zwłaszcza rodzi
com, aby nie pozwalali dzieciom 
na bezmyślne oblewanie wodą 
przechodrrów w tradycyjny „la
ny poniedziałek”. Niektórzy prze
sadzają w obchodach i „śmigus- 
-dyngus” wywołuje zamiast rado
ści. gniew i oburzenie, gdy na 
ulicach grupy wyros4ków urzą
dzają sobie żarty, oblewając prze
chodniów z wiader I konwi. 
Ostrzegam, że może dojść do 
przykrych incydentów, godnych 
pożałowania. A lego lepiej uni
kać, O tym, aby lać, tylko w mia
rę, jeszcze przypomnimy.

W
rzecznik

informuje

— jeżeli powierzono mu prowa
dzenie pojazdu samochodowego w 
zw-ązku z wykonywaniem pod
stawowych obowiązkóiy zaopa
trzeniowca. W tej sytuacji wlicza 
s;ę ten czas do jego czasu pracy 
a kiedy prowadzenie pojazdu ma 
miejsce poza normalnymi godzi
nami pracy, to za ten czas przy
sługuje mu zwiększone wynagro
dzenie 7, tytułu pracy w godz nach 
nadliczbowych.

— jeżeli na wyraźne polecenie 
kierownika zakładu pracy spra
wuje on pieczę nad przedmiotem 
konwoju w czasie podróży służ
bowej w godzinach przekraczają
cych dobową normę czasu pra
cy. Dotyczy to oczywiście prze 
wozu ładunku o większej me.s e 
(wówczas zaopatrzeniowiec trak
towany jest jako konwojent do
raźny), a nie drobnych ilości to
waru przewożonych w teczce, czy 
ra lej paczce.

Podstawą prawna: Kodeks pra-

oprócz poniedziałków i dni poświa- 
tocznych w godz. U —l i .

Dom Kultury: 22.III. gedz. u  — 
Projekcja zestawu bajek dla dzieci. 
23.III godl. 17 — DKF — Z  wizyta 
u van Gogha. “ ą

Kino „Jutrzenka” : is—20.III — pur- 
purpwa róża z Kairu — USA 1. 15 

L 24JI1- — Przyjaciel w esołe
go d.obła — poi. b/o, 21—22 i 24.111. 
— Karatecy z Kanionu żó łtej Rze-

ŁĘCZYCA
Dom K ultury: 19.n i . godz. 17 -  

J erz^ o  Zajny nt. państw  
Ztachodn-ej m. in. Francji, 

Jełgłi, Hołąndii i r f n . 21.III. godz!
7  RozśmZygn ęcie wojewódzkiego 

v.l /rtkUrSU p,asty cZn®go — „Przyjacie- 
c uztee.ńs .wa” Czynna wystawa fo

tosów — „Zamek Królewski”.

Kino „Górnik” : 19—24.III. — N iesa
mowity jeździec — USA 1. 15.

STYNfN£jru

Dom Kultury: 13—19.III. godz. i i
aktorzy z płockiego teatru zaprezen
tują komedie Aleksandra Fredry — 
..kluby panieńskie” . 22.III. godz. 16, 
18 i 20 — program estradowy — „We
soły autobus”.

Kino „W arszawa” : 18—50.III. — c.K  
Dezerterzy -  pcl, 1. 18. 22—23 i 25.iu! 
— Jaś 1 diabełek — bułg. b /o.

CZERWIŃSK
Kino „M ewa” : 20 i 22.m . — Plra- 

m:ada strachu — USA I. 12.,

GĄBIN
Kino „ św it” : 20—22.ra. — Bolek S 

Lolek na Dzikim Zachodzie - -  poi. 
b/ó- 20—22.III. — Pułkownik Redl — 
węgl. 1. ia.

K RO ŚN IEW ICE
Klnę „Tęewi” ! 20—ł2 .m . — Tato nt»

bój sją dentysty — poi. b/o. 20— 
—22.III. — U wierzcie mi — węg. 1. 19.

WYSZOGRÓD
Kino „W isła” : 20—23.ITI. — Futerał 

na skrzypce — NRD b/o. 20— 23.IIT. — 
Sygnał ostrzegaw czy — USA — l. 13.

Za zmiany w  programie redakcja 
nie ponosi odpowiedzialnością

Opr. (bb)

09*402 Płock 
ul. 3.Maja 16

KTO MA RACJĘ?
Nasi czytelnicy K. W., M. L., B. M., 

G. R., T. S. 1 I. R. przesłali nam list 
z kłopotliw ym  pytaniem  — kto ma ra
cję? W yniknęło ono z porównania 
opublikowanej na łam ach „TP” w ypo
wiedzi dyr. J. Przedpełskiego w spra
w ie podwyżek czynszu, z dokum en
tami przesłanymi spółdzielcom  przez 
adm inistrację spółdzielni.

Nie m ożemy jako redakcja roz
strzygać indyw idualnych przypadków  
naliczenia w ysokości nowych czyn
szów'. Są one bardzo zróżnicowane i 
niemal w każdej spółdzielni inne. Po
za tym  zależą od wyposażenia m iesz
kań w urządzenia techniczne, od lo 
kalizacji w bloku, rodzaju kuchni 1 
jeszcze kilku uwarunkowań. Pełnej 
informacji na temat zm ienionych o- 
płat udzielić może w ięc administra
cja lub zarząd.

W dotychczasow ych publikacjach  
wyliczenia opłat sprowadzane były z 
reguły do poziomu średnich. Stąd m o
gą w ynikać różnice pomiędzy poda
wanym i przez nas cyfram i, a staw ka
mi naliczonymi przez spółdzielnie. 
Mimo w szystko do tego tematu po
wróciliśm y jeszcze raz w redakcyjnej 
dyskusji, w ielostronnie naświetlają
cej problem. Miejmy w ięc nadzieję, 
że relacja z niej w yjaśniła  resztę 
wątpliwości czytelników .

(zan)

W związku z naszą interwencją w 
sprawie nagannego traktowania pa
sażerów przez kierowcę autobusu  
PKS otrzym aliśm y w yjaśnienie. Prze
prowadzono postępowanie, o czym  in
formuje nas dyrektor Witold ‘ Sierz- 
putowski, które potwierdziło słusz
ność zarzutów. Kierowca 19 stycznia  
w ykonujący kurs na trasie P^óck — 
Bodzanów naruszył d yscy p lin ę; pracy. 
Na skutek tego ukarany został upom
nieniem i potrąceniem premii za sty
czeń. Kierownictwo Oddziału Osobo
w ego PKS w Płocku pcinfprmbwało 
nas również, że U lutego na naradzie 
z kierowcami om ówiono ten temat 
szeroko. Zwrócono uwagę przede 
w szystkim  na organizację dowozu 
dzieci i m łodzieży do szkół. Przypom
niano, że w tych przypadkach obo- 
w:ązują szczególne rygory..

Dyrekcja PKS w yraziła przekona- $ 
nie. że ten odosobniony przypadek, 
który trafił na nasze łam y v /p r z y 
szłości nie będzie 
Przeproszono osoby

Na swym kolejnym posiedzeniu 
kolegium wojewody płockiego 
zapoznało się ze stanem organi
zacyjnego przygotowania woje
wództwa do przeprowadzenia Na
rodowego Spisu Powszechnego, 
który ódbędzie się w grudniu 
1988 roku. Dla sprawnego przygo
towania się do spisu podjęto sze
reg prac przygotowawczych p o
kreślono zadania dla wydziałów. 
UW i jednostek stopnia podsta
wowego.

Między innymi polecono upo
rządkowanie nazewnictwa ulic i 
numeracji nieruchomości w ter
minie do 31 grudnia br., a także 
utrzymanie ich stałej aktualności. 
Od stycznia 1988 roku należy u- 
trzymać be? zmian podział admi
nistracyjny kraju i granic p ń- 
stwowych jednos ek podziału te
rytorialnego. Do końca paździer
nika bieżącego roku należy zak
tualizować Wykaz miejscowości w 
gminach i uporządkować podział 
na o b r ę b v ewidencyjne i jednost
ki urbanistyczne. :

Do końca bieżącego roku nie
zbędne będzie przygotowanie do
kumentacji geodezyjno-kartogra
ficznej. W tym celu jednostki wy
konawstwa geodezyjnego (dla 
miast Okręgowe Przedsięb:or- 
stwo Geodczyjno-Kartograficznę, 
a dla gmm Wojewódzkie Biuro 
Geodezji i Terenów Rolnych) 
przystąpiły do aktualizacji ' map 
miejscowości w gr 'nicach obrę
bów ewidencyjnych w zakresie 
przebiegu i nazw ulic i placów,

on Jony przypadek. 
.S7.« łamy w przy- 
już miał m iejsca. 

' zainteresowane.

istniejącyćh budynków mieszkał- 4 
nych oraz numeracji porządkowej
nieruchomości*

Wydział Geodezji i Gospodar
ki Gruntami UW, który koordy
nuje prace przygotowawcze do 
spisu - wyznaczył t.o.a.p. stopnia 
podstawowego . szereg zadań 
zwłaszcza, w zakresie uporządko
wania- dokumentacji dotyczącej 
nazewnictwa ulic i numeracji po
rządkowej nieruchomości. Są u- 
rzędy, które dopiero teraz stwier
dziły brak map z naniesioną nu
meracją oraz, że rejestry są w 
złym stanie. Wśród urzędów, któ
re prawidłowo podeszły do -po
rządkowania tych zagadnień na
leży wymienić: Borowiczki. Ra
dzanowo, S'erpc i Łąck. W celu 
właściwego przebiegu prac przy
gotowawczych szereg wydziałów 
UW otrzymało polecenie uwzględ
nienia w planach kontroli i pla
nach pracy tematyki związanej ze 
spisem. Na przykład Wydział 
Społeczno-A dmin istracy j ny UW 
zobowiązał t.o.a p. stopnia podsta
wowego do podejmowania przed
sięwzięć organizacyjnych i po
rządkowych w zakresie ewiden
cji ludności i dowodów osobi
stych oraz wystąpił do tereno- 
wych ogniw ewidencji ludności w 
województwie o sprawdzenie 
nazw miejscowości z „Wykazem 
urzędowym nazw miejscowości 
w Polsce”

(WK)
MMMPIMMMMnMMIlMPPHNiiiiOTpoiWf r

13*. A. Szymański z  Wrocławia —
2.000 Zł

129. CZSP Im. S. S^tszica, Studium  
Społeczno-Prawne z Brzegu -  i.noft zł.

1?0. WUSW 7 Płocka -  25.990 zł.
131. w. Mazurczyk z Tadwislna —

300 zł
132. Rafał Niedziółlta z Brzegu —

100 zł.
133. Liceum Ogólnokształcące w 

Stoczku Łukowskim — 2.450 zł.
134 Maeia Nałkowska z Warszawy 

— 2.000 zł.
135. Zdzisław Ziółkowski z Bydgosz

c z y /— 200 Zł.
%■ 138/ Bohdan Wierusz ze Szczecina —

2 000 zł.
L137. Szk. Podst. nr 2 w  Kutnie —

3.297 zł.
Warszawy —

(zan)

AUTOBUSY DLA W SI

u. uj.iOiU.il korniiiukację ha obcinku  
i>.cu. -nncCiCo. Oli iiiiij i'. vV'l»l y  
\vadi.o..o kU liociatiŁowy kurs o ^odz. 
o.^j. rrzeoa jeuiiuii pnyza& ć, -ze m u -  
zuwośtii oudciaiu w zakresie dalszego  
uruehamiatuu nowy cii kux‘Sow śą ziia- 
czm e ogratnezone z powodu braku 
dostatecznej lic ic i taboru autobuso-
W O 0,0,

kiiategy też na zorganizowanym , * 
itiicjai.y v» y wuuz.uiu, spbiiramu z na- 
czcir.it.tu.ii gatiny, r.aul<.ia i S u ze ic e
w dui.u iS .iii. dr. szukano rozwiązania
probiema.

usiatęcziue us.aiono, że z chwilą 
wprowadzenia nowego rozaladu jaz
dy, Nicorzew otrzyma :dvva uódąuio 
we kursy uo tiirzeic: w gódzmacu  
raiuiy cii poprzez przedłużenie obec
nie istniejącego kursu Kurno-Fran- 
ciszkow z dojązdem do kraneiśzko- 
wa, aby nie pozbawić komunikacji 
pracowników zaunam onyca  w Pań
stwowym  Domu Opieki Społecznej 
oraz po godz. lb.00 w wyniku skiero
wania au.oousu zam iast do Francisz
ko wa cio Strzeic.

Sądzimy, ze ustalone zm iany w peł
ni zaspoaoją istniejące ’ potrzeby na 
ww. trasie.

~ 2 -ca  Dyrektora 
ds. ffi-ew ozow  

mgr u u . D A R d isz  n y k u p u iz j

Wpłaty krajowe:
PKO O/Kufno nr 61610 49818 132
Wpłaty dewizowe: • V /v
PKO SA O/Łódi 
nr 3.47942.1S1-4-7870-1428342 

Kolejna lista ofiarodawców 
wspierających konto Społecznego 
Komitetu Ro budowy Muzeum 
Bitwy n. Bzurą w Kutnie

123.'-Wiktor MikłSftkb z  W arszawy — 
3.000 zł. ' . . , , :■

127. Komitet Rodz!clcł?.ld LO im. St. 
M ałachowskięgó w  Płocku — io.ooo zł

. i. . .WMIWW

138. Konrad Prus 
1.009 Zł:

139. Nadzieja Karaś z Gdańska — 
500 zł

140. W acław Janiszewski z W łocław
kav— 500 zł.

14J. Bank Spółdzielczy z Lubartowa 
-  500 Zł.

142. Towarzystwo Przyjaciół Alek
sandrowa Łódzkiego — 1.000 z.ł.

143. Re,1onowra Spółdzielria Oęrodnl- 
cżo-P-zczeląrska z Kutna -  3 ooo zł.

114. PTAIŃ, z Płocka — 2.100 zł.
143 Bank Spółdzielczy w Szczawł- 

nle — 2 990 7,1.
146; Towarzystwo M iłośników Ziemi 

Kam ienieckiej — 2 900 zł.
. 147 KW PZPR w Płocku — 4 750 zł.

148 PTAiN z Bvtomia -  5 000 zł.
149. Towarzystwo Spolęczno-Kultu- 

ralne w Pniewach 2 009 zł
159 Towarzystwo M iłośników Ziemi 

Mhmąłpwslriej w Brodnicy -  4.000 zł.

CO WIESZ 0 SZYMANOWSKIM?

„Chciałam posłużyć się dobrym  
przykładem pracy handlu — pjsze do 
nas Czytelniczka z Płocka Irena Sze- 
fler-K otanska. — Wyjeżdżam często 
służbowo w teren i zawsze przejeż
dżając przez Rernpin z  przyjem no
ścią robię tam zakupy i może nie 
ty le  ze względu na zaopatrzenie, co 
na oosługę. tnacują tam Jadwiga Wi
śniew ską i Lidia Hiszpańska, ictore 
zawsze m ile i spraw nie przyjmują 
wszystkich klientów.

2eby nie byc gołosłow ną zasięgnę
łam jeszcze opinii u innych osób tam  
spotkanych. Stw ierdziły, że poziom  
obsługi jest zawsze wysoki j nie 
dzieli się tu ludzi na swoich i ob
cych. W yelim inowano również kumo
terstwo, które wcześniej było prak
tykow ane. Komentarze są zbędne. Za
łodze sklepu należy życzyć dalszych  
sukcesów  we  współpracy z klientam i, 
a zarządowi GS w Gozdowie podzię
kować za w łaściwą form ę m obilizacji 
pracowników do tak sum iennego w y
konyw ania sw oich obowiązków. 
Klientom  życzyłabym  tak wzorowej 
obsługi w  każdym  sklepie, w  Samie 
czy Supersam ie”.

(opr. (zan)

29 m -rca 1987 roku minie pięć
dziesiąta rocznica' śmierci haj- 
większego kompozytora polskiego 
XX wićlfu Karola Szymrnow- 
skiego (1832—1937). Płockie To
warzystwo Muzyczne im. Wacła
wa Lachmtnn dla Uczczenia tej 
roczni cy org^mzuje Konkurs
Wiedzy dla młodzieży szkolnej z 
terenów województwu płóckiego 
o życiu i działalności twórcy ora
torium „Stabal Mater” i baletu 
„H m-sie”. ' -•

Konkurs odbędzie się w nie
dzielę, 29 marca br. o godzinie 
10.00 w  pomieszczeniach Społecz
nego Ogniska Muzycznego przy 
Spółdzielczym Domu Kultury w 
Płocku, ul. Krzywoustego 3. U- 
dział w nim wziąć może mło
dzież szkolna w wieku od 15 dó 
20 let życia.

Elim:nacje odbędą sic w dwóch 
pionach: muzycznym (uczniowie 
szkół i ognisk muzycznych woj. 
płocki ego) i ogólnokształcącym 
(szkoły podstawowe, licea i tech
nika i im).

Zgłoszenia przyjmuje na pi
śmie, z wypełnieniem p^e? toan-

dydata specjalnej ank ety, Biuro 
Płockiego Towarzystwa Muzycz
nego ul. Bieruta 3a, 09-402 Płock, 
tel.289-07.

Konkurs będzie polrg ł na pi
semnym odpowiedzeniu n i 50 py
tań. podzielonych na trzy dz ały: 
żyCię. działalność i twórczość Ka
rolą Szymanowski eto — 25 oy- 
tań, rozpoznanie przedłożonych 
materaców ikonogr ficznych — 
15 pyt.;:ń o^az okreś'en:e tytułów 
i opusów wykonanych fragmen
tów’ z i dzieł muzycznych K rola 
Szymanowskiego (z 'a^my magno- 
tofonowej) — 10 pytań.

Zarząd Płockiego TowrzVs‘wa 
Muzycznego powoła 7-osobowe 
jury konkursu, które na podsta
wię wypełnionych przez ucz^s+ni- 
ków ankfet z odonW-edz'ami obli
czy punktację i us'"li kolejność 
zaietych miejsc.

Uczestnicy, którzy os ągną pun
ktację zahezoną do oceny bardzo 
dobry, zosinna laureatami z ś  
punktację — dobrv zostana wy
różnieni. (Trzymają dynlomy i 
n Wrody rzeczowe.

epr. (jbn)

TOWAR NA TELEFON
Spraw* opisana przez Ignacego O- 

byllńsklego z Wychudźca jest bardzo 
interesująca, ale wym aga dokładnego 
sprawdzenia. Niejednokrotnie spoty
kamy się w  swojej praktyce dzien
nikarskiej z podobnymi przykładami 
w ykorzystyw ania służbowych kontak
tów do celów prywatnych. Czytelni
kowi możemy więc tymczasem odpo
wiedzieć, że przedstawionej sprawie 
przyjrzymy się bliżej. Dziękujem y za 
sygnał.

(zan)

Z okazji S5-lecla powołania w u- 
rzędach wojewódzkich organów i n 
spekcji Gospodarki Samochodowej ; 8 
marca br. dyrektor Wydziału Komu
nikacji uw — Janusz Bóneckl w rę
czył grupie Inspektorów przyznane 
przez ministra komunikacji Srebrne 
Odznaki „Za Zasługi dla Transpor
tu PRL”. Otrzymali je inspektorzy  
gospodarki sam ochodowej -legitymują
cy się ponad 10-letnim  stażem pracy 
w tej potrzebnej służb ie: Zbisniew  
Hołubowicz, Marian Kucharski, Woj
ciech Matuszewski, Andrzej Pieńkos 
Jan Soehocki i Włodzimier* Stelma- 
szewsid.

Ponadto specjalne dyplom y — po
dziękowania ministra komunikacji 
wręczono 12 Inspektorom legitym ują
cym się długoletnią i aktyw ną dzia
łalnością kontrolno-inspekcyjną. O- 
trzymali je: Jerzy Cichocki. Włady
sław Jakubowski, Kazimierz Kowal
ski, Jan Kuliński, Henryk Kumosiń- 
Rki, Henryk Nowak. Wiktor Olczak, 
Ryszard Pawłowski, Jacek Sobczak, 
Jerzy Stępniak, Czesław Strońsk! i 
Stanisław Śliwa.

<wk)
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POWSTANIE
WIOSNY

Szkolne kolo krajoznawczo-tury
styczne FTTK-PTSM „Szop” przy LO 
Im. Wł. Jagiełły w Płocku zaprasza 
na V Rajd „Powitanie w iosny”. W 
programie przewidziano: 3 trasy pie
sze o różnym stopniu trudności, trasa 
kolarska, trasa motorowa dowolna, te
sty, konkursy, niespodzianki.

W szyscy chętni spotykają się *1 
marca. Start do trasy pieszej na dłu
gości 14 km o goaz. 8.30 ze stacji 

Gostynin, na trasie 18 km o 
8 ze stacji PKP Radzlwle, na 
22 km — stacja PKP Łąck 
7, trasa kolarska — godz. 11, 

PI. Naurotowicza k. Odwachu w  
Płocku.

Meta rajdu zlokalizowana będzie na 
terenie stanicy ZHP nad jeziorem  
Bumino. Planowane przybycie dru
żyn na m etę o godz. 14.

PKP
godz.
trasę
godz.

M il lP
PIŁKARZE WYCHODZĄ NA BOISKA

PIŁKA RĘCZNA
Juniorki m łodsze rozegrały swój ko

lejny w  rundzie rewanżowej mecz 
piłki ręcznej o awans do finałów  
* IV  O SM. Zawodniczki MKS-MDK 
zrem isow ały z Piotrkovią 16:18 (8:10 
do przerw y). Najwięcej goli zdobyły: 
Edyta Piórkow ska —• 8 oraz Żaneta 
Sosnowska 1 Małgorzata Osiecka po

TURNIEJE
ZAKŁADÓW PRACY

S marca zakończyły się M istrzostwa 
Sierpca w  piłce siatkow ej zakładów  
pracy. Wyniki turnieju: I — m iej
sce i puchar OSiR zdobyli zawod
nicy Browaru, II ■— uczniowie ZSZ 
nr 1 w Sierpcu, III — Rejonowy 
Urząd Spraw W ewnętrznych, IV — 
nauczyciele ZSZ nr 1, V — Wy
twórnia Pasz Treściwych Bacutil, VI
— Zakład Remontowo-M ontażowy 
kładów Piw owarskich, VII — Zespól 
Spichrzów i M łynów PZZ.

W niedzielę 8 marca odbyła się 
spartakiada zakładów pracy w strze
laniu z wiatrówki o puchar naczel
nika m iasta Sierpca. W yniki turnie
ju zespołowego: I — Rejonowa Ko
menda Straży Pożarnej 239 pkt., II
— Zakład Remontowo-M ontażowy 
Zakładów Piw owarskich 238 pkt, IH
— dziewczęta z ZSZ nr 2 w  Sierpcu 
231 pkt. Indywidualnie najlepszy  
okazał się Józef Krzemiński — 111 
pkt, TI m iejsce przypadło Zbigniewo
wi Smoleńskiemu — 99 pkt., a III 
Leszkowi Pedzie — 95 pkt.

WIELKIE EMOCJE
— T akiej publiczności m ożna w am  

pozazdrościć — pow iedział po zakoń
czeniu m eczu H- Polak , kw alifik a to r 
z K rakow a. — Cztery m inu ty  przed 
końcem  sp o tkan ia  przegryw aliście  
sześciom a b ram kam i 1 n ik t nie op u 
szczał m iejsc, ty lko  zagrzew ał p iłk a
rzy do w alki. K ibice m ają  duży u- 
dział w tym  zw ycięstw ie.

Rzeczywiście, po sobotnim  m eczu 
piłki ręcznej gładko w ygranym  ze 
Zgodą Ruda Ś ląska 29-29 (do p rzer
w y 17:9), w niedzielę goście ta k  ła t
w o nie chcieli oddać punktów . Do 
przerw y prow adzili 14:11, a potem  
przew aga pow iększała się z m in u ty  na 
m inutę.

O w yniku  spo tkan ia  zadecydow a
ły  osta tn ie  4 m in. gry. D opiero w te 
dy nasi zaw odnicy okazali k lasę nie 
ty lk o  o d rab ia jąc  s tra ty , ale s trze la 
jąc  1 b ram k ę  w ięcej niż p rzeciw nicy . 
Spotkan ie  zakończyło się w ynikiem  
29:23, a najw ięcei b ram ek  dla W isły 
zdobyli: K. Sobolew ski 9 i 5. W. So
bolew ski 6 i 5, A. M iszczyński 6 1 4 . 
W arto  odnotow ać bardzo dobry  w y 
stęp  dw óch m łodzieżow ców  —■ K lucz
nika, k tó ry  zdobył 5 b ram ek  i M okr- 
skiego, zdobyw cy 3 goli w  sobotnim  
meczu.

PORAŻKA
PIŁKARZY NOŻNYCH

P iłkarze  Jagiellonii B iałystok  ud o 
w odnili, że sa najlepszą d ru ży n ą  w 
IT erup ie  II ligi, s trze la jąc  W iśle w 
in au g u racy jn y m  sp o tk an iu  4 bram k i. 
Po tym  m eczu W isła spad ła  na XV 
m iejsce w tabeli.

SIATKÓWKA
W Łęczycy zostanie rozegrany 21 

marca finał wojewódzki turnieju pił
ki siatkowej dziewcząt,. Chłopcy swój 
finał rozgrywać będą 22 marca w 
Płocku.

ZW TKKF zaprasza do hall Poli
techniki na n i  M iędzywojewódzki 
Turniej Piłki Siatkowej, który roze
grany zostanie 21 i 22 marca,

BADMINTON
21 i 22 marca w Sierpcu rozegrany 

zostanie finał wojewódzki turnieju 
drużynowego t Indywidualnego 
badmintonie.

SZACHY
22 marca w Kutnie odbędzie się 

turniej szachowy o w ejście do II li
gi juniorów'.

\

PTTK
ZAPRASZA

Zarząd Kola Terenowego PTTK przy 
Oddziale Miejskim w Płocku zapra
sza na zebranie spraw ozdawczo-wy
borcze, które odbędzie się 19 marca 
o godz. 17 w siedzibie PTTK przy 
ul. Tumskiej 4 w Płocku, _________

CZY WISŁA
UTRZYMA SIĘ

U D Z E ?

TERMINARZ GIER
22 marca, godz. 11 
29 marca
4 kwietnia, godi. 15.36 
12 kwietnia 
18 kwietnia, gada. 16 
26 kwietnia  
2 maja, godz. 15.30 
10 maja
16 maja, godz W 
24 maja 
31 m » |t
6 czerwca, godz. 17 
14 czerwca 
20 czerwca, godz. It

Wisła — Korona Kielce 
Włókniarz Pabianice — Wisła 

Wisła — Resovia Rzeszów  
Olimpia Elbląg — WTsla 

Wisła — Hutnik Kraków 
Avia Świdnik — WTsla 

Wisła — Hutnik Warszawa 
Zagłębie Sosnowiec — Wisła 

Wista — Górnik Knurów  
Igloopol Dębica — Wisła 

Stal stalow a Wola — Wisła 
Wisła — Sandecja Nowy Sącz 
Wisła Kraków — Wisła Płock 

Wisła — Broń Radom

■ ■ • ■ : 
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II ligiP O ZAKOŃCZENIU 

jesiennej rozgrywek 
piłki nożnej nie mieliśmy 

zbyt wielu powodów do radości. 
Widmo spadku do klasy niższej 
poważnie zajrzało nam w oczy, bo 
przecież Wisła Płock zajmowała 
dopiero 11 miejsce w tabeli. Oczy
wiście nie można przesądzać, że w 
rundzie wiosennej płoccy piłkarze 
nie pokażą się od lepszej strony 
i nie udowodnią, że sać  ich na 
utrzymanie się w II lidze.

Kibice zapewne przypominają 
sobie, że w wielu spotkaniach Wi
sła po prostu nie miała szczęścia. 
A to nie strzelony został rzut kar
ny, albo w ostatnich minutach po 
błędach obrońców traciliśmy
bramkę. Oglądaliśmy również 
mnóstwo sytuacji nie wykorzys
tanych, cóż, nadal

brakuje w  drużynie 

napastnika
szybkiego i przebojowego, któ

ry umiałby wykończyć wypraco
waną przez zespół akcję.

Wisła w czasie rozgrywek zdo
była tylko 11 punktów, zanotowa- 
liśmy jedynie 2 zwycięs wa, 7 re
misów i 6 porażek. Nie przegra
liśmy ani razu różnicą trzech bra
mek, ale i nam nie udało się też 
ani razu wygrać spotkania w ta
kim stosunku. Piłkarze strzelili 9 
goli, a stracili 13, I właśnie to 
zdobycie tylko 9 bramek jest po
twierdzeniem, że brakuje nam 
Strzelca. Liderująca w tabeli Ja- 
giellonia Białystok ma na swoim 
koncie 27 strzelonych goli. Ale w 
tamtej drużynie nie brakuje chęt
nych do efektownego wykończe
nia akcji.

Gdyby ułożyć tabelę rozegra
nych meczów na własnym boisku, 
okazałoby się, że \yisła zajmowa
łaby ostatnie, XVI miejsce z 1

meczem wygranym, 4 zremisowa
nymi i 3 porażkami, przy stosun
ku bramek 8—8. Natomiast w me
czach rozgrywanych na wyjeź- 
dzie przypadłoby nam VI miej
sce z 1 meczem wygranym, trze
ma, które zakończyły się remisem 
i trzema przegranymi.

Najlepszy prezent swoim  kibicom  
zrobiła Jagiellonia Białystok, która na 
własnym  boisku nie oddała ani jedne
go punktu. Trudno się dziwić, że dru
żyna ta rozgrywa w szystkie spotka
nia przy wypełnionych po brzegi try
bunach. Zupełni** inaczej wygląda sy 
tuacja w Płocku, gdzie na mecze 
przychodzi średnio 1,5 ty i. widzów, 
którzy częściej narzekają na występ  
naszych piłkarzy, a okazje do nagra
dzania ich oklaskam i zdarzają się  
rzadko.

Jeden jedyny wygrany w Płoc
ku mecz z Wisłą Kraków dostar
czył kibicom szansy obejrzenia 
jak się strzela bramki. Podczas 
teg) spotkania zakończonego zwy
cięstwem 4:3 marzyło nam sę, 
a’oy częściej obserwować takie 
widowisko. Może w tej rundzie 
będziemy mieli wreszcie okazję 
popatrzeć, jak płoeczanie zdoby
wają gole...

Z kronikarskiego obowiązku 
dodam, że w pozosałych 7 me
czach rozgrywanych na stadion;e 
przy ul. Łukasiewicza Wisła 
strzeliła tylko 2 bramki, zaś stra- 
ć;ła !>. Smutny to bilans, nie chy
ba na:leniej oddaje to, C' obser
wowaliśmy na boisku. No, ale 
dość tych wspomnień.

Czas na rundę wiosenną
Przeciież od tego co się wydarzy 

w ciągu najbliższych 14 tygodni 
zależeć będzie, czy utrzymamy się 
w drugiej lidze, czy też zespół 
spadnie niżej

Na boisku oglądać będziemy 24 pił
karzy. Bramkarzy: Grzegorza Pietrza
ka, Jacka Zdrojewskiego i Dariusza 
ZieMńskiego, obrońców: Krzysztofa 
Bukowskiego, Roberta Gapińskiego,

's . '
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
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Bardzo liczymy w rundzie rewanżowej na umiejętności Pawia Dy-
Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

wych w Jaszowcu i w Płocku. 
Różne były wyniki spotkań z li
gowymi przeciwnikami. Trudno 
jednak nie wspomnieć meczu, 
który rozegrany został 7 marca w 
Otwocku z tamtejszym klubem 
Łęczna. Przegrana 0:6 i bardzo 
słaba postawa piłkarzy nie była 
najlepszą prognozą przed roz
grywkami ligowymi. Ale nie za
łamujmy się, tylko poczekajmy 
do kolejnych spotkań, w ktorych 
Wisła na pewno udowodni, że nie 
ma zamiaru rezygnować z walki.

Pierwsze spotkanie będziemy 
mogli obejrzeć w Płocku 22 mar
ca o godz. 11. Wisła spo'ka się z 
Koroną Kielce, która zajmuje 
XIII miejsce w tabeli. Mecz w 
rundzie jesiennej zakończył się 
wynikiem 0:0. Ńie możemy za
pomnieć o tym, że po zakończeniu 
rozgrywek ligowych zespoły, któ
re zajmować będą miejsca od 11 
do 14, walczyć będą w barażach 
o utrzymanie się w lidze. Wobec 
tego każdy punkt będzie na wagę 
złota. Mamy nadzieję, że więcej 
punktów zdobędzie nasza druży
na.

lew$kiego.
Jarosława Grzesiaka, Sławomira Ja
nickiego Jana Ostrowskiego, Krzysz
tofa W achaczyka, Janusza Witkow
skiego, Grzegorza W oiekiego pom oc
ników i napastników : Pawła D ylew 
skiego, Krzysztofa G ostyńskiego, 
Leszka Harabasza, Jerzego Kalkę, 
Andrzeja Kicińskiego, Jerzego Kobę, 
Jerzego K owalczyka, Grzegorza 
Majchrzaka, Grzegorza Nowaczyka, 
Dariusza Piechockiego, Mariana Sza
reckiego, Ryszarda Szatkowskiego  
i  Grzegorza W enerskiego.

Z drużyny odeszli — Zbigniew Cha- 
leńskl i Paw eł Ruciński do rezerw, 
Jerzy Pietrzak do Gwardii Szczytno 
i Janusz Brzeziński do Stoczniowca 
Płock. Drużynę Wisły z a s ilili: Krzysz
tof Bukowski, który przyszedł z Ju
trzenki Płock. N iespełna 20-letni pił
karz ma doskonale warunki fizyczne, 
powinien być poważnym wzm ocnie
niem zespołu. Sławomir Janicki po
wrócił do W isły, rundę jesienną spę
dził w  Emicie Żychlin. Jerzy Kowal
czyk do tej pory reprezentował bar
wy Jutrzenki Płock, zaś Jacek Zdro
jewski jest wychowankiem  Wisły, a 
w czasie odbywania służby wojsko
wej grał w Gwardii Szczytno.

W  jakiej formie 
są piłkarze

Okres przygotowawczy spędzili 
na dwóch zgrupowaniach zimo-

Kolumnę sportowg
przygotowało

JOLANTA MARCINIAK

T EGO nikt się nie spodziewał. 
Układ sił w badmintonie 
jest taki, że dwa kluby — 

Technik Głubczyce i Bolesław 
Bukowno, należą do ścisłej czo
łówki, są doskonale zorganizowa
ne i mają najlepszych krajowych 
zawodników. Technik od lat za
biera wszystkie medale na Mi
strzostwach Polski seniorów i od 
10 lat jest jakby e*a'owym zwy
cięzcą Drużynowych Mistrzostw 
Polski. Nie ma w Polsce drugiej 
takiej drużyny. Nic więc dziwne
go, że przed tegorocznymi DMP 
nikt nie miał złudzeń, kto będzie 
zwycęzcą.

Bolesław Bukowno Łkże nie 
oddawał zaszczytnego II miejsca 
w kraju i tytułu wicemistrzow
skiego. Byli pewni, że w tym ro
ku również zakończą rywalizację 
na tej pozycji. Dopiero kwestia 
III miejsca była otwarto i płoccy 
badmintoniści MKS-MDK obie
cali, że powalczą o brązowy me
dal.

DMP były najważniejszą dla 
płocczan imorezą Przygotowywa
li się do niej solidnie, bo po zwy
cięstwie w grupie uwierzyli, że 
mogą

powalczyć o medal

Wreszcie nadszedł czas próby, 
a stało się to w dniach 6—3 mar
ca w Głubczycach. Oprócz MKS- 
-MDK walczyły również drużyny 
Technika, Bolesława, Polonez 
Warszawa 4 AZS Radom, zwycięz
cy poszczególnych grup elimina
cyjnych.

W m eczach uzyskano w yniki: Po
lonez — AZS 5:6, MDK — Bukowno 
5—6, AZS — Technik 0:11, MDK — 
Polonez 6:5, Bukowno — Technik 0:11, 
AZS — MKD 4:7, Polonez — Bukow
no 7:4, MDK — Technik 1:10, Bukow
no — AZS 8:3, Polonez — Technik 
o :ll.

TABELA PO ZAKOŃCZENIU

4. Polonez Warszawa
5. AZS Radom

17:27
13:31

W grach pojefyńczych w płockiej 
drużynie w ystępow ali: Szczepan
Wawrzyniec, Marek Krajewski (jed
na wygrana), Jacek Jaroszewski 
(komplet 4 zw ycięstw ), Maciej Ra
kowski (trzy wygrane), Edyta Kalita, 
Magdalena Konopka (2 zw ycięstw a). 
W grach podwójnych: Joanna Jędrze
jewska — Kinga Olszewska (2 zw ycię
stwa), Jaroszewski — Paweł W asilew
ski (trzy wygrane), Rakowski — Kra
jew ski (trzy w ygrane), Paweł Wasi
lewski — Krajewski, Rakowski —

Obaj studiują na I roku w War
szawie, Wawrzyniec na Politech
nice, a Marek na AWF. Nikomu 
nie trzeba tłumaczyć, ile czasu 
trzeba poświęcić na naukę, aby 
pozaliczać wszystkie egzaminy 
Mimo to znaleźli jeszcze trochę 
czasu, aby pomóc drużynie. Kło
potów z możliwością trenowania 
w Warszawie mają sporo, a jed
nak potrafili jeszcze zdobyć 
punkty.

D0R0WNAĆ
GŁUBCZYCOM

ROZGRYWEK

1. Technik Głubesyee « 43: 1
2. MDK Płock 4 2:2 19:25
3. Bolesław Bukown* « s a 18:26

Piotr W asilewski, * w grach m iesza
nych Konopka — Paweł W asilewski, 
Szczepanek — Jędrzejewska (1 w y
grana) i Tadeusz M ajewski — Olszew
ska.

Jacek Jaroszewski Jako jedyny za
wodnik finałowego turnieju potrafił 
odebrać 1 punkt drużynie Technika, 
w ygryw ając z Jarosławem  Bąkiem (6 
m iejsce w  grze pojedynczej 1 3  w  
grze podwójnej w kategorii seniorów  
ha liście , PZBad.) w trzech setach  
9:15, 137:7 1 15:13. Jacek za sportową 
postawę w  tym  pojedynku otrzymał 
nagrodę Fair-Play za oddanie dwóch 
lotek przciwnikowi.

Występ w grze mieszanej Tade
usza Majewskiego s Kingą Ol
szewską był ostatnim, pożegnal
nym występem płooczanina. Pięć 
lat temu był w Płocku najlepszy. 
Teraz ustąpił miejsca młodszym 
i lepszym zawodnikom. On pierw
szy przecierał szlak po późniejsze 
sukcesy, z których najwarto
ściowszy był ten ostatni, wicemi
strzostwo Polski w DMP I ligi 
badmintona.

Na szczególne wyróżnienie za
sługują również Wawrzyniec 
Szczepanek i Marek Knajcwaki.

Tegoroczne wyniki badmintoni- 
stów z MKS-MDK potwierdzają 
ich

olbrzymie możliwości
1 umiejętności. W styczniu i lu

tym ’87 zdobyli już brązowy me
dal w DMP juniorów i V miejsce 
w DMP juniorów młodszych. 
Trójka zawodników wywalczyła 
wraz z kolegami z reprezentacji 
zwycięstwo w Mistrzostwach Eu
ropy grupy B i awans do grupy 
A, do grona 6 najlepszych euro
pejskich drużyn. Był to najwięk
szy sukces od 10 lat Istnienia 
PZBad. Wreszcie srebrny medal 
w DMP seniorów. Dzięki tym wy
nikom MKS-MDK zajmuje II 
miejsce za Głubczycami wśród 
najlepszych polskich klubów.

W kwietniu w Warszawie roze
grane zostaną Mistrzostwa Euro
p y  do lat 18, w których wystar
tuje Pawe! Wasilewski, a Magda 
Konopka i Jacek Jaroszewski po
jadą do FinlanćWl, na turniej Fin
landia Cup.

Badminton staje się dyscypliną co
raz bardziej popularną. Coraz w ięcej
dzieci rozpoczyna treningi, w wielu  
szkołach już teraz nauczyciele wpro
wadzają podstawy tego sportu. Naj
więcej m łodzieży trafia do MKS-MDK 
ze szkół podstawowych nr 10, 3 14, 
6, l .  Zawodnicy klubu dzięki uprzej
m ości dyrektora SP nr 1 — Józefa 
Stefaniaka, mogą trenować w sali 
gim nastycznej szkoły, dysponującej 3 
boiskami do gry. Jedynym  m anka
mentem jest złe ośw ietlenie. Badm in
ton jest grą dokładności, tym czasem  
często nie widać, gdzie pada lotka, a 
poza tym  jest to szkodliwe dla oczu.

Najważniejszym  celem  dla całej sek
cji jest dorównanie Głubczycom, a 
potem pokonanie *cb. Wcześniej nie 
wierzyli, że to jest m ożliwe, ale Ja
cek udowodnił, że można to zrobić. 
N iestety, wraz z m arzeniami pojawia
ją się poważne problemy. Nie będę tu 
pisać o tym, czym dysponują najlep
sze kluby badm intonow i w  Polsce, bo 
trudno byłoby w to uwierzyć porów
nując do m ożliwości Płocka I w yn i
ków, jakie nasi zawodnicy osiągają.

Sekcja badmintona pa'rzy real
nie na swoją sytuację w Płocku 
i ewentualną jej poprawę. Wszy
scy obiecują, że za 3—4 lato po
konają Technika Głubczyce i zdo
będą DMP, ale stawiają warunki. 
Potrzebują pełnego pokrycia 
sprzętowego, a więc 20—30 rakiet 
wyczynowych, 200 naciągów, oko
ło 4 tysięcy lotek piórowych dla 
30 zawodników, tylko tych naj
lepszych, którzy startują w tur
niejach. Istnieje konieczność od
dania 5 razy w tygodniu, hali Po
litechniki od godz. 18.30 do póź- 
nyćh godzin wieczornychh. Po
nadto sekcja musi być zasilona 
dwoma zawodnikami z czołowych 
miejsc list PZBad. Szczepanek i 
Krajewski, studiujący w War
szawie, będą musieli zmienić bar
wy klubowe.

Trzeba również bardziej dbać o 
odpowiednią pracę ze szkołami 
pods towowymn. Przydałoby się 
wprowadzić klasy sportowe z 
badmintonem, każdej szkole prze
kazać 20 rakiet, lotki i siatki, aby 
zainteresować uczniów i nauczy
cieli tą dyscypliną sportu. Speł
nienie tych warunków daje gwa
rancję na wypracowanie systemu 
szkoleniowego, a w efekcie poko
nanie Technika Głubczyce.

Ubiegły weekend pod znakiem 
pożegnań — ten upłynie nam 
pod znakiem powitań z teleki
nem. Warto zaanonsować nowy 
polski serial — „Tulipan”, który 
emitowany będzie w niedzielne 
wieczory w programie I (godz. 
20). Tytułowy „Tulipan” to 
miody uwodziciel, uwikłany w 
rozliczne perypetie, afery i kło
poty. Pierwowzór — mota 
„Fanfan”, może „Czarny Tuli
pan”, a może po prostu nasz 
znany sprzed kilku lat Kalibab- 
ka? Reżyser, Janusz Dymek od
żegnuje się od tego typu porów
nań, ale zarówno fabuła, jak i 
wiele analogii podpowiadają, że 
coś w tych porównaniach jest. 
Zobaczymy... W roli Tulipana 
występuje Jan Mon czka. Uwaga 
— sporo dobrych piosenek, m.in. 
w wykonaniu Piotra Fronczew
skiego.

W programie drugim miejsce
„Forsythów” zajmie żydowska ro
dzina Polanów. Emitowany przed 
kilku laty serial produkcji NRD 
zyska! sobie wielu zwolenników, 
gdyż nie tylko warstwa fabular
na. ale także wyśmienita gra 
aktorów (wielu polskich — Ję
drusik, Starostecka, Bończak, 
Niemczyk i inni) są prawdziwy
mi atutami tej trzyodcinkowej 
sagi. „Hotel Polanów i jego goś
cie” wyświetlany będzie w cy
klu „Wielkie filmy małego ekra
nu” (pr. II, 22 III godz. 21).

Również po raz pierwszy w 
niedzielę program drugi propo
nuje angielski serial „Piętaszek” 
z Peterem 0 ’Toole w roli głów
nej. Dla dorosłych i dzieci, czy
li oo prostu „Kino Familijne” 
(godz. 13.55).

Sobotni wieczór wypełnią nam 
trzy filmowe propozycje. „Gra
nica” (pr. I godz. 20) to dramat 
imigrantów z różnych krajów, 
którzy zostają, często w niele
galny sposób, przerzucani przez 
granicę do Sto rów Zjednoczo
nych. ..Wybawieniem będzie 
śmierć” taki tytuł nosi obraz 
prod. francuśko-włoskiej, który 
zobaczvmv w kinie nocnym 
(godz. 22.55). Mafia, morderstwo, 
pościg — czyli wszystko to, co 
składa się na prawdziwy, mrożą
cy krew w żyłach kryminał.

I Jeszcze jedna premiera se
rialu. W cyklu „Literatura I e- 
kran” zobaczymy „Dwa życia 
Matil Pascala”, adaptację po
wieści Luigi Pirandella (była Jut 
filmowana, m.ln. przed wojną 
pokazywany £ył na naszych e- 
kranach film „Okowy małżeń
stwa” w reż. Marcela LTIerbier), 
Nową wersję przygotowało aż 
pięć krajów (Włochy, RFN, 
Francja, Wielka Brytania I 
Szwajcaria), a główną rolę po
wierzono Marcello Mastroiannie
mu. (pr. II godz. 21.45).

Miłośnicy teatru także mają w 
czym wybierać. Po dwóch wer
sjach „Elektry”, w tym tygodniu 
w sobotę zobaczymy pierwszą 
część spektaklu wg Eugene 
0 ’NeilIa — „Żałoba przystoi 
Elektrze”. Reżyserował (przed 
laty) Jerzy Antczak, a gnają m. 
in. Z. Mrozowska. J. Barańska. 
Jan Kreczmar, S. Zaczyk (pr. I 
godz. 15). I uwaga — natych
miast rzeha przerzucić się na 
II pr., gdyż już o 16.30 można 
tam będzie obejrzeć kolejny od
cinek angielskiego serialu doku
mentalnego „Świat jest teatrem”. 
Warto! Także w sobotę w pr. II 
„Rewelacja miesiąca” — tym 
razem „Falstaf?” Vęrdiego w wy
konaniu Chóru Opery Wiedeń
skiej. Orkiestry „Wiener Phil- 
harmoniker” 1 Wiedeńskiego 
Chóru Chłopięcego rod batutą 
Georga Soltiegn 7 udziałem wy
śmienitych solistów (godz. 20 i 
22.50).

Teraz coś poważniejszego, ale 
nie znaczy, że nie interesujące
go. Przeciwnie, to blok progra
mów, które każdy z nas powi
nien zobaczyć. W sobotnie przed
południe program I proponuje 
kilka spotkań i rozmów pod 
wspólnym tytułem „PRON przed 
II Kongresem” (godz. 13.30 I 
17.30). Problemy poruszane w 
tych programach dotyczą każ
dego z nas. Warto Je przemy
śleć, ustosunkować się do nich.
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AUTOWULKANIZACJA -  OLSZTYN
Bieżnikuje oporny Fiat* 128, Fiata 125, Skody, Lady 23 x 5, 1 
Poloneza, Zastawy 1100, Trabanta, Zaporożca, Wartburga, Vol- g 
kawagena,- Dacii i Syreny. =
Całkowita regeneracja opon do Fiata 120 — boki oraz bieżnik. B 

|  Punkt przyjęć opon przeniesiony z ulicy Bielskiej na ul. Kwia- § 
£ tową 3, (boczna od ul. Wieczorka za Domem Technika) czynny 5 
E codziennie w godz. 9.00—17.00 oprócz sobót. §
g Udzielam gwarancji. £

654658-3 |
uaBUlllgnumuiiiHiiiiiuiuiniimiuuiiii»iiininimiiitnimnnttiłiiuiiiitłininHmnminiii»iiiiii»i»

I  ZAKŁAD PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

RÓŻNE

|  dojazd MPK nr 8 
S #  kręgi studzienne

t Płock, ul Sierpecka 33,

_ rury #  płyty chodnikowe © pustak be- S 
^ tonowy #  cegła (na ściany piwnic)
K Dostawa do klienta. §

I  ' p"165 1

KOMUNIKATY
ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK 

ZAWIADAMIA

że w związku z przeprowadzaniem prac remontowych urządzeń 
elektroenergetycznych nastąpią PRZERWY W DOSTAWIE 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ w godz. od 8.00 do 16.00 w niżej 
podanych miejscowościach!

W REJONIE ENERGETYCZNYM KUTNO l

— w dniach 23, 24.08 Ostrowy 1,
— w dniu 24.03 Siemianów 1, REDP, SKR, Ośrodek Zdrowia, 

Kłonowiee Kolonia, Klonowiec Wielki, Chrosno 1, 2, Chruści- 
nek, Wola Chruścińska, Niedrzew 1, 2, 3, Mleczarnia i Tu
czami a,

— w dniu 25.03 Blelawtd.

W REJONIE ENERGETYCZNYM GOSTYNIN!
M— w dniu 23.03 Alfonsów 2, Krubin Nowiny, RSP i Alek- M

sandrów M
Ę — w dniach 23, 24.03 Huta Nowa Zuzinów 1,
P  — w dniach 23-̂ -26.03 Sady, Sady 7, Nowosiadło 1, 3, 4, Zyck $Ś 

Nowy 1, 2, 3, 4, 5, 6, Leonów, Juliszew,
II ~  w dniu 24.03 Staropól 1, 2, 2a, 3, Działy 1, 2, Lubików Rem- % 

ki, Hydrofornia 2,
— w dniach 24—26.03 Gąbin, ul. Kutnowska,

p  — w dniach 24—27.03 Henryków 1, Jagodzinek 1,2,
ik — w dniach 25—27.03 Huta Nowa Zuzinów 2,

-  w dniach 25—26.03 Gąbin, ul. Moniuszki, m
-  w dniu 27.03 Sanniki 5, 6, Wiejska, Sp-nia Włókiennicza, pj

| |  Sanniki 2 Szkoła, RDP i Mleczarnia, p|
i  — w dniu 27—28.03 Gąbin, ul. Topolowa, Nowy Rynek,

— w dniu 28.03 Choinek 2, Krubin, p
— w dniach 24 i 27.03 Korzeniówka Stara i Nowa, Baza Trans- fj 

portowa Budowy Wałów, Borki Szkoła i wieś, Piaski, Po- M 
trzebna 1, 2, Troszyn Nowy 2, Troszyn RSP.

P-163

URZĄD MIEJSKI W PŁOCKU PRZYPOMINA

właścicielom, zarządcom oraz użytkownikom nieruchomości 
o obowiązku oznaczania nieruchomości numerem porządkowym 
poprzez umieszczenie w widocznym miejscu, na budynku lub 
ogrodzeniu, tabliczki z wyraźnym numerem porządkowym nie
ruchomości oraz nazwą ulicy (§ 12. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Komunalnej z dnia 25.06.1968 r. w sprawie numera
cji nieruchomości — Dz. U. Nr 23 poz. 151).

Nie stosujący się do powyższego przepisu mogą być ukarani 
grzywną w wysokości do 5000 zł na podstawie art. 64 ustawy 
z dnia 20 maja 1971 r. — kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12 
poz. 114).

P-185

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku, 
ul. Rewolucji Kubańskiej 6, spieszy poinformować, że na rok 

szkolny 1987/88

ROZPOCZĄŁ SIĘ JUŻ NABÓR KANDYDATÓW DO KLAS 
PIERWSZYCH NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW SZKÓL:

1) pięcioletnie Technikum Zawodowe, kierunek: drogi i mosty 
kołowe

2) przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Budowlana im. Janka 
Krasickiego PBP „Petrobudowa” kształcąca w zawodach:
— murarz
— posadzkarz
— betoniarz zbrojarz
— elektromonter
— monter konstrukcji stalowych
— cieśla
— mechanik maszyn budowlanych

Uczniowie otrzymują szereg świadczeń wynikających z ogólnych M 
przepisów (m. in. miesięczne wynagrodzenie i stypendium). Szko- % 
ła prowadzi atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.

Absolwenci ZSB im. Janka Krasickiego PBP „Petrobudowa” fj 
znajda zatrudnienie w przedsiębiorstwie macierzystym które m 
prowadzi budowy w kraju i za granicą.

P-178 |
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j BAR REST. „SIERPEK” W  SIERPCU 1
S k
g Posiadamy bogaty zestaw dań kulinarnych, robionych według sS
8 zleceniodawcy. Wędliny, wyroby pozareglamentacyjne bez do- K 
|  datków baraniny, koniny Itp. |

ORGANIZUJEMY przyjęcia weselne 1 okolicznościowe na ^
O miejscu i u zleceniodawcy. §
|  - ZAPRASZAMY §
|  8

1 0

Uwaga: Zakład Fotograficzny ~
Płońsk, u l. Grunwaldzka 37 a w yko
nuje zdjęcia nagrobkowe na porce
lanie. Zakład czynny w godz. 9—17.00 
(oprócz poniedziałków) . 00654811

Poszukuję wspólnika do Zakładu Sa
mochodowego o specjalności blachar- 
stwo samochodowe bardzo pilnie. 
W iadomość: tel. 318-37, w  godz. 
8.00—20.00. 00654814

Zamienię m ieszkanie M-2, pow. 26 m 
kw. (pokój z kuchnią) w Szklarskiej 
Porębie na podobne w Gostyninie. 
Tel. Gostynin 31-37 od 16.00 do 18.00.

00654822

Zam ienię M-2 w łasnościow e we Wro
cławiu na równorzędne w  Płocku. 
Jaworska, skrytka pocztowa 539, 
50-900 Wrocław. 00654838

Zamienię dom piętrowy z gospodar
czym na działce 11 ar w  Maszewie 
Dużym na M-6 lub M-5 za dopłatą. 
Oferty nr 00654848 składać „Tygodnik  
Płocki” , 3-go Maja 16. 00654848

Zamienię m ieszkanie spółdzielcze 
M-3 — 51 m kw. w  Sosnowcu na 
Płock: W iadomość: Płock, ul. P. Ko
łodzieja 1 m 20.

00654851

DUET szansą sam otnych, Płock 4, 
skrytka 79.

807424

BIORYTYM! prześlij datą urodzenia 
37-500 Jarosław skr. 235.

P-89

Tapicerka drzwi, żaluzje, karnisze 
(5,30 w całości) z osłoną aluminiową, 
drzwi harm onijkowe drewniane, zam
ki „skarbiec” i Inne. Płock, 263-85.

00657453

Naprawy telewizorów Adamski, tel. 
259-51.

00657458

Zakład stolarsko-ciesielski przyjmuje 
zam ówienia na w ykonanie wleźby da
chowej, kiosków, altan, . obudowy 
wnętrz, inne. Telefon 263-52 od godzi
ny 18-ej.

00657460

Zakład stolarski poleca ław o-stoły  
drewnopodobne i m atowe na m eta
low ych i drewnianych spodach. Go
stynin, ul. Kutnowska 7.

00654761

Tapetowanie m ieszkań z m ateriałów  
w łasnych i powierzonych. Gwarnacja, 
tel. 223-47 tylko w godz. 8—15.

00654408

Usługi kserograficzne świadczy nowo 
otwarty zakład przy ul. Rembieliń- 
skiego 3. Zapraszamy.

00054574

Bieżnikowanie opon żu k , Syrena, 
Fiat, Skoda, Zastawa, Trabant, Dacia, 
Zaporożec, Wartburg. W yważanie kól, 
W ulkanizacja. Płock — Imiełniea, 
Wiosenna 1.

00654643

Felgi sam ochodów osobowych — pia
skowanie, krótkie term iny. Płock, 3 
Maja 17, od 16.00 do 20.00.

00654333

Przybłąkał się pies — seter irlandz
ki, brązowy. Kutno, £9 Listopada 62.

00659828

Pustaki: Acerman, Fert, ścienne — za
m ówienia. Kutno, tel. 357-83.

00659848

M-4 60 m kw. parter zam ienię na M-5, 
M-8 lub duże stare budownictwo. 
Kutno, Barlickiego 4/43.

00659773

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

00659510

BIORYTM! prześlij datę 
37-500 Jarosław skr. 235.

urodzenia

DUET szansą sam otnych, Płock 4, 
skrytka 79.

807424

Lokatorskie 51 m w  Płońsku na podo
bne lub w iększe w  Płocku tel. 46-33 
Płońsk.

U-5 49

Uwaga! Inżynierze chcesz dorobić do 
pensji przeczytaj ogłoszenie R-130, 
Biuro Ogłoszeń Płock, Tumska 12.

00654770

Udzielam
284-23.

lekcji angielskiego, tel.

00654773

Zatrudnię na 1/2 etatu murarza i po
mocnika, emeryta lub rencistę. Tel. 
291-42 po godz. 15.00.

00654775

M atematyka — Płock — 219-52.
00854778

Zamienię m ieszkanie M-3 w Płocku 
na M-5. Buczka 8 m 38, tel. 271-13 do 
15.00.

00654779

Zamienię m ieszkanie spółdzielcze 
M-4 o pow. 62 m kw. (komfort, płyt
ki, gaz, parkiet) w M ławie na podob
ne w Płocku. Barbara Szpakowska, 
Mława, ul. Osiedle Woł. PRL 12 m 1.

00654780

Płock kawalerkę kwaterunkową za
mienię na inne miasto. Oferty nr. 
00654782 składać „Tygodnik P łó c k f’, 
09-402 Płock, 3-go Maja 16.

00654782

Zakład usługow y spółdzielczy zatrud
ni na stałe lub 1/2 etatu elektryka, po
mocnika. Warunki do uzgodnienia. 
Płock, 1-go Mja 9/1. Kierownik 241-79.

00654783

Zakład Konserwacji Samochodów — 
Maszewo wznawia działalność po 
przerwie. Tel.235-87.

00654784

Zaopiekuję się chorą. Oferty nr. 
00654786 „Tygodnik P łocki”, 09-402 
Płock, 3-go Maja 16.

00654786

Wynajmę domek gospodarczy w Pło
cku lub okolicy w  celu rozpoczęcia 
produkcji spożywczej. Wiadomość tel. 
Sierpc 21-54.
____________________   00657495

Produkcja parkietu dąb, brzoza. Ja
nusz Byber, ul. Osiedlowa 8, 09-300 
Żuromin, tel. 328.
______________   00654798

Zatrudnię fryzjera damsko-m ęskiego  
z dyplomem m istrzowskim lub co 
najmniej 3—4 lata pracy po egzam i
nie czeladniczym . Perspektywa 
przejęcia zakładu samodzielnie. Tel. 
252-61 W. 159.

00654798

Kółko Rolnicze w Slepkowie, gmina Radzanowo
ZATRUDNI NATYCHMIAST 
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymagane wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 
5-letni staż pracy w księgowości. Wysokość wynagrodzenia do 
uzgodnienie.

Oferty prosimy kierować do KR Slepkowo.
P-167

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg I Mostów w Płocku 
ZATRUDNI:
— Głównego Mechanika
— robotników budowlanych
— kierowcę ciągnika
— sprawaczy
— bitumiarzy

Praca tylko .na terenie miasta Płocka.
Bliższe informacje do omówienia w Dziale Spraw Pracowni-

PRACOWNICY POSZUKIWANI
Zakład Remontowy Energetyki Warszawa-Rej o n Remontowy 
Płock wykonujący remonty urządzeń energetycznych w Elek
trowni MZRiP w Płocku

ZATRUDNI NATYCHMIAST
na bardzo korzystnych warunkach pracowników wykwalifi

kowanych w zawodach:
— inżyniera mechanika o specjalności turbiny parowe,
— inżyniera mechanika o specjalności spawalnictwo,
— techników mechaników o specjalności kotły i turbiny parowe,
— absolwentów ZSZ o kierunku mechanicznym, 

ffl — spawaczy z uprawnieniami dozoru technicznego,
Ę  — murarzy-tynkarzy,
Ę — blacharzy-dekarzy,
jś Zakład prowadzi szkolenie zawodowe dla pracowników nie- 
m wykwalifikowanych oraz stałe kursy spawania elektrycznego
fĄ i gazowego.
P  Zakład zapewnia:

— wynagrodzenie 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.

j|j 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

Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska „Witamina” 
w Płocku, ul. Kościuszki 1 w miesiącach czerwiec, lipiec m 
1987 r.

ZATRUDNI KIEROWNIKÓW 
SEZONOWYCH PUNKTÓW SKUPU

truskawek i malin na terenie województwa płockiego.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się w Sekcji ds. pracowniczych 
w Płocku ul. Kościuszki 1 pokój nr 12 w celu uzyskania bliż
szych danych.
Termin składania podań upływa z dniem 31 marca 1987 r.
Na podaniu należy podać:
— imiię
— nazwisko (u kobiet nazwisko panieńskie)
— imię ojca
— imię matki
— data urodzenia
— nazwisko panieńskie matki
— miejsce urodzenia
— miejsce zamieszkania

P-153

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Strzalkowie ul.
Powidzka 2

Z A T R U D N I  OD ZARAZ

KIEROWNIKA ROBÓT BUDOWLANYCH
w Domanikowie koło Krośniewic gmina Chodów — wykształ
cenie wyższe lub techniczne z uprawnieniami, (istnieje możli
wość zakwaterowania na terenie Domanikowa a w przyszłości 
otrzymania mieszkania).

— oraz pracowników produkcyjnych w zawodach budowlanych.
P-147-2

Fabryka Maszyn Żniwnych lm. M. Nowotki w Płocku, ul. Oto-
lińska 24

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW:

obróbka skrawaniem — tokarzy, frezerów i szlifierzy po 
szkole zasadniczej lub średniej,

— inżyniera lub technika-elektronika,
— technika o specjalności energetyki cieplnej,

pracownika z wykształceniem wyższym na stanowisko orga
nizacji i zarządzania lub z wykształceniem średnim z prak
tyką zawodową w zakresie organizacji i zarządzania.

Informacji udziela Dział Spraw Osobowych i Szkolenia FMŻ, 
tel. 230-21 wew. 132.

P—103—3

ZGUBY

czych ul. Sienkiewicza 36 pokój nr 6 tel. 223-30.
P-139

Sławomir Woźniak Kutno, Łęczycka  
22 zgubił prawo jazdy kat. A, B, T.

00659826

Unieważnia się zgubioną pieczątkę o 
treści: „Zakład instałatorstwa elektry
cznego Gosławice~3 gmina Bedlno inż. 
Aleksander Bednarek zam. Kutno, 
Północna 45/75 tel. 71-17.”

00559833

Jan Kobus Gawronki gmina Łęczyca 
zgubił prawo jazdy kat. A, B

00659840

Zgubiono prawo jazdy kat. TM. Zdzi
sław Macioręk, Nowy Gaj gm. Gó
ra Małg.

00654781

Państw ow y Wojewódzki Inspektorat 
Sanitarny w Płocku unieważnia za
gubiony. bloczek mandatowy gotów 
kowy Ser, D od nr. 3999372 do nr. 
399380 wydany przez Urząd Miasta 
Płocka.

00654804

Zgubiono bezpłatny bilet PKS nr 
004531 na nazwisko Szczepanowska 
Marianna.

00654829

Zgubiono prawo jazdy kat. A. Zi
m owski Henryk, , Skarszyn, poczta 
Nacpolsk.

00654835

Zgubiono prawo jazdy kat. BT, Bosz- 
ko Stanisław Maciej, Rębowo.

00654840

Zgubiono prawo jazdy kat. AB, Maj- 
dowski W ojciech, Ułtowo.

00654841

Zgubiono pieczątką: Beata Bednarow- 
ska
lekarz Stom atolog J
ul. Patr. ZMŚ 7/27 
Płock 231
________________ 00654845

Skradziono prawo jazdy m otocyklo
we, legitym ację Radnego GRN, nr 34, 
Syska W ładysław Stefanowo, 09-500 
Gostynin.
_________________  00654850

Zgubiono przepustkę FMŻ „Agro- 
m et”, Rakowski Wiesław, Bulkowo.

; __________  00654852

Zgubiono prawo jazdy m otocyklowe 
oraz legitym ację ZBOWiD. Jan Gu- 
zowski. Babieć Wienczanki.
______   00654744

Unieważnia się legitym ację ubezpie
czeniową seria BB nr 047966 wydaną 
przez OBR PR na nazwisko Krzysztof 
Piskorczyk.
_____________________________  P-142

Zgubiono prawo jazdy kat. B. Wszo
łek Zbigniew, Nowe Miasto Lubaw
skie, Św ierczewskiego 52.
___________________  00654722

Zgubiono prawo jazdy kat. ABT, 
W ięckowski Czesław, Łęg Probost
wo.

00654728

Zgubiono pozwolenie na broń m y
śliwską seria A-093523, Olszewski 
Zbigniew, Sikórz 61.

00654730

Zgubiono prawo jazdy kat. B. Filiński 
Wojciech, Klusek, 09-504 Lucień.

00654731

Zgubiono kartę rowerową. Jastrzębski 
Dariusz. Szczutowo.

00654742 ^

Zgubiono prawo Jazdy kat. ABCT. 
Król Grzegorz, Gostynin, ul. Bieruta 
16/4.

00654751

Zgubiono prawo jazdy kat. B. Wanda 
Bienlewdcz, Gostynin, ul. Świerczew
skiego 11/23.

00654757

Robert Janowski Kutno, Konarskiego 
1 zgubił prawo jazdy kat. ABT.

00659796

M ieczysław SzkOp Kutno, Olimpijska 
4/33 zgubił prawo jazdy kat. AB.

00659797

Waldemar Stokfisz Kutno, Chodkie
wicza 42/42 zgubił legitym ację pra
cowniczą wydaną przez Zasadniczą 
Szkołę Zawodową Kutno-Azory.

00659798

Marek M arkiewicz Kutno, Królewska 
32/20 zgubił prawo jazdy kat. AB.

00659801

W ojciech Zawadzki, Kutno, Łokietka 
6/53 zgubił prawo jazdy kat. AB.

00659808

Ireneusz Wronowski Siem ienice gmi
na Krzyżanów zgubił prawo jazdy 
kat. AB.

00659809

W ojciech Karpiak Drzewoszki gmina 
Dobrzelin zgubił prawo jazdy kat. 
AB.

00659813

Zdzisław Bartczak Leźnica Mała zgu
bił pozwolenie prowadzenia zakładu 
m urarskiego wydane przez Urząd 
Gminy w  Łęczycy.

00659818

Zgubiono prawo jazdy kat. B, T i 
m otocyklowe. Staniszewski Andrzej, 
Rudowo gm. Bielsk.

00354865

Zgubiono prawo jazdy kat. A, T. 
M ieczysław Jabłoński, Józefków gm. 
Rataje.

00654869

Grzegorz Maćkowiak Kutno, Śniade
ckiego 5/30 zgubił prawo jazdy kat. 
A, B, C, E.

006598S0

im. ZW M  w PŁOCKU, ul. D W O R C O W A  31
ZATRUDNI OD ZARAZ:

@  murarzy ©  cieśli budowlanych ©  zbrojarzy
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KUPNO -  SPRZEDAŻ
Sprzedam działkę o pow. 1.000 m kw. s  
budynkam i m ieszkalnym i. Jńn Wo
ja , Płock, 11 Listopada 14.

00654738

Sprzedam gospodarstwo rolne 7 ha z 
budynkam i w  Ślepkowi®, gro. Radza
nowo, woj. płockie, W ładysław Jaku
bowski.

0054790

Sprzedam magiel elektryczny i 126p 
nowy, Kiernozia, T. K ościuszki 21, 
tel. 62.

00654791

M ieszkanie w łasnościow e M-S —• 38 
m kw. sprzedam w  Sierpcu, telefon  
24—16.

00634792

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 
12,7 ha zm echanizowane wraz z in
wentarzem żywym , zabudowaniami 
m urowanymi, krytymi eternitem z 
powodu złego stanu zdrowia. Sadow
ski Bronisław, Zakrzewo, gin. Bielsk  
w oj. płockie.

00654794

Sprzedam działkę budowlaną 431 m2. 
Płock, ul. Różana 22.

00654797

Sprzedam, dom dwurodzinny, 1,5 ha 
ziemi w  tym  56 'arów ogrodu, pasie
kę z pszczołami. Ciarka Genowefa, 
Niździn, 09-460 Mała Wieś.

00654800

Sprzedam organy „Student”, telefon  
295-62.

09654802

Sprzedam plac z domem  m ieszkal
nym. Ozorków, Łąkowa 13.

P-144

♦■Sprzedam zagraniczną m aszynę do pi
sania nową. W arszawa, tel. 40-60-17.

00654772

Sprzedam działkę 900 m kw. z do
mem m ieszkalnym  80 m 1tw., woda, 
kanalizacja, piece , budynek gospo
darczy z garażem. W iadomość: Sierpc, 
te l. 20-26 w ew . 84 do 15.00.

00654774 

tel.Sprzedam now y ciągnik T-25, 
247-57.

00654778

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 
12 ha z budynkam i. Pruchniak Zdzi
sław, w ieś Góra 09-431 Góra, k/Pło
cka, w oj. płockie.

00654787

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 
7 ha z budynkam i nowym i, woda, c.o. 
oraz ciągnik i sprzęt mu towarzy
szący. Ziębiński Leszek, Grabina, gm. 
Staroźreby.

00654803

Tanio sprzedam Syrenę 105 Bosto, 
stan dobry, W iśniewski Edward, 
09-412 Proboszczewlce.

00654806

Sprzedam dom, budynek gospodarczy, 
działka 7 arów. Bodzanów, Głowac
kiego 3 po godz. 15.00.

00654808

Sprzedam Syrenę-Bostro. W ładysław  
Olejniczak Boża Wola 1 k/Kutna.

00659824

Sprzedam kontrakcję 2 tuneli fo lio
w ych i ich wyposażenie. Teresa Gło
gowska stacja kolejowa Strzelce Ku
jaw skie 2 k/Kutna.

j 00659823

Sprzedam gospodarstwo 3,33 ha z  bu
dynkiem  m ieszkalnym . Żychlin, l Ma
ja 64a.

00659832

Sprzedam motor elektryczny 5,5 kW, 
śrutownik, wyciąg obornika szypowy  
nowy. Zygmunt Puchalski Niedrza- 
ków 99-307 Strzelce.

00659834

Sprzedam kurnik — czynna brojlernia 
drobiu k/Kutna. Kutno, tel. 331-20 po 
19-ej.

00659838

Sprzedam gospodarstwo 8,60 ha. Sta
nisław M atuszewski Marianów gmina 
Strzelce k/Kutna.

00659842

Sprzedam C-3G0 po kapitalnym  remon
cie  oraz prasę w ysokiego zgniotu, pol
ską. Tadeusz Szafrański Skórzewa 
gmina Oporów.

00659843

Sprzedam w centrum Kutna plac bu
dowlany z  pozwoleniem  na budowę 
m ieszkanlow o-handlow o-usługow ą. 
W iadomość: Warszawa, Chłopicklego 
51a/: tel. 6106614.

00659845

Sprzedam uszkodzoną 
Kutno, Łokietka 8/79.

chłodziarkę.

00659847

Sprzedam ogród 72 ary ■ t a l e m  8-ls-
bowym , ul. Graniczna 86/2. Wiado
m ość: ul. W olskiego 2 m 23.

00654823

Sprzedam pół bliźniaka, Plook, ul.
Orzechowa 5 a (Im ielnlca). Wiado
m ość: Płock, Łamana 21, po 16.00.

00654833

Sprzedam gospodarstwo rolne 8 ha u 
zabudowaniami (łąka, aad, las, nada
jące się na w szelkie hodow le). Wieś 
Srodoń gm. Duninów Nowy. Wiado
m ość: teł. Płock 296-33 po 20.00.

00654323

Kupię używaną przyczepę turystycz
ną N 126 e, tel. 29S-26.

00054827

mm m ssssm m ^ sa e sw m is /m E g m

Sprzedam gospodarstwo rolne lub za
m ienię na m ieszkanie w łasnościow e o 
pow. 9 ha z budynkam i nowym i z 
wygodam i, 17 km od Płocka. Dąb- 
kow ski Stanisław, Gorzechówek, 09- 
416 Siecień, gm . Brudzeń, w oj. płoc
kie.

00654831

Sprzedam silnik kom pletny po m a
łym  przebiegu do Fiata I25p oraz ty l
ne zawieszenie. W iadomość, Płock, 
Nałkowskiej 6 od 12.00--18.00.

00654833

Sprzedam nową przyczepę typ D 46 
B/18 ze skrzynią ładowną stałą. Ma
kow ski Adam, Praga, 09-452 Blłcho- 
w o.

00854834

Sprzedam 7 ha ziem i wraz z budyn
kami, Jąozewo, gm. Bielsk, w oj. płoc
kie. M iaśkiewicz Ewa.

00654339

Kompletne roczniki 1957—1970 czystych  
znaczków polskich — sprzedam. Tel. 
234-18.

00654842

Sprzedam tunel foliow y 130 m kw., 
silnik 126p — 650 m sześć, po kapital
nym  rem oncie z osprzętem, łódką ka
binową 4,7 x  1,4. Telefon 268-39 po 
16.C0.

00654843

Sprzedam snopowiązałkę WC-5 w  do
brym stanie. Rybicki W ładysław, Cie
śle, 09-470 Bodzanów, w oj. płockie.

00654844

Z  powodu wyjazdu pilnie sprzedam  
lokal gastronom iczny w  okolicy P łoc
ka. Płock, Szopena 66 m 21 lub 23.

00654847

Kupię do kolekcji w szelk ie m onety  
srebrne. Do zam iejscow ych przyjeż
dżam. Oferty nr 00654853 składać „Ty
godnik P łocki”, 3-go Maja 16.

00654853

Sprzedam W istulę ze zbiornikiem  na 
chodzie, Sikorski, w ieś Brudzeń, woj. 
płockie.

60654854

Butle gazowe, pojemność 22 kg sprze
dam, Ciechanów, tel. 39—08.

680614

Gospodarstwo 9 ha w  m ieście, zabu
dowania, z w ygodam i, ciągnik C-360, 
sprzęt rolniczy zam ienię za dopłatę 
na M-4 lub domek Płock, okolice lub 
sprzedam. Gumowski Zygmunt, Ry
pin, Bieiawki 19.

U 304

1,5 ha z budynkam i w  Strzałkach  
k. Gostynina — sprzedam. Sobkowiak  
Edmund.

00657462

Sprzedam dom jednorodzinny oraz 1.5 
ha ziem i. Sierpc, ul. SempołowskieJ 
57.

00654763

M-5 sprzedam, Gostynin, ul. Bema 
13/58.

00654764

Sprzedam przyczepę D-50, Bizona 50 
sprawnego lub zamienię na Zetora 
52-11, C-330 oraz obudowę tylnego mo
stu C-330. Marek W asilewski Floria
nów gmina Bedlno.

00659831

Sprzedam pawilon handlowy — prze
nośny w  Gostyninie. W iadomość, tel. 
21-62.

00654812

Nowy ciągnik ogrodniczy prod. cze
chosłowackiej TZK-14 — sprzedam. 
Gostynin, tel. 24-80 po godz. 15.00.

00654813

Sprzedam silnik do Zuka, Jakubow
ski, Topól no, gm. Gąbin.

00654315

Sprzedam przyczepę campingową 
składaną. Płock, ul. Jaśm inowa 2 m 
31, w godz. 15,00—17.00.

00654817

Sprzedam dom jednorodzinny, warsz
tat sam ochodowy, w  rozliczeniu  
m ieszkanie Płock, Jasna 1 a.

00654818

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
608 m kw. w m ieście. Wiadomość: K. 
Dziem bakowska Sierpc, ul. Kolejowa 
13 a.

00658418

PRZETARGI
Gospodarstwo Pomocnicze przy Państwowym Domu SJ 

Rencistów w Pniewie gm. Bedlno, woj. płockie ogłasza PRZE- a  
TARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ciągnika typ Ursus 
CC-355, cena wywoławcza: 388.575,— rok produkcji 1976, nr rej. 
PLB-448F.

Przetarg odbędzie się dnia 14. od daty ukazania się ogłoszenia 
w prasie na terenie PDR — Pnliewo o godz. 11.00.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości
10 proc. ceny wywoławczej w kasie PDR — Pniewo najpóźniej 
w dniu przetargu do godz. 10.00.

W/w sprzęt można oglądać w dniu przetargu w godz. od 7.00 
do 9.00. K
Gospodarstwo nie odpowiada za wady ukryte w/w sprzętu i za- % 
strzegą sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przy- w 
czyn. p

P-i54 j |

Cukrownia „Borowlczki” im. W. Witosa w Płocku, pl. W. Wi- % 
tosa 1 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie % 
robót budowlanych przy
11 przebudowie budynku kina na stołówkę, p
11 budowie przepompowni ścieków.
Termin wykonania robót do października 1987 r.
Dokumentacja techniczna i kosztorysy nakładcze do wglądu w $  
biurze technicznym cukrowni. jp
Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca o godz. 10.00 w Cuk- ffJ 
równi.
Zastrzega się możliwość dowolnego wykazu oferty lub unie- 
ważnienia przetargu bez podania przyczyny.

P-158 p

Zakład Energetyczny Płock, ul. Wieczorka 27 ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY %

na wykonanie:
w Rejonie Energetycznym w Sierpcu budynku administracyj- jK 
nego i warsztatowego o kubaturze 6173 m sześć.
Dokumentacja do wglądu w Wydziale Inwestycji i Remontów gś 
ZE Płock przy ul. Wieczorka 27 tel. 232-00.
Do przetargu, zapraszamy przedsiębiorstwa państwowe, spół- % 
dzielcze i prywatne posiadające upoważnienia do prowadzenia 
robót. Oferty w zalakowanych kopertach prosimy nadsyłać pod 
adresem przedsiębiorstwa w tedminie 10 dni licząc od następne- m 
go dnia po ukazaniu się komunikatu o przetargu w prasie. 
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub % 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

P-148

Sprzedam Zastawę 1100 p 1975 r., stan  
dobry — tanio. Kaźmierczak Tadeusz, 
09-530 Gąbin, Rogatki G ostynińskie 13.

00654763

Pilne. Okazyjnie sprzedam m ieszka
nie 80 m kw., ogródek, centrum Pło
cka, m ożliwość rzem iosła, handlu lub 
zam ienię je oraz M-4 lokatorskie 61 
m kw. (telefon) na M-6, chętnie Po- 
dolszyce lub dom w  Płocku, łub okoli
cy. Oferty nr 00654766 składać „Ty
godnik P łocki” , u l. 3 Maja 16.

00654766

Dom w stanie surow ym  z  działką •— 
sprzedam. W iadomość, u l. Fabryczna
27.

0054768

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 
4,8 ha z budynkam i m urowanymi. 
Dom z  w ygodam i. Ziemia pszenno- 
buraczana. W iadomość: Sabina Rze- 
szoterska, Zamość, gm . Rościszewo, 
w oj. płockie.

00657469

Sprzedaż odzieży, galanterii żałobnej 
oraz trumien. Sklep, u lica Jachowicza  
3 A.

00654606

Sprzedam ładną ślubną suknię i śp i
w ór do chrztu W iadomość: Pszczela  
2 m 76, po 16.00.

00654942

Sprzedam pawilon handlowy „Bazar 
M iejski” w  G ostyninie tel. 284—53

00654861

Sprzedam dom o powierzchni całko
witej 270 m* w  Bulkowie na działce 
nr 222. W iadomość na m iejscu, po
niedziałek 9.00—15.00.

00G54860

Sprzedam gospodarstwo rolne o po
wierzchni 8,70 ha z budynkami przy 
trasie Płock-Bodzanów. W ładysław  
Dzierzbiński Borowice, poczta Misze- 
wo Murowane, w oj. płockie.

0065548558

Sprzedam gospodarstwo rolne o po
wierzchni 10 ha z budynkam i. Rut
kowski Czesław, Strusiono 09-412 Pro
boszczewlce, gin. Bielsk,

00654858

Sprzedam kosiarkę rotacyjną Z-038 
Szym ański Edward W orowiee 09-544 
Bulkowo woj. płockie.

00654859

BaBiBWSagBSggSS BBiBŁBBaaBgaaa
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kutnie ul. Toruńska 22 

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty: murarskie, stolarskie, blacharsko-dekarskie, malar
skie, hydrauliczne, pogłębienia studni, remont konstrukcji dachu 
wraz z wymiana pokrycia oraz remont kominów murowanych. 
Powyższe prace będą wykonywane w zakładzie macierzystym, 
oddziałach Lęki Kościelne i Piątek oraz w 50 punktach skupu 
mleka.
Do przetargu zapraszamy przedsiębiorstwa państwowe, spół
dzielcze i prywatne.
Oferta powinna zawierać kalkulację stawki i roboczogodziny 
popartą zaświadczeniem ZUS o jej wysokości.
Zleceniodawca nie zapewnia materiałów.
Oferty należy składać w sekretariacie OSM w godz. 7.00—15.00 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 15 dnia od daty z jaką 
ukaże się ogłoszenie w prasie o godz. 10.00.
Miejsce przetargu — świetlica OSM Kutno.
Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni. Zle
ceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu 
i wyboru oferenta poza przetargiem bez podania przyczyny.

’ P-152

Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku, 
ul. Chemików 7 OGŁASZAJA PRZETARG na sprzedaż niżej 
wymienionych pojazdów:
Lp. Marka i typ Nr

podwozia
rok %

zużycia
cena

wywoław.
1. Wołga GAZ-24 670535 1980 45 666.000 zł
2. Fiat 125p Kombi 985915 1985 65 378.000 zł
3. Nysa towos T-521 152524 1975 70 242.970 zł
4. Żuk A-07 260857 1977 70 256.500 zł
5. Żuk A-07 266477 1977 70 256.500 zł
6. Żuk A -ll 214516 1975 65 283.850 zł
7. Jelcz 315 (skrzyniowy) 7274 1971 70 777.000 zł
8. Autobus Autosan H9-03 130423 1976 70 1.060.800 zł
Przetarg odbędzie się w budynku administracyjnym Zakładu 

Transportu Samochodowego MZRiP w Płocku, ul. Chemików 7, 
w dniu 1987.04.08 o godz. 8.00. Przystępujący do przetargu 
winni wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoław
czej najpóźniej w przeddzień przetargu w kasie przedsiębior
stwa w godz. 8.30—9.30 i 12.00—14.00.

Przedsiębiorstwo nie uzupełnia braków i wyposażenia oraz 
nie odpowiada za wady pojazódw.

W przypadku braku nabywców na samochody osobowe m-ki 
Wołga oraz Fiat 125 p w I przetargu, II przetarg odbędzie się 
w dniu 1987.04.22, o godz. 8.00 w tym samym miejscu co pierw
szy.

Przedsiębiorstwo zastrzega Bobie prawo wycofania pojazdów 
z przetargu bez podania przyczyn.

Samochody można oglądać w Zakładzie Transportu Samocho
dowego MZRiP w dniach 1987.04.06—07 w godz. 12.00—14.00.

P-181

Urząd Wojewódzki w Płocku Wydział Budżetowo-Gospodarczy 
ul. Kolegialna 15 ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez 2000 rok 
produkcji 1980 cena wywoławcza 474.000.— zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 1987.04.07 o godz. 12.00 w siedzi
bie Urzędu Wojewódzkiego w Płocku ul. Kolegialna 15, sala 
104. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia 
w kasie Urzędu Wojewódzkiego ul. Kolegialna 15 co naj
mniej w przeddzień przetargu w godz. 10.00—14.00 wadium w 
wysokości 10 proc. wartości pojazdu.
W przypadku niedojścia do skutku pierwszego przetargu, dru
gi odbędzie się w dniu 1987.04.22 o godz. 12.00.
Samochód można oglądać w dniu 1987.04.00 w godz. 9.00—14.00 
i w dniu przetargu w godz. 8,00—11.00 na placu Urzędu Wo
jewódzkiego ul. Kolegialna 15.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy
czyn.

P-151

PRZETARGI
Państwowy Ośrodek Maszynowy, ul. Wróblewskiego 2, 09-200 

Sierpc ogłasza II PRZETARG NIEOGRANICZONY na n/w po
jazdy:
1. Samochód Nysa 522 rok pr. 1977 cena wywoł. 180.000 zł.
2. Samochód Syrena R-20 rok pr. 1979, cena wywoł. 77.625 zł

Przetarg odbędzie się 14 dnia (poniedziałek) od daty ukaza
nia się ogłoszenia o godz. 12 w świetlicy POM.

Pojazdy można oglądać w dni robocze od godz. 9.00 do 12.00.
Informacji udziela dział transportu pokój nr 12, tel. 20-70.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić do kasy 

POM wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej najpóź
niej do godz. 10.00 w dniu przetargu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny. P-175

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Płocku ogłasza 
pierwszy PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nastę
pujących pojazdów samochodowych:

1. Nysa 522, nr podwozia 246668, nr silnika 680186, rok pro
dukcji 1981, cena wywoławcza 222.150 zł.

2. UAZ-469B, nr podwozia 165981, nr silnika 0500904, rok pro
dukcji 1976, cena wywoławcza 286.500 zł.

3. UAZ-469B, nr podwozia 179194, nr silnika 5072825, rok pro
dukcji 1976, cena wywoławcza 286.500 zł.

4. UAZ-469B , nr podwozia 178742, nr silnika 451ME-0405252, 
rok produkcji 1976, cena wywoławcza 286.500 zł.

5. UAZ-469B, nr podwozia 179648, nr silnika 451ME-0301968, 
rok produkcji 1976, cena wywoławcza 280.500 zł.

6. Star A29, nr podwozia 28834, nr silnika 21462, rok produk
cji 1971, cena wywoławcza 373.100 zł.

7. Star A29, nr podwozia 10933, nr silnika 11630, rok produk
cji 1971, cena wywoławcza 358.750 zł.

8. Motocykl MZ TS250/1, nr ramy 3739739, nr silnika 2379873, 
rok produkcji 1979, cena wywoławcza 36.140 zł.

9. Motocykl MZ TS250, nr ramy 3620619, nr silnika 4872164, 
rok produkcji 1975, cena wywoławcza 34.750 zł.

Przetarg odbędzie się 14 dnia od daty ukazania się ogłoszenia 
w prasie (środa) o godzinie 10.00 w świetlicy Wojewódzkiego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych w Płocku, ul. 1-go Maja 3/5. Po
jazdy można oglądać w przeddzień przetargu na terenie Stacji 
Obsługi WUSW w Płocku z siedzibą w Rogożewku k. Gosty
nina, w godzinach 8.00 do 14.00. Przystępujący do przetargu 
jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10 proc. 
ceny wywoławczej w kasie WUSW w Płocku ul. 1-go Maja 3/5, 
w przeddzień przetargu w godzinach od 11.00 do 14.00. W przy
padku niesprzedania pojazdów w pierwszym przetargu, drugi 
przetarg odbędzie się w tym samym miejscu o godzinie 10.00 
7 dnia od daty pierwszego przetargu.

Za wady ukryte WUSW w Płocku nie ponosi odpowiedzialno
ści. WUSW w Płocku zastrzega sobie prawo wycofania pojaz
dów z przetargu bez podania przyczyn.

P-170

Płocki Komibinat Budowlany ul. 1-go Maja 7a, 09-400, ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż n/w pojazdów: 

1. Ciągnik siodłowy marki Jelcz 317 nr. fabr. 02128 nr. ew. 2408 
r. budowy 1974, stopień zużycia wynosi 70 proc., cena wywo
ławcza 741.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.87 r. o godz. 11.00 w siedzi
bie Płockiego Kombinatu Budowlanego Zakładu Sprzętu i Tran
sportu Technologicznego w Płocku, ul. Przemysłowa 2. 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić w kasie 
P.K.B., ul. 1-go Maja 7a wadium w wysokości 10 proc. ce
ny wywoławczej w dniu przetargu do godz. 10.00.
W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, dru
gi przetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.00. 
W drugim przetargu cena zostanie obniżona o 50 proc. ceny wy
woławczej z pierwszego przetargu.
Sprzęt można oglądać w przeddzień przetargu od godz. 10.00— 
13.00. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości 
lub częściowo bez podania przyczyny.
Zakład nie odpowiada za braki w wyposażeniu i wady fabry
czne oraz nie udziela gwarancji na sprzedany pojazd.

P-149

Koleżance
DANUCIE PAPROCKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
M Ę Ż A

składają *
dyrekcja 1 pracownicy WPHW Płock

P-180

Koleżance
In l JADWIDZE PAWLIKOWSKIEJ

wyrazy współczucia z powodu śmiercd
M A T K I

składają
koleżanki ł koledzy 

■ Wojewódzkiego Klubu Techniki 
i Racjonalizacji w Płocku

P-183

Z powodu śmierci długoletniego funkcjonariusza resortu 
spraw wewnętrznych

pik. raz. KAZIMIERZA JURZAKA
serdeczne wyrazy współczucia rodzinie Zmarłego 
składa

kierownictwo partyjno-slużbowc 
WUSW w Płocku

Dyrektorowi WGKiM UW w Płocku
mgr, In i. JANUSZOWI PRZEDPEŁSKIEMU

oraz koleżance
HANNIE LUTOMIERSKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
O J C A

składają
dyrekcja, organizacje społeczno-polityczne, 

koleżanki I koledzy z MPGK w Płocku
P-168

TYGODNIK PŁOCKI — pism o Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej. Wy
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Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Praaa-Książka-Rueh” orea 
urzędy pocztowe i doręczyciela w  terminach?

— do 10 listopada oa styczeń, I kw artał, I półrocze roku następnego i cały rok 
następny

— do dnia 1 mieniąca poprzedzającego okres prenumeraty na pozostałe okresy  
roku bieżącego.

Jednostki gospodarid uspołecznionej, instytucje 1 organizacje społeczno-poli
tyczne składają zam ówienia w  m iejscow ych Oddziałach RSW „Prasa-Książka- 
Ruch”. Zakłady pracy i Instytucje w  m iejscowościach, w których nie ma Od
działów RSW oraą prenumeratorzy Indywidualni zam awiają prenumeratę w u-

rzędaoh pocztowych lub u  doręczycieli. Prenumeratę aa zleceniem  w ysyłki aa 
granice przyjmują RSW Prasa-Książka-Ruch” . Centrala Kolportażu Pra*v 
1 Wydawnictw, ul. Towarowa 88 00-950 Warszawa, konto NBP XV O/Warszawa 
1163-201045-13911 w term inie podanym dla prenumeraty krajowej. Prenumerata 
ze zleceniem w ysyłki za granicę Jest droższa od prenumeraty krajowej o 50 
proc. dla zleceniodawców Indywidualnych 1 o 100 proc. dla zlecających insty
tucji i zakładów pracy. Ogłoszenia przyjmuje punkt ogłoszeniow y w Płocku, 
ul. 3 Maja 16, tel. 255-8R oraz Biuro Ogłoszeń W arszawskiego Wydawnictwa 
Prasowego RSW ..Prasa-Książka-Ruch** Warszawa, ul. Poznańska 38.

Druk: Prasowe Zakłady G raficzne RSW .JTrasa-Książka-Ruch'* Warszawa, u!
Nowogrodzka 84/86. Zam. 500. K-80.
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WIOSNA W MARYNARCE
Miłe panie, Już czas zdjąć 

eiepłe żakiety, i zastąpić ma
rynarką, która jest, była i bę
dzie modna także przez obec
ny sezon. Dowolność kolorów, 
fasonów i linii rozmaita z tym, 
że generalna tendencja — sze
roka góra, wąski dół obowią
zuje nadal.

Postarajcie się zrobić przy
miarkę wcześniej, zanim uda
cie s'ę na wiosenny spacer. 
Przed lustrem łatwiej będzie 
Wam skorygować długość spó
dnicy, czy sukienki, dopasować 
spodnie, zdecydować się na ko
szulowa bluzkę, albo tę z roz
budowaną górą. Na głowie no
simy berety w pastelowych 
kolorach.

Włosy — tu zupełna niespo
dzianka, wracają długie war
kocze i półdługie proste, a 
więc zupełny przewrót.

(®g)

KANDYDATKA 

NA M9SS

Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

KUPIĘ BECZKĘ
D OTYCHCZASOWE wynurzenia czynione na 

tych łamach pochodzą od człowieka, który 
ma mieszkanie. Jest to zastrzeżenie nad wy

raz ważne. Bez niego bowiem można zaprzeczyć 
wszystkiemu, co do tej pory powiedziałem. Ze 
zarabiamy według wkładu pracy. Ze zamiast bia
dać i zazdrościć lepiej wziąć się do roboty. Ze 
po pierwsze trzeba spojrzeć na samego siebie, 
a dopiero później mieć za złe całemu otoczeniu. 
Tak rozumować może i powinien człowiek, który 
ma dach nad głową. Dopiero wtedy może zasta
nawiać się, czy zarobione pieniądze przeznaczyć 
raczej na jedzenie, czy dajmy na to — na ubra
nie. TakzC' — ile można przeznaczyć na zakup 
książek i innych dóbr kulturalnynh z wyłącze
niem telewizora kolorowego oraz czarno-białe
go, o czym za chwilę. Teraz nawracamy do 
spraw jedzenia, a zatem — najbardziej podsta
wowych i przyziemnych, o jakich gentlemani ra
czej nie rozprawiają, przede wszystkim dlate
go, że gentleman nie bywa głodny.

Przez jakiś czas był spokój, wiedzieliśmy, że 
zaczyna się era spożycia przeróżnych frykasów 
na własny rachunek. Chcesz jeść — płacisz i 
masz, nikt nie wspomina, że do ciebie dopłaca. 
Bez skrupułów rzucasz na blat całą kartkę i wy
dzierasz się, że prócz 70 deka wołowiny z ko
ścią, którą każesz zamienić sobie zresztą na kur
czaka — resztę ma stanowić polędwica. 1 ko
niec, i tak powinno być. Nawet kiełbasę zwyczaj
ną, czyli najtańszą nieomal doprowadziliśmy do 
takiej ceny, że ona się opłaca zakładom, czyli, 
te dotacji nie wymaga. Jak w takim razie po
jąć doniesienia prasowe, według których dota
cje państwowe do żywności wzrosły w roku 
ubiegłym o 40 proc.? Jednakże... Skoro tak pi
szą, to chyba tak musi być, nie wolno zacząć 
powątpiewać w pisane, a zwłaszcza drukowane.

Czy jednak w tej sytuacji można żyć godnie, 
nie poniżać się obdzieraniem państwa z tak bar
dzo potrzebnych pieniędzy? Jasne, że można. 
Prawie każdy z nas pochodzi ze wsi, a jeśli nie 
— to ma działkę to ogrodzie podmiejskim, al
bo wręcz zna kogoś, kto ma. Tedy niech nie na
rzeka, nie sarka, niech wykopie dołek, nakry
je go daszkiem i przez sezon wiosenno-letni 
uchowa sobie świniaka. Sam do siebie będzie 
dokładał, uwolni nasze państwo od tego przykre
go i poniżającego nas dopłacania. Ale jednak 
przykład został podany nietrafnie. Bo przecież

napisaliśmy przed chwilą, że do wieprzków pań
stwo nie dopłaca. Jeśli nie do nich, to do cze
go?

Szczegółowe badania podjęte w tym kierunku
wykazały, te  dopłaca się do wszelkiego rodzaju 
bydła. Mówiąc „bydło” mam na myśli normal
ne bydło, z łbami, rogami, rozdwojonymi kopy
tami i ogonami.^Doplaca do bydlęciny i mleka. 
I jak tu żyć? Dla dorosłych recepta jest prosta. 
Nie pić mleka, chyba, że ptasie, którego miało 
nam jedynie zabraknąć, jakkolwiek nawet głu
piej kury wydoić się nie da. Gorzej z niemowlę
tami. Ale też tak matka winna się odżywiać 
i oszczędzać, żeby do czwartego roku życia mog
ła dziecię karmić piersią. Przykłady znamy, po
damy na życzenie. Możemy więc skreślić w za
sadzie mleko z jadłospisu. A co z wołowiną, sko
ro państwo woli dopłacać i lansować ją na 
półkach sklepowych, zamiast sprzedać za grani
cą, za uzyskane pieniądze kupić dwa razy tyle 
wieprzowiny i sprzedać obywatelom?

Oczywiście, nie jest rzeczą felietonisty, żeby 
od razu wszystko wiedział. Nie wie, nie śni mu 
się i dobrze mu tak. On — mały konik. Są 
wielkie konie, mają duże łby — niech się mar
twią. Ale, jak dotąd, są szanse na życie godne. 
Z wyjątkiem, jak powiedziałem na początku, 
sprawy mieszkaniowej. Ja wiem, że to też prze
sada. Każdy pyskuje, ale jeśli mu przyjdzie do 
własnego mieszkania zameldować syna z kon
kubiną i córkę z zięciem, to zaraz narzeka na 
państwo ludowe, jakby to ono pokojarzylo mło
dych w pary, doprowadziło do podejrzanej oty
łości u kobiet itp.

Niemniej jednak muszę stwierdzić, że w na
szym klimacie potrzebny jest dach nad głową. 
Kiedy już w żaden sposób w M-3 nie można 
zmieścić dziewiątej osoby — wówczas należy 
spytać, czy jest jakiś sposób, aby od ręki, na
tychmiast. dostać mieszkanie? Jakiekolwiek i 
obojętnie za jaką sumę.

Jeśliby tak było, jeśli, powiedzmy, byłyby 
mieszkania za 10 milionów sztuka, ale od ręki 
— nie napisałbym tego felietonu. Rozumowałbym 
w ten sposób: — Kochani Czytelnicy, wiecie z 
góry, że mieszkanie można kupić od zaraz, sto
ją puste i czekają, pracujcie więc tak, niech na 
was pracują rodzice i dziadkowie, żebyście so
bie mogli kupić mieszkanie. Macie s z a n s ę !
I to byłoby najważniejsze. Każdy powinien mieć 
szansę! Nic więcej! Ale nie ma tak dobrze. Ab
surd posunął się zbyt daleko i dlatego jestem 
bezradny. Bezradny podwójnie czy potrójnie. 
Bez telewizora jeszcze bym wytrzymał, nie mó
wiąc o maluchu podrażanym bez opamiętania. 
Bez pralki już gorzej. A bez mieszkania....

Chyba tylko trzeba dać ogłoszenie, że — jako 
ten Diogenes — kupię beczkę.

Ob. SERWATOR

. i
POZIOMO: 1) gmina w płd.- 

-wsch. części woj. płockiego. 4) 
Płockie Przedsiębiorstwo Instala
cji Przemysłowych. 8) marszałek 
Sejmu Czteroletniego, którego 
imię nosi jedno i  płockich li
ceów. 10) nazwa rozpuszczalnej 
kawy zbożowej. 11) w utworze 
literackim postać opowiadająca 
przebieg akcji. 13) szczelina po
zostawiona w drzewie po przej
ściu piły. 14) wiele rzeczy ułożo
nych jedna na drugiej. 17) w 
Czerwińsku nad Wisłą. 19) po
czątkowy punkt na jakiejś skali. 
21) Płockie... Muzyczne. 22) wieś 
letniskowa w odległości 12 km 
°d przy szosie warszaw
skiej. 23) choroba oczu.

PIONOWO: 1) w Płocku. Wła
dysława Broniewskiego i Ludwi
ka Krzywickiego. 2) układ roz
ważany w całości; system, ogół.
3) bardzo cienkie sznureczki u- 
żywane do szycia. 5) duży motyl 
nocny. 6) stan pozornej śmierci. 
7) masońska istniała także w Pło
cku, 9) człowiek, którego cechuje 
skłonność do zamykania się w 
sobie. 12) ... Kościelny jest siedzi
bą gminy. 15) amerykański dra
pieżnik z rodziny łasicowatych. 
16) nazwa części Królestwa Pol
skiego (od 1569 r.) obejmująca 
także Mazowsze. 18) druga pod 
względem wielkości rzeka w Pol
sce. 20) np. szczupak.
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Pomiędzy Czytelników, którzy 
w ciągu 10 dni od daty numeru 
nadeślą pod adresem redakcji 
rozwiązania na kartach poczto
wych z dopiskiem: Krzyżówka 
nr 744, rozlosujemy nagrody 
książkowe.

prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki nr 739, w wyniku lo

sowania, nagrody książkowe o- 
trzymują:

1* Małgorzata Osypowicz, ul. H.
Sawickiej 2 m. 48, 99-300 Żych
lin.

2. Anna Mazur, ul. Zalesie 3/1, 
09-402 Płock.

3. Alicja Motyjewska, ul. Sado
wa 15, 09-402 Płock.

CHCECIE TO
BARAN — 20 III—20 IV

Zakochane Barany będą musiały 
trochę zm niejszyć wym agania w o
bec swojego obiektu uczuć. Okazuje 
się bowiem, że zbytnia natarczywość 
w okazywaniu uczuć przyniesie lm  
szkodę. Trzeba zm ienić postępowa
nie, bo inaczej w iele jeszcze będzie 
okazji do kłótni i awantur.

BYK — 21 IV—20 V
Tydzień znakomity, wszystko bę- 

dzie szło c i  jak z płatka, każdy 
dzlert lepszy od poprzedniego. Uda 

obrobić zaległości, spotkać r. 
kimś miłym i sympatycznym. Nie
oczekiwany prezent poprawi sytua- 

materialną. Słowem, oby tak da-

BLIŻNIĘTA — 21 V—20 VI
W iosenne zmęczenie daje Cl się we 

znaki i są tego objawy. Czas od
począć, więcej witamin, więcej spa
cerów, a od razu poczujesz się le
piej. Nie martw się też rzeczami, 
którymi nie warto się martwić. 
Przyjdą dobre dni.

RAK — 21 VI—21 VH
Postaraj się pom yśleć trochę wię- 

o bliźnich, mniej o swoich wła

snych problemach, których i tak w
pojedynkę nie rozwiążesz. Czas oka
że się najlepszym  lekarzem, nia 
przyspieszaj niczego, bo nic warto.

LEW — 22 VII—22 VIII
Każdego dnia pamiętaj, żeby «tę 

uśm iechać, schowaj głęboko złe na
stroje i m elancholię. Tym najbar
dziej zaniepokoisz sw oich wrogów, 
a i sobie poprawisz sam opoczucie. 
Dobre dni tygodnia to czwartek i 
sobota. Wiele się zdarzy interesują
cego, warto zapisać w kalendarzu.

PANNA — 22 V in —21 IX
zb yt surowo osądzasz postępowa

nie zakochanego Wodnika. Pragnie 
pokazać się z jak najlepszej strony, 
choć trochę nieudolnie mu to w y
chodzi, efekty w cale nie najgorsze. 
Postaraj się wybaczyć i docenić sta
rania. C.zas na uczucie z Twojej stro
ny przyjdzie później.

WAGA — 22 IX—21 X
Spotkanie we wtorek sprawi, te 

Inaczej spojrzysz na niektóre pro
blemy. Nagle przestaną Ci się w y
dawać ważne, będziesz zadowolony, 
że nie nodjałeś zbyt pochopnej de
cyzji. Poza tym wszystko dobre co 
się dobrze kończy, w ięc nie narze
kaj na los.

SK O R PIO N  - r  22 X —21 X I
Sukcesy w pracy zawodowej om i

jają Cię, niestety, stąd Twoje zde
nerwowanie i sfrustrowanie. Nagle 
poczułeś się niepotrzebny 1 Jakby 
na bocznym  torze. Znajdź Jakaś r e 
kom pensatę w  zajęciach śomomyeM

albo w hobby, zanim sytuacja się
n ie zmieni.

ST RZ EL ĘC  -  22 XI—21 XII
Spotkasz kogoś, kogo obecność od

mieni Twoje tycie , będziesz zado
w olony, że wszystko zacznie się krę
cić wokół zupełnie innych proble
mów. W ten sposób sprtw y waż
ne przestaną być najw ażniejsze, 
zwłaszcza że pojawią sią nowe, któ- 
rych rozwiązanie zaangażuje Clę bez 
reszty.

K O ZIO R O ŻEC  — 22 XII—20 I
Będzie Koziorożcom trochę smut

no, ale nie aż tak bardzo i one bę
dą m iały w tym  tygodniu swój w iel
ki dzień, w niedzielę prawdziwe 
św ięto — sukcesy towarzyskie, peł
ne radości spotkanie. Nagle poczu
jesz, że ubyło z grzbietu parę lat. 
Taki dzień bardzo poprawi Twó1 na
strój.

WODNIK — 211—u  n
Za mało czasu poświęcasz bliskim  

Cl osobom , które czują się trochę 
obrażone nagłym  brakiem pamięci. 
Różnie to komentują, starają się do
patrywać jakiejś zmiany w trakto
waniu ich. •  to tylko Twoje niedo
patrzenie.

RYBY — 1J II—29 m
Dla Ryb najlepsze będą ponie

działki : i w pracy, i w  życiu oso
bistym. Z nowym i nadziejami roz
poczniecie tydzień pełni wiary, że 
w szystko co zaplanowana, uda się

53SJT& w  *  '
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ODESZŁA
Beatę poznałem na wieczor

ku. Od razu olśniła mnie swo
im wdziękiem i urodą. Szcze
ra, rozmowna, wesoła — taka 
o której marzy każdy z nas. 
Uważałem, że muszę bardzo 
się starać aby jej dorównać. 
Kochałem do szaleństwa, choć 
nie była to miłość bez konflik
tów. Po każdej 'jednak sprzecz
ce przepraszałem i obiecywa
łem, że już więcej to się nie 
powtórzy. Mieliśmy wspólne 
plany i ideały i nic nie zdawa
ło się mącić naszego uczucia. 
W końcu jednak nadszedł ten 
dzień, w którym ona powie
działa, że z nami koniec. Na
gle straciłem wszystko w co 
wierzyłem i ufałem. Dlaczego 
odeszła bez powodu, chociaż 
mówiła, że kocha tylko mnie 
jednego. Czy kłamała? J a  na- 

a lt mogę snależ4 sobie

Z  TEKI 
RYSOWNIKA

5 1 0 ^

h a ś

0  RENESANSOWEJ RZEŹBIE, 
PAłACU I KOMPOZYTORZE
Rzeźba renesansowa reprezen

towana jest w świątyniach wo
jewództwa płockiego kilkoma do
skonałymi w swej formie nagrob
kami, nierzadko dziełami sław
nych mistrzów. Najbardziej znane 
są pomniki nagrobne rodu Kry
skich z kościoła w Drobinie. Dla 
wielu krajoznawców i miłośni
ków rzeźby nieobcy jest także na
grobek Jana Głogowskiego dłu'a 
Joanneusa Piaencenu (Jana z Pi-

go stulecia. Parterowy, zaprojek
towany na planie wydłużonego 
prostokąta, posiada po bokacb 
dwa jednopiętrowe ryzality, co 
doskonale widać na rysunku inż. 
Osińskiego. Układ wnętrza bu
dowli dwutraktowy. Dość zanie
dbane otoczenie, w tym resztki 
przetrzebionego drzewostanu, nie 
sprzyjają właściwej ekspozycji 
pałacu. Od wielu lat mieści się 
w nim szkoła podstawowa.

f V ; / ’ \  ty

r a p  n ?

zy), wystawiony w kościółku gło
gowskim koło Kutna. Mniej nato
miast znana pozostaje płyta ku 
czci Stefana Kucińskiego, znaj
dująca się w XIX-wiecznej 
świątyni rzymskokatolickiej w 
Mnichu (gm. Oporów). Dzieło to, 
bezimienne, pochodzi z pierwszej 
połowy XVI stulecia i stanowi 
klasyczny nieomal produkt arty
styczny, zresztą pierwszej wody, 
swojej epoki. Wyobraża postać 
rycerza w zbroi, właśnie Stefana 
Kucińskiego oraz herby Ogoń- 
czyk. Łabędź, Łodzią i Rawicz. 
Naturalnie płytę do obecnego ko
ścioła przeniesiono z obiektu 
wcześniejszego, pochodzącego z 
1538 roku.

Do niedawna obejrzeć można 
było w Mnichu również zespól 
budynków podworskich, z zabu
dowaniami dla służby folwrcz- 
nej, tzw. czworakami. Z każdym 
rokiem jest ich tutaj coraz mniej, 
natomiast stoi, póki eo niezagro
żony, dawny pałac. Słowo dawny 
odnosi się do początków ubiegłe-

Mnich jest także wioską ro
dzinną Ludwika Teodora Plosaj- 
kiewicza, znanego przed laty 
kompozytora, dziś już rzadko gry
wanego. Przyszły muzyk urodził 
się tu 2 sierpnia 1895 roku. S u- 
dia w zakresie fortepianu i teorii 
odbywał u J, Kleczyńskiego, zaś 
naukę kontrapunktu, instrumen- 
tacji i kompozycji pobiera! u sa
mego Zygmunta Noskowskiego. 
Przez wiele lat pracował jako 
nauczyciel śpiewu i dyrygent chó
ralny. Prowadził także orkiestry. 
Był członkiem zarządu sekcji im. 
Stanisława Moniuszki Warszaw
skiego Towarzystwa Muzycznego. 
Należał do niestrudzonych popu
laryzatorów życia muzycznego. 
Sporo komponował, lecz utwory 
jego nie wytrzymały próby cza
su. Zmarł w Warszawie, gdzie 
spędził większość życia, 5 kwiet
nia 1926 roku.

Tekst: 
JAN B. MYCEK 

Rysunek: 
TADEUSZ OSIŃSKI

miejsca. W sercu pozostała ra
na, która trudno się zabliźnia. 
Czy tam gdzie jest miłość mu
si być jednocześnie cierpienie? 
Dlaczego kochając jesteśmy w 
stanie tak boleśnie ranić?

KAMIL

OD REDAKCJI: Właściwie 
sam odpowiedziałeś sobie na 
swoje pytania, bo faktycznie 
miłość, oprócz tej wielkiej ra
dości, daje czasami także cier
pienie, chociaż zauroczeni nie 
chcemy o tym pamiętać, zwła
szcza na początku nowej, 
wspaniałej znajomości. Cóż, 
bywa i tak, że pierwsza rzadko 
bywa ową ostatnią i jedyną 
miłością. Dlatego, choć jak 
twierdzisz rana zabliźnia się 
powoli to jednak czas okaże 
się być może najlepszym leka
rzem. Musisz wierzyć w to, że 
jutro, pojutrze, za miesiąc po
znasz inną wspaniałą dziew
czynę, która pozwoli zapom
nieć e porało*.

DZIW CE,
ALE PRAW DZIW E
0  W proteście przeciwko polityce 
rolnej Wspólnego Rynku i zwią
zanych z tym ograniczeniom pro
dukcji mleka, pewien chłop fran
cuski przyprowadził do Urzędu 
Pracy w Tours cztery swoje kro
wy i zażądał, aby zarejestrowało 
je jako bezrobotne i wypłacono 
zasiłek przysługujący bezrobot
nym.
® Spis ludności przeprowadzony 
w Hiszpanii wykazał, że co czwar
ta Hiszpanka ma na imię Carmen 
lub Maria, a co czwarty Hisz
pan Juan lub Jose.
© W pijanym widzie pewien No
wozelandczyk wielokrotnie za
kłócał ruch na autostradzie uda
jąc psa i obszczekując przejeżdża
jące samochody. Sąd orzekł, że 
następnym razem policjant ’ ma 
wziąć „psa” na smycz.

© Policja kanadyjska opubliko
wała tłumaczenie kierowców 
którzy zatrzymani zostali z po
wodu zbyt szybkiej jazdy. Za 
najbardziej oryginalne tłumacze
nie uznano oświadczenie żony 
kierowcy, który znacznie prze
kroczył dozwoloną szybkość. „Mąż 
mój — powiedziała — nie może 
jechać szybko ponieważ stale jest
pijany, a ja uważam, aby jechał 
wolno”.
© 70-letni pastor odmówił w 
Londynie udzielenia 5 stycznia 
ślubu młodej parze. Tłumacząc sie 
biskupowi dlaczego tak postąpił 
odpowiedział: „Tego dnia byłem 
bardzo zdenerwowany, ponieważ 
mój klub rozgrywał ważny mecz”.’
© Lekarze kanadyjscy badali po- 
..encję męzczyzn. którzy dla zdro- 
wia regularnie odbywają codzien- 
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