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BEZ PROTOKOŁU
Z przykrością stwierdziwszy, ie  to, ęzego brakowało, 

nadal jest w  deficycie, odłożono na bok dyskusję o nawo
zach, cemencie i węglu. 216 sołtysów z dziesięciu gmin 
rejonu gostynińskiego zebrało się w  poniedziałek 9 mar
ca, by w obecności wicewojewody Stanisława Janiaka 
podjąć trudne, wiejskie wątki. W tym roku frekwencja 
była wyjątkowo wysoka, chociaż dojazd w mroźny pora
nek spod Iłowa czy Pacyny z pewnością nastręczał sporo 
kłopotów.

N ie o b e c n i nie mieli racji. 
Każde pytanie, które padło z 
mównicy, znalazło natych

miast odpowiedź z ust kompeten
tnych przedstawicieli kierow
nictw WOPR, ZUS, PZU, służby 
zdrowia, weterynarii oraz wy
działów Urzędu Wojewódzkiego. 
Zamiast do protokołu problemy 
trafiały do adekwatnego ucha, by 
niezwłocznie przerodzić się w 
propozycję konkretnego rozwią
zania, tak bardzo w gronie zebra
nych oczekiwanego.

„W sprawie podwyżki cen śmie
tany prasa narobiła dużo szumu, 
ale w sprawie podwyżki kosztów 
maszyn rolniczych jest cicho” — 
powiedział sołtys Adam Garstka 
z Załuskowa, gm. Iłów, porusza
jąc problem który często powra
cał: ceny, koszty, opłacalność. Nie 
zadowoliło go nawet wyjaśnienie, 
że ciągniki radzieckie T-25 mu
siały zdrożeć ze względu na no
wy kurs rubla transferowego. Ba
zyli Zdzieniecki z Gilówki kryty
kował rosnące koszty usług we
terynaryjnych, przytaczając przy
kłady z własnego podwórka. Kro- 
wa miała trudności z wyciele

niem, więc wsiadł w samochód,
pojechał do Sannik i przywiózł 
technika weterynarii, którego po
moc kosztowała 3 tys. zł. Innym 
razem za lek i jego podanie 
wzdę'ej jałówce zapłacił tysiąc 
złotych. ,,Żeby zarobić tysiąc zło
tych muszę wypaść krowy i wy
doić 15 1 mleka” — zauważył.

Orka inne uprawy, opryski, k i
szenie kombajnem, prasowanie 
słomy — pokusił się o zestaw ko
sztów usług rolniczych i porów
nanie ich z zyskami ze sprzeda
ży Bogdan Stęplewski z gminy 
Gąbin, Jego zdaniem dochód in
dywidualnego rolnika jest staty
stycznie zawyżany, w rzeczywis
tości zaś znajduje się znacznie po
niżej teoretycznych norm, co nie 
koresponduje z podnoszonymi ce
nami środków produkcji. Wnio
sek: trzeba dopłacać z własnej 
kieszeni. „Kalkulacja jest ustalo
na na poziomie średniej woje
wódzkiej wydajności z hektara, 
k'o osiąga mniej rzeczywiście do
płaca” — stwierdził dyrekłor 
WOPR Bogdan Tracki. Opłacal
ność wszystkich gałęzi produkcji 
jest zagwarantowana odpowiedni

mi uchwałami. Są gałęzie bardziej 
(rzepak) i mniej opłacalne (żywiec 
wołowy), co nie znaczy, że do 
tych ostatnich rolnik dopłaca. 
„Tego nie ukrywam: z roku na 
rok produkcja rolnicza staje się 
coraz mniej opłacalna. Skutki kry
zysu trzeba rozkładać równomier
nie na całe społeczeństwo” — za
kończył dyrektor Tracki.

W sołectwie Franciszka Buja
kowskiego z L-wówka, gm. Sanni
ki, malowano minią słupy wy
sokiego napięcia. Ostrzeżono rol
ników, by nie wypasali bydła pod 
słupami ze względu na trujące 
działanie minii. Mimo zachowa
nia środków ostrożności zdarzyły 
się upadki krów z powodu zatru
cia. Rolnicy wystąpili do PZU o 
odszkodowanie i dostali po 20 tys. 
zł od krowy, bo wina jakoby le
żała po ich strome. Polecono im 
pisać odwołania, co też uczynili, 
lecz odpowiedź nie nadchodziła. 
Mieli rację, obwiniając gostyniń- 
ski inspektorat PZU o opieszałość. 
Dyrektor wojewódzkiego oddziału 
PZU — Gabriel Cichocki, zaj
mując stanowisko w tej sprawie 
przeprosił za nie najlepszą pracę 
inspektoratu w Gostyninie i nie 
zawsze terminowe załatwianie 
spraw. Jako usprawiedliwienie 
miał służyć fakt, że piacówka 
działa w zdekompletowanej ob
sadzie kadrowej, ale 'a odpowiedź 
nie bardzo usatysfakcjonowała 
zebranych. „Podejmuję zobowią-

Dwa lata funkcjonuje nowa ustawa o 
planowaniu przestrzennym. Stary akt z 
1961 roku dezaktualizował się stopniowo, 
wraz z szybko postępującą urbanizacją i 
Industralizacją kraju oraz reformą admi
nistracyjną, która podzieliła Polskę na 49 
jednostek. W związku z tym Sejm PRL 1 
stycznia 1985 roku wprowadził w życie no
we zasady planowania przestrzennego i 
gospodarowania ziemią, dobrem niepom- 
nażalnym, coraz bardziej deficytowym w 
naszych polskich warunkach. Zmieniły się 
też cele i metody planowania.

I IE dla wszystkich idee przyświecające 
twórcom ustawy są zrozumiałe. W związku 
z tym przypomnijmy, że nowa regulacja 

prawna zmieniła w istotny sposób przede wszy
stkim tryb przygotowywania dokumentów i za
twierdzania planów przestrzennego zagospoda
rowania. Na etapie projektowania założeń do 
planu określa się obecnie cele i sposoby reali
zacji problemów, które w planie powinny być 
rozwiązane. Następnie sporządza się projekt pla
nu zagospodarowania.

Duża rolę odgrywa w tym konsultacja społe
czna. Da publicznej wiadomości podaje^ się za
równo fakt rozpoczęcia prac, jak i późniejsze 
projekty oraz efekty. Obowiązek ten spoczywa na 
terenowych organach administracji państwowej. 
One też zbierają zgłaszane wnioski, postulaty i 
opinie związane ze społecznymi oczekiwaniami i 
)otrzebami. Uczestniczy w całości prac także 
specjalnie powołana „komisja planu” złożona z 
przedstawicieli organizacji społeczno-zawodo
wych, organów samorządowych, specjalistów i 
administracji.

Planowanie przestrzenne jako działanie o du
żej odpowiedzialności za harmonijny rozwój re
gionów i miejscowości, musi godzić nie tylko wie
lostronne interesy lokalnych społeczności z in
teresem ogólnospołecznym, ale uwzględniać ta
kże wyniki badań różnych dyscyplin nauko
wych. Istotne są zarówno warunki społeczne, go
spodarcze, demograficzne, kulturowe i przyrod
nicze, jak i techniczno-obronne oraz prognozy 
rozwoju. Dlatego złożony proces powstawania 
planu angażować musi specjalistów wielu dzie
dzin życia i nauki, a przede wszystkim ludzi ży
jących na danym terenie, którego plan dotyczy.

przepraszam, 
kilka pytań...

DR JERZY ŻASC
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Problem (łęczycy — wygospodarować tereny pod niezbędną rozbudowę miasta.
Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA
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P OKŁADNIE 18 grudnia ub. 
roku Sejm PRL przyjął uch
wałę o Narodowym Planie 

Społeczno-Gospodarczym w latach 
1883—1990. Dokument ten, po
przedzony licznymi konsultacjami 
i uzgodnieniami, określi! m.in. 
wielkość środków finansowych, 
jakimi będą — w trwającej już 
pięciolatce — dysponowały wła
dze terenowe. W skali kraju su
ma ta wyniesie 1062 rnlrl zło
tych. Oczywiście, rozdzielona zo
stała między 49 jednostes szczeb
la wojewódzkiego.

Nam, czyli województwu płoc
kiemu, przypadło łącznie ponad 
13,9 mld złotych, ale jeśli od te
go odliczyć kwotę 430 min zło
tych przeznaczoną postanowie
niem Prezydium Rządu na reali
zację niektórych inwestycji zmie
rzających do ograniczenia zagro
żenia powodziowego, wówczas do

dyspozycji władz pozostaje rów
ne 13,5 mld złotych. O celach i 
sposobie spożytkowania tych pie
niędzy mówi szczegółowo wice
wojewoda Cezary Humański w 
wywiadzie udzielonym naszej re
dakcji (str. 3).

województw ościennych, skądinąd 
ustępujących naszemu nie tyiko 
wielkością potencjału gospodar
czego.

Z ajrzy jm y więc do kiesy sąsiadów , 
co w praw dzie nie je s t e leganckie, ale 
pozwoli nam  na pew ne odniesienia 
1 lepsze ok reślen ie  sy tu ac ji w łasnej.

PONOWNIE 0  PIENIĄDZACH
Bardzo często publicznie I pry

watnie mówi się, że w innych 
regionach kraju żyje się wygod
niej, sklepy są lepiej zaopatrzone, 
rolnicy nie mają kłopotów z na
bywaniem środków produkcji, 
kolejki po klucze do własnego 
mieszkania są krótsze, admini
stracja d Zl Si 5 3 sprawniej. Padają 
przykłady nie tylko wielkich ag
lomeracji, tradycyjnie uprzywile
jowanych. typu Warszawa, Łódź. 
Śląsk, Trójmiasto, al« również

C iechanow skie, p rzew yższające nas 
obszarow o, o trzym ało  14 mld zł. 
m niejsze Sle.radzkie i Skiern iew ick i?  
odpow iednio — 12,3 oraz 10,7 mld zł. 
W łocławskie, zbliżone pod w ielom a 
w zględam i do naszego, ty lko  10,6 mld, 
zaś znacznie w iększe w ojew ództw o 
kalisk ie  13 mld zło tych. Nie można 
więc m ówić ani o dysk ry m in ac ji, ani 
też o p rzesadnej p refe rencji. O trzy
m aliśm y tyle. na ile ak tu a ln ie  1 w 
najb liższej przyszłości nasz budżet 
państw ow y stać.

Czym tym czasem  d y sponu ją  po ten 
taci. Stołeczne w arszaw skie 63,3 mld 
zł, m iejsk ie  łódzkie — 23,3 m ld, zaś 
katow ickie, o tw iera jące  tabelą  — IM
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mld zł. T ró jm iasto  czyli w oj. g dań 
skie o trzym ało  na inw estycje  p lanu 
terenow ego 40,2 mld złotych. Porów 
najm y jed n ak  skalę  problem ów , iró -  
re sto lą  przed tym i ośrodkam i do 
rozw iązania choćby jedynie w bu- 
dow nlclw ie m ieszkaniow ym , czy och
ronie, środow iska na tura lnego .

13.5 mld złotych nie s'anowi su
my zawrotnej, ba, jest ona s-o- 
surikowo niewielka. Ale +eż dal
szy rozwój województwa nie 
będzie opierać się tylko na tych 
pieniądzach. Ogółem, łączme z 
działalnością inwestycyjną przed
siębiorstw, inwestycjami fundu
szowymi i innymi środkami, bę
dziemy mieli do dyspozycji po
nad 135 mld złotych. By złotówki 
te procentowały w przyszłości, za
leży to już tylko od ich właściwe
go spożytkowania.

CZŁONEK ZARZĄDU G ŁÓ W hi:U U  r u  
S KI EG O Z WIĄZ KU ESP ERANTYSTÓ W
D/S KULTURY.

— W roku 750-Iecia lokacji Płocka i 10(1- 
Jecia języka esperanto narodziła się szansa 
zorganizowania w naszym mieście festiwalu 
oświatowej randze. Może zechciałby Pan jako 
przedstawiciel organizatorów — powiedzieć 
parę słów na ten temat.

— W bieżącym roku Ministerstwo Kultury 
i Sztuki wyraziło zgodę na zorganizowanie 
w Płocku festiwalu pod nazwą „Spotkania 
przyjaźni”, udzielając pozwolenia na zaprosze
nie zespołów z 18 krajów europejskich. Jest 
możliwość, aby impreza ta od 1933 roku była 
festiwalem światowym.

— Wybór padł na Płock, wiadomo jak duża 
to szansa dla miasta. Dlatego warto chyba 
klika słów powiedzieć kogo będziemy gościć.

— Zespoły, które przyjadą, zgłaszają swój 
udział za pośrednictwem CIOFF, która jest 
agendą UNESCO Gwarantuje to wysoki po
ziom programu jaki zaprezentują naszej pu
bliczności.

— Kio jest organizatorem tego festiwalu, 
pierwszego w dziejach Płocka o takim cha
rakterze?

— Współorganizują go Teatr Płocki. Płockie 
Towarzystwo Muzyczne, Wojewódzki Dom 
Kultury i inne instytucje patronujące przed
sięwzięciem kulturalnym. Festiwal odbywać 
się będzie w ramach obchodów Dni Płocka, 
a organizatorzy zapewniają około 200 kon
certów dla zakładów pracy, szkół. Będą im
prezy plenerowe i koncerty w amfiteatrze, 
a także koncerty uliczne na małych estra
dach w centrum miasta Będzie to impreza 
o dużej randze, wymagająca wielu działań 
organizatorskich, dlatego też wdzięczni bę
dziemy za każdą pomoc Liczymy, że włączą 
się do jej organizacji także płockie zakłady 
pracy, którym, my, organizatorzy zapewniamy 
zaproszenia na wszystkie koncerty. Potrzebni 
nam będą także ludzie władający językami 
europejskimi, którzy chcieliby peinić rolę tłu
maczy i pilotów. Pragniemy bowiem zapewnić 
naszym gościom jak najlepsze przyjęcie.

— Czy wiadomo już cokolwiek na temat 
programu?

— Przybliży on folklor kraju, który zespół 
reprezentuje, choć nie będą to tylko występy 
zespołów' folklorystycznych. Pierwszą grupą, 
która zgłosiła swój udział, jest zespół Coun
try „Barbuloj” z Czechosłowacji. Gościliśmy 
ich w Płocku w roku ubiegłym. Niedawno 
„Barbuloj” nagrał płytę wydaną przez firmę 
Supraphon.

Pytafa: 
EWA GRINBERG,
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lii PLENUM KM PZPR
(Obsi.) Doskonalenie działal

ności ideologi czn o - s zko 1 e niowe j
w  instancji miejskiej było 
tematem obrad III Plenum KM 
P Z P R , któremu przewodniczył I 
sekretarz KM PZPR Ryszard 
Czechowicz. Wzięli w nim także 
udział zaproszeni goście — sekre
tarz KW P Z P R  Stanisław Przed- 
ladki i kierownik Wydziału Eko
nomicznego KW Marian Radiai- 
mienski. Wprowadzenia do dysku
sji dokonał sekretarz KM Jan Je
żowski, a jej uczestnicy mówi
li o konieczności usprawnienia 
bieżącej informacji polityczno-go
spodarczej, orgamiizacji zebrań 
środowiskowych, większym wy
korzystaniu w pracy szkolenio
wej środków audiowizualnych, 
popularyzowaniu działalnoś ci 
klubu „Trybuny Ludu” oraz pro- 
blematyfki ekonomicznej. Podsu- 
morwanaa dyskusji dokonał sekre
tarz KW Stanisław Przedlacki, 
który zwrócił między innymi u- 
wagę na konieczność odformali
zowania szkoleń, na właśćiwy do
bór '\vyktad'0wcaw i docenianie 
roli kształcenia ideologicznego. 
Jeden z punktów dotyczył roz
szerzenia liczby wykładowców o 
członków partii, którzy kończy
li szkoły partyjne i do tej pory 
nie przejawiają zainteresowania 
pracą w .charakterze lektorów 
1 wykładowców.

W dyskusji dotyczącej spraw 
różnych mówiono między innymi 
o wpłatach na rzecz ochrony 
skarpy, likwidacji szkód zimo
wych na ulicach Płocka, podwyż
kach płac, pracy w godzinach nad
liczbowych j ochronie pracowni
ków zatrudnionych w sferze nie
produkcyjnej oraz atestacji sta- 
aiowiisik w urzędach.

(EG)

SĘDZIOWSKA
W dniu 18 marca 1987 roku od- 

by.a się doroczna narada sędziow
ska. Wzięli w niej udział I sekre
tarz KW PZPR Adam Bartosiak, 
dyrektor Departamentu Spraw 
Cywilnych Ministerstwa Spra
wiedliwości Eugeniusz Mzyk, wi
cewojewoda płocki Leszek Maje
wski, zastępca Prokuratora Wo
jewódzkiego w Płocku Władysław 
Parol, zastępca Szefa WUSW Jan 
Walczak, dziekan Okręgowej Ra
dy Adwokackiej Tadeusz Kowa
lewski i przewodnicząca Rady 
Ławniczej Danutą Kołodziejczyk, 
sędziowie Sądu Wojewódzkiego w 
Płocku, sędziowie i asesorzy Są
dów Rejonowych w Płocku, Ku
tnie, Łęczycy i Sierpcu, kierowni
cy państwowych biur notarial
nych, sekretarze organizacji par
tyjnych w tych jednostkach i apli
kanci sądowi drugiego roiku apli
kacji.

Przewodniczył obradom prezes 
Sadu Wojewódzkiego w Płocku 
Władysław Urbański. Narada by
ła poświęcona omówieniu trzech 
tematów, m.in. dokonano oceny 
pracy sądu okręgu płotcflsiego w 
roku ubiegłym, określono aktual
ne zadania w dziedzinie orzecz
nictwa w sprawach karnych, do- 
ikonanto analiizy sytuacji kadro
wej w jakiej obecnie znajdują się 
sady i Państwowe Biura Notarial
ne. Prezes Sądu Wojewódzkiego 
przedstawił informację o wyni- 
ftkch działalności sądów i scha
rakteryzował sytuację kadrową w 
roku 1986. Wiceprezes Sądu Wo
jewódzkiego Gustaw Michalski 
poświęcił swoje wystąpienie wy
nikom orzecznictwa w sprawach 
cywilnych, rodzinnych d nielet
nich, z w*kresu stosunków pracy, 
działalności Państwowych Biur 
Notarialnych d komorników sądo
wych.

Podsumował obrady I sekretarz 
KW PZPR Adam Bartosiak, któ
ry podziękował sędziom za ich do
tychczasową pracę 1 osiągnięte 
wyniki, działalność społeczną .w 
okresie kampanii poprzedzaj ącej 
wybory ławników ludowych j u- 
dzlał w kampanii wyborczej do 
nad narodowych.

(eg)

SPADEK PRZESTĘPCZOŚCI
W P ro k u ra tu rz e  W ojew ódzkiej w 

P łocku odbyła się konferencja p raso 
wa. D zienn ikarzy  zapoznano z oceną 
zagrożen ia  p rzestępczością, p ro k u ra 
to r  R ejonow y — Marian T. K rasusk i 
i zastępcy : Józef Dublew ski o raz  Hen
ry k  Ja s trz ę b sk i om ów ili szereg spraw , 
k tó re  u jaw n iły  o rgany  ścigania.' Mó
w iono tak że  o podejm ow aniu działań  
zm ierzających  do ograniczenia prze
stępczości oraz patologii społecznej. 
W iele m iejsca  pośw ięcono działalno
ści p ro k u ra to ró w  na rzecz ochrony 
p raw nej obyw ateli, rodzin i nielet
nich. K w estie te przedstaw iał p ro 
k u ra to rzy  : H alina Szurgocińska 1 Zbi
gniew  C hrząstek , w  czasie dvskusjl 
dzl e r  n 'k a rz e  zgłosili szereg proble
mów, k tó re  d o y cza bezpieczeństwa, 
a tak że  opieki nad rodzinami.

(sb)

tsmm . T vn r\r

PDAWY GOSPODARCZE ®  OBRAZ PZPR W 1986 R.
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PO X ZJEŹDZIE I III PLENUM KC

(Obs.). Na kolejnym posiedzeniu 
zebrała się w dniu 18 marca br. 
Egzekutywa Komitetu Wojewódz
kiego PZPR w Płocku. Przewod
niczył I sekretarz KW — Adam 
Bartosiak.

Członkowie Egzekutywy KW 
wysłuchali komentarza kierowni
ka Wydziału Ekonomicznego KW 
PZR — Mariana Radzdmierskiego 
do materiałów, które zostaną 
przedstawione na najbliższym po
siedzeniu plenarnym Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR. Obrady 
odbędą się 25 marca br. Temat po
siedzenia plenarnego stanowić bę
dzie ocena wyników gospodar
czych w pierwszym roiku realiza
cji planu pięcioletniego. Przedsta
wione zostaną również zadania' 
społeczno-ekonomiczne na rok 
bieżący sformułowane w świetle 
uchwały X Zjazdu. Przedłożone 
materiały, w tym tezy referatu 
Egzekutywy KW, zostały przyjęte. 
Sprawozdanie z posiedzenia ple
narnego — w przyszłym numerze 
„ T P ”.

W punkcie drugim Egzekutywa 
KW zapoznała się z informacją o 
stanie ilościowym i składzie spo- 
l eczno- zawód owy m woj ewódzkie j 
organizacji partyjnej w ub. roku. 
Stwierdzono, że w 1986 roku 
„wojewódzka organizacja partyj
na skutecznie umacniała swoje 
szeregi, doskonaliła formy i me
tody oddziaływania politycznego”. 
Stan osobowy na koniec grudnia 
minionego roku wyniósł 30906 
członków i kandydatów PZPR, w 
tym 53,6 proc. robotników i chło
pów. Nastąpił — w porównaniu 
z 1985 rokiem — wzrost szere
gów o 312 osób, przy jednoczes
nym spadku skreśleń 1 wydaleń 
(o 64). Ogółem legitymacje kan
dydackie PZPR wręczano w tym 
czasie 1353 osobom. Wśród nowo 
przyjętych przeważali robotnicy. 
Przedstawioną Egzekutywie KW 
informację uzupełnił interesują
cymi zestawieniami statystyczny
mi kierownik Wydziału Politycz- 
no-Organizayjnego KW — An
drzej CiesiuMd. Egzekutywa 
przyjęła przedłożony materiał do 
akceptującej wiadomości wsikazu-

h
jąc jednocześnie na potrzebę ak
tywniejszej pracy politycznej w 
środowisku młodzieży.

Ocena aktualnego stanu współ
pracy między związkami zawodo
wymi a organizacją partyjną, sa
morządem i administracją stano
wiła kolejny punkt obrad. Mate
riał opracowano na podstawie do
świadczeń i działalności w tej 
mierze MZRiP, ZSO „Polam-Go- 
stynim”, Zakładów Metalurgicz
nych PMR „Agromet” w Kutnie, 
FMR „Agromet-Kraj” także w 
Kutnie, ŁZPW „Watima” w Łę
czycy, POM Sierpc oraz Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłop
ska” w Bielsku. W dyskusji na 
ten temat wypowiedziało się 7 u- 
czestników posiedzenia. Ryszard 
Czechowicz — I sekretarz KM 
PZPR w Płocku, przewodniczący 
Komisji KW ds. pracy partyjnej 
w związkach zawodowych i samo
rządach pracowniczych, przedsta
wił kilka uwag krytycznych z ob
rad Komisji m. in. o braku jedno
ści w ruchu związkowym, unika
niu przynależności związkowej 
nadzoru szczebla średniego, po
trzebie większej aktywności dzia
łaczy ruchu związkowego. Adam 
Bartosiak podsumowując tę część 
obrad stwierdził, że należy przy
jąć przedstawiony materiał jako 
niepełną ocenę realizacji uchwa
ły plenarnego posiedzenia KW 
PZPR z dnia 22 lutego 1985 roku.. 
Jej całkowita realizacja winna 
stanowić istotną część programu 
działania poszczególnych ogniw 
ruchu związkowego na terenie 
■ wo j ewód ztwa.

Zgodnie z praktyką, jaką E- 
gzekutywa KW stosuje od kilku 
miesięcy, ostatni punkt meryto
ryczny posiedzenia poświęcony 
był wysłuchaniu informacji wy
branych pierwszych sekretarzy 
KG PZPR o relizacji zadań spo- 
łeczno-poli ty czn y ch wynikaj ący ch 
z uchwały X Zjazdu i III Ple
num KC PZPR. Tym razem spra
wozdania złożyli: Marian Nowak 
— KG Stara Biała, Jan Kwiat
kowski — KG Rościszewo i Wło
dzimierz Górski — KG Słubice.

'  (jbn)

IM A  I S A K i A  H A f
! Od kilku tygodni publikujemy spostrzeżenia, wnioski I po

stulaty z toczącej się w wojewódzkiej organizacji partyjnej 
dyskusji nad Tezami Biura Politycznego na IV Plenum Ko
mitetu Centralnego PZPR. Dziś niektóre wypowiedzi zanoto
wane na zebraniu OOP W-S w płockiej Fabryce Maszyn Żniw
nych:

#  Partia w zakładach pracy traci wiele w wyniku słabej

I aktywności grup. Większa swoboda wypowiedzi, lepiej wyko
rzystany czas w nieskrępowanej atmosferze to walory zebra
nia w grupie partyjnej, a przez to i gwarancja przełamania 
bariery bierności podczas zebrań POP/OOP.

<© Niska dyscyplina organizacyjna wśród członków osłabia 1 
autorytet organizacji podstawowej, wpływa na jej mniejszą 1 
skuteczność działania.

Wyższe instancje nie powinny ograniczać POP w skreś
laniu mało aktywnych członków PZPR. Dziś wymagana jest 1 
szczególnie czynna postawa 1 tylko tacy ludziie powinni zostać 
w partii.

® Coraz więcej osób deklaruje chęć wstąpienia do PZPR, 1 
ale zależy to od aktywnej obecności POP w środowisku dzia
łania.

#  Występuje duże zapotrzebowanie na edukację ekonomicz
ną, zwłaszcza wśród członków PZPR działających w samorzą
dach pracowniczych. Ich obowiązki i odpowiedzialność wobec 
POP wymagają ciągłego doskonalenia.

. ' v Wybrał: (jbn)

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE
(Ofosl.) w ubiegłą sobotę 21 m a r

ca odbyły  się w III LO łm . M arii 
D ąbrow skiej w P łocku e lim inacje  
w ojew ódzkie X II O lim piady W iedzy 
Społeczno-P olitycznej.

O lim piada je s t akcją szkoleniową  
sk ie row aną do w szystk ich  członków  
ZSMP oraz do m łodzieży nlezrzeszo- 
nej. W tym  roku przeb iegała  pod ha
s łem : „ P a r tia , R ew olucja, Socjalizm ” . 
O rgan iza to r ZW ZSMP w spółorgan i
za to rzy  i fu n d a to rzy  n a g ró d : KW 
PZPR , K u ra to riu m  O św iaty i W y
chow ania, ZW TKKS. ŹW TPPR , 
WOR, M łodzieżowa S półdzieln ia P ra 
cy  w  P łocku , FM 2, MZRiP, KW 
S traży  Pożarnych , M axpol i Poram  
zadbali o w łaściw ą im prezie  opraw ę 
p lastyczną. Spośród SI uczestn ików  
w ojew ódzkiego fina łu  ju ry  pod prze
w odnictw em  d ra  Z ygm unta B urda- 
sia, po p isem nych  i u s tn y c h  so raw - 
dzianach  w yłoniło  4 osoby m ające  
praw o udziału  w cen tra ln y ch  elim i
n ac jach  O lim piady. Należeli do n ich : 
G rzegorz Lew icki — MZRiP. Bdw ard 
B aranow sk i — MZRiP, D orota N a- 
p ló rkow ka — K utno 1 Iren eu sz  G ra
czyk — Łęczyca.

H onorow ym  przew odniczącym  ko
m ite tu  organ izacy jnego  O lim ńiady był 
se k re ta rz  KW PZPR  — S tanisław  
P rzed lack i. (toga)

DZIENNIKARSKIE SPRAWY
W naszej redakcji odbyło się ze

b ran ie  spraw ozdaw czo-w yborcze koła 
S tow arzyszen ia  D zienn ikarzy  PRL, 
k tó re  działa p rzy  „T P ”. Omówiono 
sp raw y  dotyczące p racy  zaw odow ej. 
D yskutow ano  o obow iązkach dzien
n ik arsk ich  i prob lem ach , k tó re  u tru d 
n ia ją  ich  w ykonyw anie. W ielokrotnie 
podkreślano , że n ie  zaw sze dzien
n ikarze  sp o ty k a ją  się * należytym  
zrozum ieniem  i często nie m ogą zdo
być in fo rm acji. D elegatem  koła SD 
PRL p rzy  red ak c ji „T P ” wybrano 
Zbigniew a Buraczyńsk lego . (zb)

PRON W SERPC U  
PRZYJMUJE 

INTERWENCJE
P rezydium  R ady M iejskiej PRON 

w Sierpcu, rea lizu jąc  jeden  z w nios
ków  zjazdu spraw ozdaw czo-w ybor
czego, w znaw ia z dn iem  1 kw ietn ia  
br. dyżury  sw ych członków . P rz y j
m ow ać oni będą in teresan tów  w  sp ra 
w ach  ska rg  i in terw ecji w  każdy  w to
rek  w godzinach od 15 do 17 w  U rzę
dzie M iejskim  w  S ierpcu, I  p iętro , 
pok. 13.

N iezależnie od tego skarg i 1 in te r 
w encje  m ożna zgłaszać telefonicznie 
w godzinach 8—13 pod n u m ery : 20-60 
w. 4 o raz 22-91.

P rezydium  przypom ina obyw atelom  
Sierpca że posłanka H alina O lew iń
ska  pełn i dyżury  w  każdą o s ta tn ią  
sobotę m iesiąca w godz. 10—12 w 
pok. 15 U rzędu M iejskiego.1 P rzew od
niczący WRN — Ja ro sław  N ow akow 
ski p rzy jm u je  w ram ach  sk a rg  5 za
żaleń w każdy p ierw szy poniedziałek  
m iesiąca w  godz. 11—13 w pokoju  n a 
czelnika m iasta . N atom iast przew od
niczący MRN — T adeusz M ielczarek, 
p rzy jm u je  m ieszkańców  S ierpca co 
tydzień^ w  p ią tek  w  godz. 10—12. w 
pok. 15 w  U rzędzie M iejskim . (jer)

(Obsł.) 18 marca br. powołana zo
stała Rada Konsultacyjno-Opie- 
kuńcza Ośrodka Naukowo-Dydak
tycznego Politechniki Warszaw
skiej. W posiedzeniu inaguracyj- 
nym wzięły udział władze woje
wódzkie i miejskie z I sekreta
rzem KW PZPR Adamem Barto
siakiem i wojewodą płockim An
tonim Bielakiem, I sekretarzem 
KM PZPR Ryszardem Czechowi
czem i prezydentem miasta Płocica 
Marianem Rodzeniem. Uczelnię 
reprezentowali rektor Politechni
ki Warszawskiej prof. Zbigniew 
Grabowski prorektor PW do 
spraw Ośrodka Naukowo-Dyda
ktycznego prof. Józef Kwiatkow
ski, a także prodziekani, dyrekto
rzy instytutów omaiz przedstawi
ciele uczelnianych władz partyj
nych i związkowych.

W składzie 41-osobowej rady 
znaleźli się przedstawiciele wszy
stkich znaczących zakładów prze
mysłowych ! przedsiębiorstw na-

w ubiegłym tygodniu przebywała w Płocku grupa przedsta
wicieli Armii Radzieckiej. Goście zwiedzili Fabrykę Maszyn 
Żniwnych i byli w Towarzystwie Naukowym Płockim.

Na zdjęciu: podczas pobytu w TNP (od lewej): ppłk Ryszard 
Różycki, płk Tadeusz Kowalski, gen. lejt. Aleksdej F. Stolarow, 
ppłk Wiktor Gruszczyński, płk Gienadlij A. Kryszkin, prezes 
TNP dr Jakub Chojnacki.

Tekst I zdjęcie: (toga)

JERZY KEJNA-PRZEWODNICZĄCYM RW

Z O Ł K I E R Z E  R A D Z IE C C Y  W P Ł 0 C K 9

(Obsł.) Hymn. narodowy zainto
nowany przez Zespół „Dzieci Pło- 
dfca” i wspólnie odśpiewany przez 
uczestników, rozpoczął obrady II 
Zjazdu Wojewódzkiego Patrioty
cznego Ruchu Odrodzenia Naro
dowego, który odbył się w sobo
tę 21 marca br. w Domu Tech
nika w Płocku. Uczestniczyło w 
nim 222 delegatów, wśród których 
byli przedstawiciele sygnatariu
szy: I sekretarz KW PZPR — 
Adtam Bartosiak, prezes WK ZSL 
•— .Kazimierz Wyrębkowsiki. prze
wodniczący WK SD — Marian 
Kurza,wa, przewodniczący Oddzia
łu PAK — Ziemowit Gawsfci, 
przewodniczący Oddziału PZKS 
Wacław Rosłaniec.

Na zjazd przybyli: Zdzisław Pi
lecki — wiceprzewodniczący Rady 
Krajowej PRON, przewodniczący 
WRN — Jarosław Nowakowski, 
posłowie na Sejm PRL z prze
wodniczącą WZP — Heleną Ga- 
lus, wojewoda płocki — Antoni 
Bielak, szef WSzW — gen. Jerzy 
Sateja.

Obrady II Zjazdu prowadził 
Iwo Betke. Podczas nich, w ma
teriałach doręczonych delegatom 
oraz w toku rzeczowej i wielofcle-

1 1  PŁOCKIEJ UCZELNI
«zego regionu. Nowo powołana 
rada ma być społecznym organem 
opiniującym oraz nieść pomoc 
kierownictwu uczelni w tworze
niu jak najlepszych warunków do 
prowadzenia działalności ośrod- 
ka. Na roboczo prace prowadzo
ne będą w zespołach problemo
wych powołanych do rozwiązywa
nia i realizacji zadań. Powołane 
zostało dziewięcioosobowe prezy
dium, które organizować będzie 
działalność rady. Funkcję prze
wodniczącego powierzono sekre
tarzowi KW PZPR Jerzemu Ga- 
łaszewslkiemu, na zastępców po
wołano wicewojewodę płockiego 
Cezarego Kurna ńskiego, dyrekto
ra FMŻ Józefa Stanaehowsikiego 
i dyrektora „Mostostalu” Bogu
sława Gibasa. Funkcję sekreta
rza pełnić będzie Jcrzv Okraska. 
kierownik Wvdziału Ideologii i 
Informacji KW PZPR.

(eg)

rupkawej dyskusji, dokonano o- 
ceny minionych czterech lat dzia
łalności Rady Wojewódzkiej 
PRON, przedstawiano dorobek o- 
gmiw ruchu w regionie, ocenio
no przebieg kampanii sprawozda
wczo-wyborczej poprzedzającej II 
Kongres PRON. Wiele uwagi po
święcono analizie realizacji pro
gramów wyborczych do Sejmu i 
rad narodowych, które formuło
wał i sygnował PRON.

Zjazd dokonał wyboru nowej 
Rady Wojewódzkiej. Liczy ona 
120 członków, w tym 71 wybra
nych na Zjeździe oraz 49 prze
wodniczących Rad Miejskich i 
Gminnych, którzy w skład Rady 
wchodzą z urzędu. Funkcję prze
wodniczącego Rady Wojewódzkiej 
PRON ponownie i jednogłośnie 
Zjazd powierzył Jerzemu Kejnie. 
Na swym pierwszym posiedzeniu 
Rada dokonała wyboru Prezy
dium liczącego 24 osoby oraz wi
ceprzewodniczących, którymi zo
stali : Grażyna Bonawenturczaik, 
Iwo Betke. Ziemowit Gaw.ski, Je
rzy Mailankowski, Tadeusz 
Wierzbiński. Wybrano sekretarza 
Rady, funkcję tę powierzając Zo
fii Nowaloowskiej.

Mandat delegatów na II Kon
gres PRON Zjazd powierzył- Jó
zefowi Mierzwińskiemu, Iwo Bet
ke, Stanisławowi Przedlaekiemu, 
Bogdanowi Ta-ube, Władysławowi 
Woźniakowi, Jamowi Balińskie
mu, Tomaszowi Słomskiemu, Je
rzemu Maślankowslkiemu, Wan
dzie Bujakowskiej, Ziemowitowi 
Gawskiemu, Jerzemu Gołąbowi, 
Marioli Jamczarak, Jerzemu Kej- 
niie, Elżbiecie Lewandowskiej, 
Ewie Romel, Wacławowi Rostań
cowi , Tomaszowi Skorupskiemu.

Rotację z przebiegu TI Zjazdu 
PRON przedstawimy w następ
nym numerze.

(Jer)

POSZUKUJEMY MIESZKANIA
R edakcja  „T ygodnika Płockiego” 

poszukuje na te ren ie  K utna (do k oń
ca br.) sam odzielnego pokoju  dla 
dz ienn ikarza , n a jlep ie j w  dzielnicy 
w illow ej lub  now ym  budow nictw ie z 
zapew nionym i w ygodam i. W iadom ość 
1 w aru n k i do om ów ienia w  oddziale 
red ak c ji, K utno, ul. Podrzeczrta l, tel. 
475-37, godz. 10.00—13.00 codziennie, z 
w y ją tk iem  sobót.

(Jbn)

•  W Sali Sejmowej płockiego Ra
tusza odbyła się konferencja » pra
sowa poświęcona obchodom 750-le- 
cia lokacji m. Płocka. Uczestniczyli w 
niej członkowie Prezydium  Komitetu  
Organizacyjnego z przewodniczącym  
MRN — Tadeuszem Katodzie jakiem  1 
prezydentem m iasta — Marianem Ro
dzeń fe.m. Dziennikarze reprezentowali 
prasę lokalną i krajową. Mówiąc o 
idei jubileuszu przewodniczący Ko
m itetu Organizacyjnego stwierdził, iż 
celem nadrzędnym organizatorów jest 
wzbogacenie m iasta w  trwałe elem en
ty materialne upamiętniające obcho
dy, , w yw ołanie wzrostu aktyw ności 
społecznej oraz dalszą integrację m ie
szkańców Płocka.

® Znane są Już w ynik i gospodarcze 
województwa za dwa m iesiące bieżą
cego roku. W przem yśle są one po
m yślne — produkcja wzrosła w  po
równaniu z analogicznym  okresem  
1986 roku o 6,7 proc., wydajność pra
cy była w yższa o 7,2 proc., zaś prze
ciętne płace powiększyły, się o 17,7 
proc. W yniki te są nieco lepsze od 
średniej krajowej, w  granicach 
0,4—0,6 proc. Nadal kuleje budowni
ctwo (sroga zim a!), którego produkcja 
podstawowa była niższa w  porówny
w anym  czasie o 17,3 proc. (w kraju 
— o 11,5 proc.).

© Powracają zaniechana w  ostat
nich latach imprezy estradowe pn,
koncerty dla ludzi dobrej roboty, w  
styczniu 1 lutym  br. zorganizowano je

w  Kutnie dla pracowników CBCzZ, 
„Agroma”, w  Płocku dla załogi 
M ZlłiP , a także w  Sierpcu, W yszogro
dzie i gm. Gozdowo. Podobne im pre
zy odbywają się w  marcu, planow a
ne są też w  kw ietniu. Jak dotych
czas cieszą się dużym  powodzeniem  
załóg pracowniczych.

® Przewodniczący Zarządu SWZZ 
Pracowników MZRiP Jerzy Rogow
ski poinform ował, że w  ramach ak
cji Narodowego Czynu Pom ocy Szko
ło ze środków uzyskanych w  w ynl«, 
ku działalności gospodarczej sfinan
sow ano adaptację jednego z pom ie
szczeń Szkoły Podstaw owej nr 14 w  
Płocku na gabinet m etodyczny. Koszt 
tej adaptacji obliczono na 50 tysięcy  
alotych.

® W PGR I SKR trwają przygoto
wania sprzętu do prac wiosennych. 
Meldunek z SKB D aszyna: na 9 ross- 
siewaczy wapna niesprawny jest Je
den, z 15 kom bajnów naprawy w y
maga 6, zaś sc 13 pras dó remontu 
kwalifikują się 4. Sprzęt uprawowy 
typu pługi, kultyw atory, roorzutniki 
obornika jest w  stanie dobrym, nie 
odczuwa się też obecnie braków czę
ści zam iennych do tych  m aszyn.

® W Urzędzie Wojewódzkim zor-
ganizowsno naradę, której przedmio
tem  była „ocena stanu drobnej w y
twórczości w  św ietle realizacji pro
dukcji eksportowej 1 antyimportowej 
na terenie województwa płockiego”.

WTIęłl w  niej udział członków** k ie
rownictw  spółdzielczości rzem ieślni
czej oraz w łaściciele, dyrektorzy lub 
pełnom ocnicy firm  poionijno-zagra
nicznych. Władze administracyjna 
województwa reprezentował w icew o
jewoda płocki Cezary Humańskł. W 
trakcie dyskusji zwrócono uwagę na 
liczne bariery |  trudności związane z 
prowadzeniem działalności eksporto
wo) np. MHZ nie wyraziło zgody 
firmie polonijnej na kontrakty bu
dowlane w Austrii i RFN. w  w ypo
w iedziach zwracano też uwagę na 
rozdźwięk m iędzy praktyką a teo 
rią o równym  zaopatrzeniu produ
centów, opieszałość „Textilim pexu” 
w załatwianiu spraw, braku stałych  
rozwiązań system owych zapewniają
cych prodńkcję eksportową. Naradę 
podsum ował biorący w  nief udział 
doradca Ministra Handlu W ewnętrz
nego i Usług dr A. CaSklewicż.

® Z Zakładów Aparatury Elektry
cznej „Em a-Elester”  w  Topoli Kró
lew skiej p. Łęczycą sygnalizują, że 
duże utrudnienia w  produkcji powo
dują braki materiałowe, zwłaszcza w  
dostawach z hut, które w ykonują  
profile. Okresowe trudności w ystępu
ją rów nież w  pozyskiwaniu blachy, 
aluminium, śrub, nakrętek i podkła
dek. Mimo to wartość sprzedaży pro
dukcji za dwa m iesiące br. w yniosła  
ponad 411 m in złotych, natom iast dy
namika eksportu — H2,l proc.

® 35 rozmów i  pracownikami za
kładów kutnowskich w ynika, że w  
m ieście od dłuższego czasu w ystępują  
braki rynkowa. Szwankuje zwłaszcza 
zaopatrzenie w  tańsze gatunki prosz
ków do prania, nie m a kremu do 
golenia i  kremu nlvea, a także pa
sty do butów, kiepski Jest również 
asortym ent m ydeł oraz innych arty
kułów toaletow ych, nie m ówiąc już 
o zgoła incydentalnych dostawach pa

pieru, nazwijm y m  — pierwszej po
trzeby.

•  2  in icjatyw y Zarządów Gmin
nych ZSMP przy współudziale Kół 
Gospodyń W iejskich zorganizowano 
n* terenie wojew ództw a jedenaście  
„Szkół Zdrowia”, prowadzi się je w  
następujących m iejscow ościach: Góra 
gm. Staroźreby, Zągoty gm. Bielsk, 
Poilk gm, Rościszewo, Ligowo gm. 
Mochowo, Gójsk gm. Szczutowo, Je
żewo gm. Zawidz, A ugustopol gm. D ą- 
“^owice oraz w  Bulkow ie, Łącku, 
a iątku 1 Szczawinie K ościelnym . W 
ramach „szkól” organizowany jest 
cykl dziesięcin w ykładów  obejm ują
cych najistotniejsze problemy z za
kresu higieny i ochrony zdrowia na 
w si. Prawdopodobnie w  przyszłości 
a.ccja ta —. me wszech m iar poży
teczna I ciesząca się dużym  zaintere
sow aniem  społeczeństw* — obejmie 
w iększość gm in naszego wojewódz-

® w  płockim  Bom u Technika zo 
f^ rJ':ri,wano —• pod patronatem Z 

, , p  ~~ w ojewódzkie elim inacje Tu 
meju Kulturalnego Szkół. Po prz< 
»u -laniu w szystkich wyfeonawcói 
jocy, któremu przewodniczył Paw  
Nowak, kierownik Klubu FMŻ „M< 
w im ciec”, zakwalifikowało do przi 
*.jąuu m iędzyw ojew ódzkiego: zesn 
„Poczekalnia Kaszalotów” i Z blgn l 

*ika (Kategoria zespołów woka  
i*™l3?struraei>talnych), Magdalenę Wi 

(ł,o ez ia śpiew ana), Zespół Pb 
**" 1 Tańca ZSR Trzepowo (kategori 
zespołów pieśni ł  tańca), kaban 
szkolny III LO w  Płocku (kabare 

Marka Knapa i Grzegorza r*w 
niewskiego (plastyka).

«*ol«B** aktyw  
w  tym  m łodych radnych 

przewodniczących kół, które «odbv)
«ię w  Płocku w  połowie marca b

św iadczy o zainfereaowanlu środowi
skiem  wiejskim  Zarządu W ojewódz
kiego ZSMP. W ramach szkolenia, w  
którym  uczestniczyło kilkudziesięciu  
aktyw istów  ZSMP, zorganizowano k il
ka spotkań Jt przedstawicielam i wind z 
polityczno-adm inistracyjnych 1 pnsno- 
darczych województwa. Największe 
zainteresowania dyskutantów wzbu
dziły akty wykonaw cze do u starcy o 
zasadach udziału m łodzieży w życiu  
państwowym , społecznym , gospodar
czym  i kulturalnym  krain z dnia 22 
m aja 1985 roku. Stwierdzono, iż w 
dokunientach tych 7bvt mało uwo^i 
pośw iecą się m łodzieży ze środowi
ska Wiejskiego.

w ego planu m iasta Jest ich równe 3 
°  barda0 fantazyjny  

ty,pu: Urodzajna, Owoco: (Potlolszycc), W ojtowa, Piesz* <B 
Kręta (Nadziwię), Lama 

(fm lelnical. Niecała, Oaza, a naw 
***** (wszystkie w  dzielnicy Wysz 
grodzka). Pogratulować wyobraź 
rajcom, którzy akceptują te 'im io r

*  W redakcji „TP” odbyło się spe 
kanie prezesa Sądu W ojewódzkiego 
I łocku — W ładysława Urbańskiego 
zastępcą redaktora naczelnego Frs 
Grinberg. Mówiono o sprawach d 
tyczący cl? dalszej współpracy, służ 
oej przedstawianiu problemów ;V 
worządnośc! oraz wymiaru sprawie, 
liwości. Podjęto ustalenia, mające i 
cem  podnoszenie kultury prawnej 
społeczeństw ie, a także wiedzy o pri

W spotkaniu uczestniczyli: rzecznik  
prasow y Sądu W ojewódzkiego — Da
riusz W ysocki i red. Zbigniew Bura-

(Jbn)
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zanie, że sytuacje poprawimy” — 
obiecał dyrektor Cichocki.

Zabawę się zrobiło, zawsze 
było parę groszy. Młodzież się 
garnęła, dziewięć remiz w gminie 
zbudowano. Teraz zabaw nie ma 
i grosza nie ma — streścił sytu
ację w ochotniczych s ażach po
żarnych Jan Chmielecki ze wsi 
Feliksów-Skrzany. „Są remizy, 
tradycje, sztandary, a do pożaru 
nie ma czym wyjechać” — pod
jął problem OSP sołtys z Nowych 
Rumunek, gm. Łąck. Jest, co pra
wda, sześć ochotniczych straży w 
gminie, ale do gaszenia pożaru 
musieli wzywać samochód z Gą
bina.

— Czy będą ulgi podatkowe dla 
rolnikó w-człon ków OSP? — py
tał Franciszek Bujakowski a 
Lwówka. Dawniej ulgi były, te
raz nawet ta skromna rekompen
sata za społeczną służbę została 
zniesiona. Dyrektor Wydziału Fi
nansowego UW przypomniał, że w 
przypadkach społecznie i gospo
darczo uzasadnionych terenowy 
organ administracji państwowej 
ma prawo zastosować ulgę podat
kową na wniosek zainteresowa
nego strażaka, zaopiniowany 
przez zarząd OSP 1 samorząd wsi, 
Ale każda ulga zmniejsza budżet 
gminny i terenowy, w tym tak
że środki na finansowanie ochot
niczych straży pożarnych.

— Stabilności u nas nie ma — 
powiedział sołtys wsi Gilówka, 
krytycznie oceniając

system kontraktacji.
— Zachęcali do ziemniaków, 

teraz są kłopoty z ich sprzeda
niem. Dzisiaj namawiają na czar
ną porzeczkę, malinę i orzechy la
skowe, ale kto wie, co będzie ju
tro — dodał refleksyjnie. Nieza
dowalające wykonanie planu 
kontraktacji zbóż z tegorocznych 
zbiorów w gminie Sanniki (niecałe 
00 proc.) uzasadniał sołtys z Lwó
wka. „Jaka Jest motywacja rol
nika do kontraktacji, skoro zmu
szony jest przerabiać własne zbo
że na paszę, której ciągle brak? 
Sam odstawiłem 5 t zboża, a po
tem musiałem Jechać na rynek i 
kupować po wyższej cenie, bo nie 
miałem paszy.*'

Nie mają problemów ■ odbiorem 
Sek o ntT aft to wartego praw państwowe

K skhdp Zbożowe grochu rolnicy eo> 
tectwa Sieraków, gm. G ostynin. Ich 
w ieś to istne zagłębię grochowe. Skup 
w zasadzie przebiega sprawnie, gdy
by nie pew ien incydent, który w zbu
dził wśród rolników w iele em ocji. 
Przyjm ująca groch Gminna Spółdziel
nia „SCh” w Gostyninie nie posiada  
własnego laboratorium, ziarno oce
nia się w ięc w  Płocku. W 1985 roku 
dwóm dostawcom  z Sierakowa oce
na wydała aię krzywdząca, w ięc od
w ołali aię od w ynika dokonanej prze* 
PZZ kw alifikacji w innym  laborato- 
tu m . Tam okazało się, że PZZ zani
żyły Jakość grochu o Jedną klasę. 
Przypadki z e lż a n ia  pow tórzyły się 
w  reku ubiegłym, podkopując zaufa
nie robPków do PZZ. „Mamy pra
wo podejrzewać, że Jesteśm y oaza- 
kiwani” — powiedział w  im ienia swo
jej wsi sołtys Kazimierz Zgierski.

Woda
to temat, który przelewał się w 
dyskusji szerokim strumieniem. 
„W okresie tuszy nie ma u nas 
•wody W ponad połowie studni” — 
tk&rifrł się Bogdan Gęsiąrs, soł
tys wet Lipińskie, gm. Gąbin. Nie 
rozkładał Jednakże bezradnie rąk, 
meldując o podjętych społecznym 
wysiłkiem działaniach na rzec* 
budowy wodociągu. Powstała hy
drofornia, zakupiono dwa hydro
fory ł ok. 0 km rur. Pomogły wła
dze gminy 1 WZIR. Jest wyko
nawca, który podejmuje się za
kończyć Inwestycję. Czy mogą li
czyć na wsparcie finansowe? To 
samo pytanie padło z ust sołtysa 
wsi Feliksów 1 Skrzany, których 
mieszkańcy by zapewnić sobie 
wodę pracują w czynie społecz
nym. Z Lwówka też nadszedł 
meldunek o dobrej pracy społecz
nego komitetu budowy wodocią
gu.

„Czyny społeczne to dobra rzecz, 
ale sołtys powinien brać łopatę  na 
ramię i iść  p ierw szy.” T aki w nio
sek rzucił Bazyli Zdzieniecki z Gi- 
Iówki, zapewne na podstaw ie w łas
nych doświadczeń. Jego sołectw o ze
brało 150 tys. zł na NFOZ i 30 ty s. zł 
na konto Narodowego Czynu P om o
cy Szkole. W yremontowano sporo  lo
kalnych dróg. N iepokój budzi nie n a j
lepszy stan drogi wojewódzkiej Iłów - 
-Suchodół-Piotrków ek. Oprócz tego, 
że w  razie ewentualnej pow odzi p e ł
ni rolę ewakuacyjną k o rzy sta ją  z 
niej na co dzień  m ieszkańcy  ośm iu 
w si. O termin uruchom ien ia  m ostu  
w W yszogrodzie pytał sołtys ze wsi 
Stegna gm. Iłów.

„Do końca kw ietnia” — padł z ust 
dyrektora Wydziału K om unikacji UW 
term in oddania mostu do uży tk u . 
Prace przy rekonstrukcji, w tym  ta 
kże działania płetwonurków pod w o
dą, znacznie utrudniła n iska tem pe
ratura. Jeżeli chodzi o drogę pow o
dziową Iłów-Suchodół-Piotrkówefe, to 
niedawno przeznaczono na je j re
m ont 7 min zł nawożąc żw irem  i oko
pując. Koszt ulepszenia naw ierzchn i 
sięgałby 20 m in zł za jeden  k ilom etr, 
eo w  bieżącej p ięciolatce nie zna

lazło p okrycia  w środkach . Może Ja
k ieś p lan y  zw iązane z tą  d rogą zna
lazły  odbicie w pro jekcie  zagospoda- ;i 
row an ia  doliny iłow sko-dobrzykow - i  
sk ie j?

Dzieci z sześciu I

TA PIĘCIOLATKA 
LEKCJA GOSPODARNOŚCI

w gminie Iłów są pozbawiona 
opieki stomatologicznej. Czy nie 
można zadbać o zdrowia przy
najmniej tych najmłodszych oby
wateli? — pytał Stanisław Kow
nacki za Stegny. Sołtys Adam 
Garstka z Załuskowa opowiedział 
o planach budowy Gminnego Oś
rodka Zdrowia w Iłowie, zwraca
jąc się do władz wojewódzkich z |
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Tanie Wojewodo, wkroczyliśmy 
Już w drugi rok bieżącej pięcio
latki, niezwykle istotnej dla rea
lizacji celów społeczno-gospodar
czych województwa, Dobry start 
bardzo często warunkuje pomy
ślny rezultat na mecie. Mamy go 
już za sobą, jaki więc on był?

W sumie chyba niezły, biorąc

wą? „Nie mam optymistycznych |  
informacji i mieć ich nie mogę” p 
odpowiedziała przedstawicielka 
ZOZ-u Gostynin, który 47 razy o- |  
głaszał zapotrzebowanie na sto-1 
matologia dlą Iłowa, zawsze bez
skutecznie. Nie wykluczone, że l 
sytuacja nie polepszy się przez |  
najbliższe dwa lata, dopóki kraj l| 
nie zacznie odczuwać skutków |  
zwiększonego naboru na studia |  
stomatologiczne. Budowa ośrodka fi 
zdrowia w Iłowie może liczyć n a :: 
wsparcie, ale (przynajmniej w tej |  
pięciolatce) tylko w ramach p o - | 
pierania czynów społecznych I : 
NFOZ. Będą to środki skromne. 
Należy wspomnieć, że gmina Iłów 
w zbiórce na NFOZ nie przodo
wała.^.

O porządku i estetyce wiejskich 
obejść mówił Kazimierz Zgierski |  
z Sierakowa. „Poniewiera się u 
rolników wiele niepotrzebnego 
złomu. Można by go sprzedać, ale 
nie po cenie 6 zł za kilogram. Je
żeli kilo gwoździ papiaków kosz
tuje 361 zł, to te relacje trzeba $ 
koniecznie uzdrowić.” Czterokrot- . 
nie w ubiegłym roku chodził po - 
gospodarstwach w ramach akcji 
„Posesja” sołtys z Lwówka i 
stwierdził: przydałby się czasem 
worek cementu, worek wapna, że- ’ 
by to i owo wyglądało estetycz- > 
niej. „Za dzikie wysypiska śmie
ci karać z całą surowością” — 
nawoływał Bazyli Zdzieniecki. |  
Były i inne głosy, wszystkie odda
ne z nadzieją, że znajdą swój od
zew Jeżeli obietnice, s.ypane hoj- .. 
nie przez dyrektorów i prezesów 
spełnią się. można będzie powie- ą 
dzieć, że warto było dyskutować.

H AN N A1
JAKÓBCZAK-ZAKRZEWSKA

a nazywając rzecz po imieniu — 
licznych barier i przeszkód. Wszy
stkie zadania, poza budowni
ctwem, zostały wykonanie, nie
które nawet przekroczone. I tak w 
rolnictwie, które przoduje, plan 
roczny został osiągnięty w 108,4 
proc., zaś w gospodarce komu
nalnej, przez wiele lat kulejącej, 
w 102,1 proc. Wracając jeszcze 
do rolnictwa zadania w tak 
ważnym dziale jak melioracja 
przekroczone zostały o 10 pkt,, 
zaś w zaopatrzeniu wsi w wodę 
— 8 pkt. O budownictwie nie mó
wię, od wielu tygodni jest ono 
przedmiotem wnikliwych analiz i 
ocen, stanowiąc także nieustan
ny obiekt zainteresowania prasy, 
w tym również Waszej redakcji.

Konsultacje są dziś nie tyle 
modne, co potrzebne, pod wa
runkiem, że toczą się w gronie 
osób zainteresowanych i kompe
tentnych. W zasadzie w przypad
ku WPSG odbyliśmy je trzykrot
nie. Wstępną, obejmującą pro
jekty branżowe we wrześniu 
ub. roku z udziałem przedstawi
cieli Rady Wojewódzkiej PRON, 
Społecznej Rady Konsultacyjnej 
działającej przy wojewodzie pło
ckim oraz radnych WRN repre
zentujących poszczególne komi
sje. Potem doskusje nad tymi 
projektami toczyły się w komi
sjach branżowych WRN, zaś w 
końcu stycznia tego roku wnikli
wą i analityczną konsultacją ob
jęliśmy plan uspołecznionego bu
downictwa mieszkaniowego.

D ebaty  te  m ają , m oim  zdaniem , w ie
lo rak ie  znaczenie, chociaż za najw aż
n iejsze uw ażam  uzgodnienie  m ożli
wości, finansow o-w ykonaw czych  w  
sto su n k u  do rzeczyw istych  potrzeb 
soolecznych, następ n ie  h iera rch izac ję  
zadań  oraz stw orzenie m ożliw ości 
w spółuczestn ictw a w budow aniu  p la- 
nu  m ożliw ie najszerszej g rup ie  osób. 
W ten  sposób zm niejsza się p raw do
podobieństw o popełnienia  b łędu, a 
przecież o to  nam  rów nież chodzi.
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CEZARY HUMAŃSKI: „...kierunkowość i otwartość planu otwierają 
p rspektywę przed inicjatywami własnymi poszczególnych środowisk’’. 
p ^ y Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

POSŁOWIE W  Ł Ę G
m  ę
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D O PUBLICZNEJ wiadomości 1 wglądu po
winien być podany każdy * etapów prac. 
Każdy też rozpatrywać winny i akceptować 

właściwe komisje i Jednostki rad narodowych. 
Mogą bowiem nie odpowiadać np. przedstawi
cielom organizacji rolniczych zakusy przemysło
wego lobby, lub służbom zdrowia zbyt bliskie w 
przyszłości lokalizacje, obok np. szpitali uciążli
wych fabryk chemicznych.

Reasumując, chodzi w nowym planowaniu 
przestrzennym kraju czy regionu,^ miasta czy 
gminy o rzeczywistą poprawę jakości życia spo
łe c z e ń s tw a . Osiągać jej nie można przez zach
wianie równowagi w przyrodzie lub bez uszano
wania dóbr kultury narodowej. Jednocześnie za
kłada się wzrost efektywności w gospodarce i 
podnoszenie cech obronności państwa Czyli mo
del optymalny.

Zobowiązywanie planistów do wszechstronne
go analizowania założeń i projektu planu prze
strzennego zagospodarowania zmusza ich do do
datkowych czynności. Powoduje też, że nowa u- 
stawa traktowana jest niekiedy po staremu. Go
dzenie interesów z natury swej jest rzeczą nie
wdzięczną. Znacznie łatwiej jest przyjmować je
den priorytet, który zdominuje resztę. Łatwiej 
jest kierować się jednym interesem, jakąś racją 
ważniejszą z punktu widzenia grupy lub środo
wiska zawodowego. Pozostałe wówczas wydają 
się mniej istotne. A takie postępowanie miała 
właśnie wykluczyć nowa ustawa o komplekso
wym ujmowaniu spraw planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Z ewidentnym przypadkiem rozbieżności zdań 
i interesów spotykamy się w 15-tysięcznej Łę
czycy. Do sporządzania planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta przystąpiono już w 1978 
roku. Prace trwały nad nim sześć lat przed 
wprowadzeniem nowej ustawy. Orzeczono wów
czas, że jedynym możliwym kierunkiem zabudo
wy jest kierunek zachodni. Występowały tu jed
nak ziemie o najwyższej przydatności do produk
cji rolnej. Napotkano więc uzasadnione trud
ności w realizacji koncepcji.

O dw oływ anie się do najw yższych  władz, w celu 
p rzefo rsow an ia  zachodniego w arian tu , przyniosło  w 
odpow iedzi p ropozycje  rozw ażenia i przeanalizow ania  
a lte rn a ty w n y ch  rozw iązań . W k ie ru n k u  p o łu d 
niow ym  od cen tru m  z n a jd u ją  się bow iem  tereny  n ie 
zabudow ane. Z naczne obszary  m ogą być tak że  w.yko- 
r w s  ane pod b lok i w re jo n ach  o luźnej zabudow ie. 
N atu ra ln y m  d la  Łęczycy k ie ru n k iem  rozw oju je s t poza 
tym  pas w okół tra sy  n a  Łódź, do k tó re j m iasto  z całą 
sw oją s tru k tu rą  spo łeczno-gospodarczą ciąży.

Stosow nie do zaleceń byłego M inisterstwa Adm ini
strac ji i Gospodarki Przestrzennej oraz propozycji re
so rtu ’ ro ln ic tw a i sugestii centralnych władz partyj
nych p rzystąp iono  do prac. Pow stały w  efekcie 4 w a
r ia n ty  projektów rozwoju Łęczycy i kalkulacje Kosz

ó w  dalszym ciągu mimo w szystko w kręgu zaintere

sow ania w ładz m iejsk ich  pozostał s ta ry  p lan . N a Jego 
ak cep tac ję  k ierow any  był cały w ysiłek , bo na jw ię
cej argum en tów  p rzem aw iało  n a  jego rzecz. N ajw ięcej 
też głosów w czasie k o n su ltow an ia  p ro jek tów  w ypo
w iadało  się za nim . W okresie  k am p an ii w yborczej 
do Sejm u odnotow ano nacisk i opin ii społecznej. P od
czas różnych  zebrań , k o n feren c ji i n a rad  szczebla m ie j
skiego i w ojew ódzkiego ten  prob lem  w yłan ia ł się n ie 
zm iennie. , „ r„„ł5_

A b strah u jąc  od sam ego fo rm alnego  spo ru , 
łęczycka m usi być rozw iązana w m iarę  szybko , ^eoy 
dalej nie b lokow ać inw estycy jnych  planów . Od p ra 
w ie dziesięciu  la t bow iem  w y raźn ie  osłabło tem 
po budow nictw a m ieszkaniow ego, u zb ra jan ia  terenów  i 
rozbudow y obiektów  k o m u n aln y ch  dete rm in u jący ch  
rozw ój m iasta . W strzym yw ana je s t in ic ja tyw a.

W lutym,, w Łęczycy obradow ał na ten  tem at w o je 
w ódzki Zespół Poselski. Stw ierdzono, ze w ym agania  
now ej ustów y o p lanow aniu  p rzestrzennym  zosusny 
spełn ione , a  m im o to sy tu a c ja  n iew iele się zm ienia. 
D ostrzeżono jed n ak  szansę n a  p rzerw an ie  im pasu  w 
konflikc ie  u rb an is ty k i z reso rtem  ro ln ic tw a. Je s t n ią  
w ystąp ien ie  z in te rp e la c ją  po se lsk ą  do p rem iera  
sp raw ie  do tyczącej p rak tycznego  w d rażan ia  ustaw ? w 
życie i p rzeszkód tw orzonych  na  je j basie  w lęczyc-

W ystarczy  poczekać — m ógłby k to ś rzec. T rudno  je d 
n ak  w yrokow ać o efek tach  te j k o le jn e j p róby  w ejścia 
na  te ren y  rolnicze o w ysokich  k lasach  b on itac ji, 
g re  w chodzi bow iem  3G gospodarstw  o pow ierzchni 
około . 50 h ek ta ró w  oraz trzy  in n e  u staw y  — » 0  ochro 
n ie  i k sz ta łtow an iu  środow iska” , „O oenrom e gri. .- 
tów  ro lnych  i le śn y ch ” , „O gospodarce g ru n tam i 1 
w vw łaszezan iu  n ieruchom ości” . . . „ .

O gólnokrajow ą ten d en c ją  jes t zabudow yw an.e i z a j
m ow anie pod inw estycje  terenów  n iep rzy d a tn y ch  do 
p ro d u k c ji żyw ności. Pow szechnie w s k a z u j  sig na n ie 
u ży tk i i p lace  puste , k tó re  m ogą bye w y korzystane  
n a  „plom bow e” budow nictw o. K ażda inw estycja  zh -

•'Psich
sta

d na n a  obecnym  etam e rozw 
ślan a  Jest z p lan u . W ielkości . j o d k ó w  s ą ^

gospodarczego sk re- 
lim itow ane

do gran ic  koniecznego m inim um . __
dające  w olne te ren y  i m oce z n iem ałym  tru a~ m  V 
z y sk u ją  n ak ład y  n a  rozbudow ę. .

I wszvstkie te ograniczenia są uzasadnione o- 
czywistymi dla ogółu względami. Czy wobec te
go kilkunastotysięczny ośrodek uzyska wyjątko
we prawa ekspansji terytorialnej, bez wykorzy
stania innych wolnych terenów? Wątpię. Lala 
7'0-te, w których założono budowę nowoczesnych 
dzielnic mieszkaniowych i zakładów przemysło
wych Łęczycy, należą do przeszłości. Tvp racjo
nalnego myślenia dominuje. I w praktycznym
działaniu obowiązuje. . . . . .

Rachunek jest prosty. Prawie dziesięcioletni 
okres wyczekiwania na osiedle „Zachodnie w in
nych miastach owocował wyburzeniami starych 
ruder i budową na ich miejscu nowoczesnych 
bloków. Korzystały z tej drogi przebudowy 
m. in. Gostynin, Żychlin, Sierpc i Kutno. Stawa
ły mieszkalne bloki i osiedla, modernizowano sta
re sieci komunalne podziemnego uzbrojenia, cie
płownie, oczyszczalnie. Stopniowo, krok po kroku 
i jest to dziś metoda nie do pogardzenia.

Ustawa o planowaniu przestrzennym dała tere
nowej administracji wiele nowych uprawnień. 
Dotyczą one m. in. lokalizacji inwestycji. W ubie
głym roku wojewoda i terenowe organy admi
nistracji państwowej wydali łącznie 153 decyzje 
lokalizacyjne. Świadczy to o rozmachu i umiejęt- 
bym wykorzystywaniu prawa.

ANDRZEJ ZOŁTOWSKJ/

Jeszcze dw a słowa kom en tarza  do
tego co pow iedziałem . Otóż opraco- 

5 w aaie  i zatw ierdzen ie  p lanu  pięeio- 
j letn iego  czyli na la ta  1S36-—1990, za- 
; częliśm y z rocznym  poślizgiem , na- 
i tu ra ln ie  nie zaw sze z naszej w iny. Li- 
- cząe rzecz n ajp roście j, czyli za pod- 
; staw ow e k ry te riu m  b io rąc  up ływ a
li ją c y  czas, po m in ionym  roku  w inni- 
'j śm y m ieć zaaw ansow any  p lan  . pię- 
|  c io ietn i w 20 proc. Tym czasem  opóź- 
|  n ien ie  w p rzypadku  budow nictw a jes t 
• znaczne i aby je  nadrob ić  p rak tycz

nie w każdym  następnym  roku  za
li d an ia  p lanow e trzeb a  znacznie prze- 
I  k raczać. Będzie to w praw dzie b ar- 
i dzo tru d n e , ale jes t realne.

Wiadomo, że Wojewódzki Plan 
I Społeczno-Gospodarczy rodził się 
|  bardzo długo, może nawet nazbyt 
f, długo. W sumie powstał dokument 
r eklektyczny, kryjący w sobie tak- 
Ij że zadania wynikające z wic 

kampanii politycznych. Co 
: no wiło jego podstawę? 

ą Muszę odnieść się tutaj do kil—
|  ku źródeł. Przede wszystk.m by
li ły to założenia WPSG zatwier- 
|  dzone uchwałą Wojewódzkiej Ra- ’ 
|  dy Narodowej w grudniu 1985 ro
li ku. Określały one procentowy 
|  rozdział nakładów na poszczegól
ni ne działy gospodarki. Ich wiel- 
|f kość w złotówkach nie była je- 
}t szcze znana. Otrzymaliśmy ją do- 
|  piero po uchwale Sejmu z 18 
|  grudnia ub. roku o Narodowym 

' || Planie Społeczno-Gospodarczym 
na lata 1933—1990. Środki te mie
rzone są w cenach 1984 roku. za
tem będą sukcesywnie waloryzo
wane. Do tego doliczyć musimy 
jeszcze dwą dokumenty — Wo
jewódzki Plan Roczny 1986 wraz 
ze ws epną oceną jego wykonania 
oraz WPR — 1937 przyjęty na 
sesji WRN w początkach stycznia 
br.

Te w szystk ie  liczne dokum enty  
o k reśla ły  nam  z jednej s tro n y  p o r t
fel społecznych potrzeb, a le też jed 
nocześnie sk rępow ały  jego realizację  
sum ą p osiadanych  środków . Nie m o
żem y przecie więcej w ydać niż po
siadam y, N iezależnie od tego liczyć 
się m usim y z pew nym i uw aru n k o 
w an iam i gospodark i k ra jow ej. Spro
w adzić to m ożna do pew nych w ielko
ści constans np. podaży m ateria łów  
1 paliw . W iadom o, że ich w ięcej nie 
o trzvm am v, w przeciw ieństw ie do 
środków  finansow ych , k tó ry ch  źród
ła m ogą być w ielo rak ie . N atu ra ln ie  
is tn ie ją  tak że  pew ne u w aru n k o w a
nia w ojew ódzkie, w tym  przede w szy
stk im  konieczność prow adzen ia inw e
styc ji rozpoczętych. Na ten  cel prze
znaczyć m usim y około 50 proc. ogó
łu posiadanych  środków , pom im o za
lecanej przez WRN i stosow anej przez 
o rgany  wykonawc-ze polityk i Ich k on
cen trac ji. Ta sy tu a c ja  w pow ażny spo
sób zm niejsza nam  pole m anew ru .

Nie wspomniał Pan Jeszcze o 
konsultacjach, których projekt 

[planu był przedmiotem. Czy mia
ły one pewien skutek dla jego 
ostatecznego kształtu?

Mimo tak szerokiej platformy 
konsul acyjno-dyskusyjnej, nie
stety, i ten pian nie jest planem 
równych szans dla wszystkich 
dziedzin gospodarki i życia spo
łecznego, co wynika przede wszy- 
s kim ze zjawiska „krótkiej koł
dry”. Jakie więc obowiązują i bę
dą nas obowiązywały w najbliż
szych latach priorytety?

Ustaliła je Wojewódzka Rada 
Narodowa, Podaję w kolejności 
w jakiej znalazły się w projekcie 
uchwały, który otrzymują radni 
WRN na najbliższej sesji: rolni
ctwo i gospodarka żywnościowa, 
rozwój infrastruktury komunal
nej warunkującej realizację bu
downictwa mieszkaniowego i to
warzyszącego, remonty istnieją
cych zasobów mieszkaniowych, o- 
chrona środowiska — dalsze kon
sekwentne ograniczanie jej de
gradacji, oświata, w tym głównie 
poprawa bazy materialnej szkol
nictwa podstawowego oraz ochro
na zdrowia, zwłaszcza podniesie
nie poziomu opieki zdrowotnej, 
świadczeń socjalnych i poprawa 
bazy materialnej.

Czy w tej sytuacji pozostałe ob
szary zarówno gospodarki woje
wódzkiej, jak i życia społecznego 
nie poniosą uszczerbku?

Gdy potrzeby są znaczne, a 
środki skąpe, wówczas pozostaje 
avoo rozproszyć pieniądze dając 
każdemu po trochu, bądź też zde
cydować się na coś konkretne
go. i tam osiągnąć wyraźną po
prą'. ę. Postawiliśmy na wariant 
drugi, i chyba słusznie. Od sumy 
13,5 miliarda zł którą mamy s ę 
gospodarzyć w bieżącej pięciolat
ce, 7 proc. zatem około 1 miliar
da obligatoryjnie przeznaczone 
zostaje na ochronę środowiska 
naturalnego, zgodnie z NPSG. 
Zdecydowana większość pienię
dzy, bo 38,5 proc. wyasygnowana 
zostanie solidarnie na dwa dzia
ły, za to wielkiej wagi — rolni
ctwo i gospodarkę komunalną. Z 
reszty, czyli 12,5 mld zł rolnictwo 
otrzymało dodatkowy zastrzyk z 
rezerwy ministra rolnictwa w 
wysokości 1 mld zł. z przeznacze
niem wyłącznie na melioracje. Po 
zsumowaniu ze środkami WPSG 
daje to razem sumę ponad 2,8 mld 
zł na melioracje gwarantując 
zmeliorowanie w pięciolatce are
ału 26 tysięcy ha.

Pow ażne środki otrzym ują też zdro
w ie i ośw iata. Z tego pobieżnego 
p rzeglądu zadań pięcioletnich wynika, 
że poza lis tą  zadań najpilniejszych  
z p ilnych  znalazły  się tylko kultu
ra  i sz tuka  oraz k u ltu ra  fizyczna. 
Głównie dlatego, że bazę obu tych

działów  o kreślam y  za dosta teczną, 
chociaż n p . P łock nie m a gm achów  
b ib lio tek i w ojew ódzkiej i dom u k u l
tu ry , zaś o rezu lta tach  p racy  decy
d u ją  tu  p rzede w szystk im  ludzie. 
W iadom o nie od dziś, że św ietną i 
pożyteczną działalność k u ltu ra ln ą  
m ożna prow adź’ć nie m ając  w ielk ich  
sal w idow iskow ych czy salonów  w y
staw ow ych.

Poruszamy się do tej pory 
wśród wielkich liczb, wskaźni
ków, uwarunkowań i prioryte
tów. Prosiłbym o wyszczególnie
nie pewnych zadań konkretnych.
Co społeczeństwo otrzyma w cią
gu tych pięciu lat?

Rozpocznę od rolnictwa, o któ
rym już częściowo mówiłem. Po
za melioracjami 200 km sieci i 3 
stacji wodociągowych, regulację 
rzek na długości 40 km, 2 lecznice 
weterynaryjne, w ponad 9 tysięcy 
gospodarstw poprawione zostaną 
warunki zasilania w energię ele
ktryczną. Do dyspozycji oczekują
cych w kolejce po klucze do wła
snego mieszkania przekazane zo
staną 8833 nowe mieszkania w 
budownictwie wielorodzinnym. W 
budownictwie jednorodzinnym 
odda się 4588 mieszkań.

W zakresie ośw iaty  i w ychow ania 
w ybudu jem y  8 now ych szkól pod
staw ow ych , 13 placów ek rozbuduje
m y, pow stan ie  też 6 ko le jnych  przed
szkoli. S łużba zdrow ia ł op ieka spo
łeczna o trzy m ają  4 żłobki o łącznej 
liczbie 300 m iejsc, w ybudow anych  zo
stan ie  5 ośrodków  zdrow ia, 2 p rzy 
chodnie 1 u rządzonych  5 ap tek . H an
del i gastronom ia w zbogacą się o 205 
now ych  sklepów , k tó ry ch  łączna po
w ierzchn ia  w yniesie 42,5 tys. m  kw . 
pow ierzchni uży tkow ej. Liczba u la
ch w ek gastronom icznych  w zrośnie o 
15, co da ponad ty siąc  dodatkow ych  
m iejsc  konsum enckich . Bedzie to po
ważmy zas trzyk , zw łaszcza w sezonie 
tu ry sty czn y m .

Kosztowna, ale też niezwykle 
i.slotna dla realizacji celów spo
łecznych. głównie rozwoju wielo
rodzinnego budownictwa miesz
kaniowego — gospodarka komu
nalna wzbogaci się o 4 kotłow
nie, których wydajność przekro
czy 98 Gcal. W ten sposób pro
blem napiętego dziś bilansu ciepl
nego przestanie istnieć.

We wsfępie do Wojewódzkiego 
Planu Społeczno-Gospodarczego 
na lala 1986—1990 zaznaczono, iż 
jest on kierunkowy i otwarty. Co 
to oznacza?

Określiłbym, że zatwierdzony 
na jutrzejszej Sesji WRN (23 
marca br.) plan pięcioletni wo
jewództwa płockiego jest planem 
minimum, gwarantującym dolny 
pułap zaspokojenia potrzeb.  ̂To 
musimy zrobić. Ale też winniśmy 
i możemy osiągnąć więcej. Czyli 
zadania, które nie zostały ujęte 
w planie mogą być do niego 
wprowadzone pod warunkiem 
pełnego przygotowania strony 
formalno-prawnej oraz zapewnie
nia środków na ich sfinansowa
nie. Stwarza to doskonałą okaz;ę 
dla inicjatyw społecznych, przed
siębiorczości i Umysłu organiza
torskiego wszystkich uczestników 
procesu współzarządzania, głów
nie na szczeblu podstawowym.

W soarciem  ustaw ow ym  do tego 
działan ia  je s t a r ty k u ł 39 U staw y o 
System ie Rad N arodow ych i Sam o
rządu  T ery to ria lnego . Mówi on, że 
p lan  roczny m a c h a ra k te r  w ykonaw 
czy w  sto su n k u  do pięcio letn iego. W 
razie  po trzeby  rad a  narodow a uchw a
la jąc  p lan  roczny dokonyw ać m oże 
jednocześnie  zm ian, k o rek t i uzupeł
n ień  w p lan ie  całej p ięcio latk i. Za
tem  k ierunkow ość i o tw artość  p lanu  
o tw iera ją  persp ek ty w ę przed in ic ja 
tyw am i w łasnym i poszczególnych śro 
dow isk , zw łaszcza zaś ludźm i, k tó rzy  
z rac ji obow iązków  służbow ych i fu n 
k c ji społecznych, w inni in ic ja ty w y  te  
w sp ie rać  bądź im  przew odzić. Go
spodarności n ie nauczą n as dokum en
ty , m usim y  ją  opanow ać sam i. Ta 
p ięc io la tka  to w łaśnie  doskonała  lek 
c ja  gospodarności.

Proszę o ocenę aktualnej reali
zacji planu pięcioletniego i wska
zanie na ewentualne z?grożenia 
wykonania całej pięciolatki?

Wrócę raz jeszcze do budow
nictwa mieszkaniowego, którego 
spóźniony start spowodował, że 
plan gonić będziemy chyba do 
1990 roku. Obawa, aby nie_ dostać 
zadyszki jest duża. W założeniach 
WPSG mieliśmy wybudować w 
pięciu latach 10.5 tysiąca miesz
kań. co daje średnią 2100 rocznie. 
Powiem krótko, były to pobożne 
życzenia, po prostu tego pułapu 
nie jesteśmy w stanie ani dziś ani 
jutro osiągnąć. Należało plan sko
rygować do wielkości realnej czyli 
dokładnie liczby 8833 nowych mie
szkań, oczywiście w budowni
ctwie wielorodzinnym. W ten spo
sób wypada nam oddawać co ro
ku 1770 mieszkań. ŃTimo ubiegło
rocznej wpadki, a przez to ko
nieczności oddawania w najbliż
szych czterech latach przynaj
mniej 70 nowych mieszkań do
datkowo, plan ten pozostaje na
dal realny. Ale też tutaj widzę 
największe zagrożenia dla pomy
ślnego wyniku całej pięciolatki.

Dziękuję za interesującą roz
mowę.

Roimawfaf:
JAN B. NYCEIC
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** ó»*f S*ajn&, reżyser; — Dla 
|  umie teatr zaczyna Kę w 

*** przestrzeni, nie przy stoliku. 
Teatr powstaje, kiedy wstajemy z 
miejsc i zaczynamy organizować 
przestrzeń, zagospodarowywać ją, 
wydobywać zdarzenia.

Mój teatr rodzi się z wizji ma
larskiej. Chcę mówić o surowym 
życ: u i surowym pięknie, o tea
trze, który jest odarty z ozdobno- 
śei, tworzyć nastroje, które zmu
szałyby widza do uczestnictwa. 
Interesuje mnie rola człowieka w 
świecie. Świat trzeba zobaczyć 
Jeszcze raz, nie tylko wszerz, ale 
i w głąb. Chodzi o moment wkro
czenia w ten świat, w projekcję, 
kiedy między człowiekiem a czło
wiekiem, reżyserem a aktorem, 
widzem i aktorem zaistnieje jed
no.

Aktor nie może niczego przeo
czyć, bo jedna sekunda nieuwagi 
kosztuje go utratę wyniku. Jest 
wtedy fałszywy. Aktor w moim 
teatrze to jakby wspaniałe me
dium i ja rozbudzam w nim naj
lepsze rzeczy. Dla mnie bycie na 
scenie z aktorem, to tak jakbym 
grał te wszystkie role. Dlatego 
obowiązkiem reżysera jest być 
dobrym aktorem. Najważniej
sze na scenie jest pokonywanie 
siebie i własnej sfery niemożno
ści. Moja praca z aktorem pole
ga na zniewalaniu go do działa
nia, a on miałby się wybraniać. 
Przy mojej pomocy Leszek Her- 
degen w „Dantem” musiał wal
czyć z głosem, a więc z tym, co 
było w nim najpiękniejsze. Bro
nek Pawlik dziwił się, że z taką 
twarzą może grać Fausta. Nigdy 
nie lubiłem teatru deklaratywne
go, który deklaruje pojęcia, któ
ry się ładnie, kolorowo nosi, bo 
nie sięga on pewnych tajemnic. 
Teatr to dla mnie magiczna 
sztuka dotknięcia ręką drugiego 
człowieka, teatr jest potrzebą 
spełniania miłości. Może dlatego 
wyzwoliłem się od zawodu pla
styka (sztuka plastyczna to sa
motność). Teatr jest przekrocze
niem samotności narosłej wokół 
człowieka. Jeśli nawet nie robię 
teraz przedstawień, to noszę teatr 
•w sobie. On we mnie żyje. Teatr 
chciałbym wyprowadzić z teatru, 
Kto by mi dał taką salę? Musiał
bym mieć tam wszystko do dys
pozycji (może i środki filmowe), 
a może powyrzucałbym wszystko?

f  *? rzysstof Kolberger, aktor:
i . — Albo trzeba mieć sa-

tysfakcję, albo ze wzglę
dów ekonomicznych uprawiać 
ten zawód, Moja satysfakcja to

serial „Najdłuższa wojna nowo
czesnej Europy”. Miałem 22 lata 
kiedy go zacząłem i mój bohater 
miał tyle samo. W ostatnim od
cinku byłem już 90-letnim star
cem.

Różne teatry sięgają teraz po 
repertuar muzyczny. Zjawisko 
aktorskiego śpiewania stało się 
czymś powszechnym. Ja też śpie
wam. Może ten odwrót od trady
cyjnego teatru dramatycznego 
spowodowany został zmęczeniem, 
a może to tylko schlebianie gu
stom publiczności? Dla mnie to 
oddech przed ważnymi rolami > 
teatralnymi i filmowymi. Myślę, 
że zapracowałem na to, żeby móc 
próbować robić to, co lubię. Do
tykam różnych dziedzin i różnych

□

czy. Sam zadaję sobie pyunie czy 
tak jest w istocie? Czy dobry ak
tor wystarczy aby teatr był dob
ry? Zapewne trzeba jakiejś my
śli przewodniej, jakiejś zapład- 
niającej umysły wizji artystycz
nej, jakiegoś postawionego sobie 
pytania, na k'óre szuka s e w te
atrze odpowiedzi. Aby rzetelnie 
publiczności na postawione sobie 
i jej pytań'a odpowiedzieć, trze
ba dobrego repertuaru, trzeba 
artystycznego dialogu ze społe
czeństwem. Na przestrzeni moich 
30 lat w teatrze obserwuję ten 
dialog.' Czasami toczył się w przy
tłaczających aktora inscenizac
jach, czasami pozostawiał nie
przygotowanego sam na sam z 
publicznością wśród surowych

grafem jest niezwykłe. Najbar- 83 
dziej lubię pierwsze spotkanie ze n 
scenografem, pierwszą próbę ko- j] 
stiumów. Jak zobaczę projekt ko- jj 
stiumu to w nocy rozmyślam jak jj 
to rozwikłać żeby dobrze wypadł, h 

Co tam dużo mówi.ć. Trzeba jj- 
szyć dobrze!
R oanna Kłicka, uczennica: jj 

— Ja mam swoje dwa !j 
teałry — jeden szkolny || 

i to jest przygoda, pasja, jo 
hobby. Zabawa też. I ten 
poważny, dramatyczny, profesjo- !; 
n lny. Oglądam wszystkie pre- |j 
miery w Płocku. częs'o jeżdżę do 
innych miast. Teatr stwarza mi *j 
możliwość przemyślenia ' pewnych jj 
rzeczy, apeluje do mojej wrażl - 
w ości, pena"! mi w obcownrii z a  
literaturą. Bez zobaczeńia na sce- i
nie kształtu dra matu nie wyobra-
tam sobie- lekcjii polskiego.

rzyszt•>f Sielicki. kry tyk
* teatru lny• — Tea<r Jatj ko sztuf:<a jest obecnie

W -ud.nvm morh ancie i mie}~
S CU swój : ’'.0 ]• azwoj u Pr70-

być ■•ducn ! u ,,
ną 1n’:-\ jr ka 1był przez o, aj e

Jesień 1940 r. Szwadron kawalerii podczas ćwiczeń w Egipcie. Autor 
lospomnień drugi z prawej.

Fot. ze zbiorów M. Kowalskiej
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możliwości. Kiedy źie- było w te
atrze, wolałem -film. Ogromnie 
lubię monodramy. Sam wybieram 
tekst, który do mnie przystaje, do 
moich myśli. Uparcie mówię te 
same teksty, ale to wynik tego, co 
działo, się lub dzieje we mnie. W 
rolę, która mnie zainspiruje 
wkładam maksymalnie dużo wy
siłku i jestem najbardziej suro
wym krytykiem dla siebie.

To, co robię w zawodzie, jest 
moją największą pasją. Aktor
stwo wymaga właśnie takiego 
traktowania, określenia się. Sztu
ka teatru nie może być letnia.

D.T3 FJ ltold Mierzyński, aktor: 
y.;, — Myślę, że trudno jest da-

wać receptę na dobry te
atr. Wydaje się, że dobry — to ta
ki, w którym grają dobrzy akto-

kotar, czasami odwróconego ple
cami z grymasem własnej klęski.

Myślę, że u sc h y łk u  wieku, w  cza
sie kiedy żyje się pośpiesznie w 
nerwowej niepewności, style i 
maniery zmieniają się jak w ka
lejdoskopie. Teatr powinien być 
trybuną ścierania się prądów 
światopoglądowych. Jeżeli do te
go nie powrócimy, wielkie zma
gania publiczności z twórczą ideą 
teatru trzeba będzie złożyć do la
musa.

n ucyna Pstrąg, krawcowa w 
jg pracowni teatralnej: — Ją 

kocham teatr i wszystko co 
się tu dzieje. Jaka to ogromna 
przyjemność robić stylowe ko
stiumy z epoki i sprawdzać jak w 
nich wyglądają aktorzy. Każde 
spotkanie z aktorami, za sceno-
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f,>, O RĄK czytelników trafił
• 5 •' nie lawno zbiór reportaży 
s R o m a n y  Kuffel, dziennikar
ki ,,Sztandaru Młodych”, które
mu autorka nadała tytuł „Pło
ckie losy”, adekwatny do zawar
tości, wprowadzający cd razu w 
fabułę zbiorku. Jest on udaną 
próbą pokazania ludzi, którzy z 
Płockiem związali swój los na 
dobre i złe. Tych z pierwszych 
stron gazet 1 /tych poznanych 
dzięki dziennikarskim wędrów
kom z reporterskim notesem—lu
dzi ciekawych, niebanalnych. Po
wiodła się próba oddania klima
tu tych spotkań, jak choćby przy
jęcia wydanego przez „Matkę sło
wika” składającego się ze śniada

nia, obiadu 1 podwieczorku, pod
czas którego Cl-letnia pani Irena 
pragnęła przeczytać swoją pracę o 
Władysławie Broniewskim jedy
nej prawdziwej' i nie spełnionej 
miłości jej życia.

^Rozpoczjna zbiorek reportaż 
„Nie chowałem się w cieniu 
drzew” c dyrektorze Antonim 
Roguckim — postaci owianej le
gendą, tytanie pracy, który nie 
dzielił czasu na prywatny ł służ
bowy, liczyła się tylko budowa. 
Przyjechał do Płocka w 1982 ro
ku, by objąć stanowisko naczelne
go dyrektora „Petrobudowy”, któ
ra podjęła się dwóch ogromnych 
przedsięwzięć: — budowy wiel
kiego kombinatu rafineryjno-pe
trochemicznego i nowego Płocka. 
Dyrektor robotników, ten który 
dotrzymywał wszystkich termi
nów, maniak i tytan pracy, bez 
niedziel, urlopów i świąt. Czło
wiek, który doczekał się legendy, 
mimo że woale o to nie zabiegał, 
takim pozostał w pamięci towa
rzyszy pracy, robotników i 
zwierzchników. Czas nie przewar
tościował tych opinii.

Płockie losy to także Wisła, ca
łe pokolenia mieszkańców, któ

rzy rzece powierzyli swój los, ry
baków 1 piaskarzy, sterników ma
łej wiślanej floty, dla których 
Wisła była domem na długie la
ta. Najstarszy z wiślaków na Ry
bakach Innocenty Ryter — „od 
dziecka na wodzie, 25 lat na 
„Chodkiewiczu”, 14 na pogłębiar- 
ce, zwyczajne życie, tyle że na 
wodzie. -

i
O życiu jednego człowieka, 

więźnia obozu w Gusen Kazimie
rzu Jakubowskim opowiada au
torka w reportażu „Pamięć”. 
Wzruszający to dokument i także 
przyczynek do płockich losów — 
tych wszystkich płocczan, któ
rych życie poddało podobnej pró
bie.

„Trącam butem śpiącego psa” 
tytuł będący zarazem wyznaniem 
twórcy — który mówi o sobie, 
moje zainteresowania grafiką, 
malarstwem traktuję jako zaba
wę — jest to ciągle trącanie bu
tem śpiącego psa — czekanie czy 
się obudzi. Henryk Jońca, malarz 
i grafik, który choć nie płoccza- 
nin z urodzenia wybrał to mia
sto przemysłowe średniej wielko
ści na miejsce twórczych poszu
kiwań i realizację własnych pasji.

sto,lat dja kilku pokoleń wfd ów, 
a w starciu z nowoczesną cywili
zacją, kióra redyk >ln:e zmieniła 
nasze życie, nie znalazł nowego 
miejsca. Dzisiaj istnieje kdka ro
dzajów teatru. Świadomość tego 
mają i twórcy i widzowie. A więc 
jest teatr przywiązujący dużą ro
lę do tradycji, świadomie do łej 
tradycji' nawiązujący, oparty na 
klasycznej -dobrej literaturze dra
matycznej. Z drugiej strony jest 
ruch poszukiwania nowvcb form 
teatralnych i nowych sposobów 
kontaktu z odbiorca ponrzez hap
pening i preformance. Ta gubiony 
jest widz i twórca teatru. Coraz 
częściej twórcy teatralni - zaczyna
ją zadawać pytanie o naturę 
swojego zawodu. Po co ja istnie
ję w teatrze? Co ja robie na tej 
scenie-? Stracili bowiem wiarę, te 
są przywódcami, mówiącymi 
wielkim głosem o wielkich spra
wach, jak każe tradycja roman
tyczna. A jeśli nie chce i a konty
nuować, trzeb", wykonać ogromny 
wysiłek żebv Ir-1 ae uwiamyji.

Co zrobić dla dobra tenfau i 
ku t ’ ury narodowej, żeby teatr 
znów stał s!  ̂ ba rdzo ważnym 
miejscem wymiany myśli i emo
cji ? Czy teatr stanie s’e trybuna, 
gdzie będzie się dyskutować o 
n ej ws żn i ej szych p rob! em e ch, ■ e- 
go nie- wiem. Być maże nie, ale 
zawsze zaistnieje intyipny kon
takt. bo teatr to . 'miejsce, gdzie 
człowiek może zrozumieć drugie
go czi......ka. S’ad trudńóecf- w
ocenie • działalności Leona Schil
lera, który widział teatr jako n J 
ważniejszą ze sztuk narodowych, 
teatr monumentalny, teatr ogro
mny. w  setną rocznicę urodzin 
Schillera warto do jego idei po
wrócić.'..

WSZYSTKIM LUDZIOM SCE
NY Z OKAZJI MTEDZYN W  Q- 
ROWEGO DNIA TE AT EU ŻY
CZENIA WSZELKIEJ POMYŚL
NOŚCI CD CZYTELNIKÓW I 
REDAKCJI.

Wypowiedzi zebrała: 
I t m  SZATKOWSKA

Fot. Adam Łukawski 
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Jego portret to także cząstka 
płockien (osów pokolenia nowe
go osiadłego tu by tworzyć i pra
cować, odnosić sukcesy, podob
nie jak autor jednej z najważ
niejszych w 25-letniej historii 
kombinatu, efektownej operacji 
rozpalenia pierwszego pieca na 
Olei'inach II inż. Konrad Jąskóła, 
dzisiaj jeden z dyrektorów przed
siębiorstwa.

Losy mieszkańców miasta któ
remu od 25 lat towarzyszy praca 
największego kombinatu "rafine
ryjno-petrochemicznego obfitowa- | 
ły także w wydarzenia drama- ; 
tyczne. Jednym z nich był eroź- i 
ny pożar, jaki wybuchł lipcowej -• 
upalnej nocy 1983 roku.

Interesujący zbiorek reportaży, i 
Ilustrowany częściowo zdjęciami j> 
archiwalnymi stanowi przyczynek I 
do współczesnej historii miasta. [ 
Każdy z nas dziennikarzy tu pra- £ 
cujących miał okazję do podob- j 
nych i równie ciekawych spotkań., 
dlatego na pewno warto pokusić 
się o uzupełnienie i kontynuację 
tej współczesnej kroniki dziejów' 
miasta i Judzi z nim związanych 
i dopisać losy w sposób podobny 
do tego w jaki zrobiła to autor
ka. Być może sprawdzeni już 
sponsorzy — Towarzystwo Na
ukowe Płockie i Biblioteka Wo
jewódzka poprą inicjatywę. Na 
razie chciałabym zachęcić do lek
tury zbioru i pogratulować autor
ce pomysłu i uporu w realizacji 
tego przedsięwzięcia, każdy, kt<jf 
kiedykolwiek próbował, wie jak 
ciernista to droga.

EWA GRINBERG
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24. Dzisiaj otrzymaliśmy broń 

osobistą, angielską — „Vickers”. 
Starym polskim obyczajem woj
skowym uczestniczymy w modli
twach śpiewanych, porannej 1 
i wieczornej. Gromko brzmi: 
„Wrócim do ziemi skąd nasz ród, 
nie damy by nas gnębił wróg!”.

23. Odbyliśmy pierwsze ostre 
strzelanie na strzelnicy Rischon 
Żyd ko wie z Polski handlują z na
mi. Sprzedają pieprzową lemonia
dę. która podobno doskonale gasi 
pragnienie i biskwity, takie miej
scowo herbatniki. Opowiadają 
nam też o zwyczajach i obycza
jach Arabów. Pytamy o - właści
wości .miejscowego klimatu. Z po
czątkiem listopada rozpoczyna 
«ię pora deszczowa, czyli tutejsza- 
zima Wtedy właśnie rozpoczyna 
się wegetacja roślin Ziemia' 
otrzymuje wodę. okrywa się zife- 
lerdą, dojrzewają owoce cytruso
we.

28. Mała wewnętrzna reorgani
zacją, [kyeunsrą y.mrue. ze szwa
dronu towarzyszącego do lirdn-
wpgń konnego. Nie w '.smak mi 
to, ale przecież nie'.możemy so- 
bi° w- bierać stanowisk.

27. Ćwiczenia. Połówka. Smęt
ny, pustymno-kamiertisty teren. 
Ganiamy na ogierach, które po 
tych skałach biegają wyjątkowo 
umiejętnie nie robiąc sobie, ani 
kawalerzystom. żadnej krzywdy. 
Osiedla ludzkie budowane tu są 
z kamienia lub cegły surówki. 
Wieczorem dowiaduję się, że ju
tro organizowana jest wycieczka 
do Jeruzalem. Namawiam Jasią 
Gębalę i załatwiamy sobie miej
sca u organizatora.

23. W staję o .godzinie p ią te j rano, 
rovc>e. oporządzenie, śn iadan ie  i u d a
jem y  się na p iać zbiórki. O godzi
nie ósm ej za jm ujem y  m iejsca w au 
tokarze i ru szam y  doskona lą  a s fa l
tow ą szosą, k tó ra  w ije się w śród na
gich gór o dziw acznych k sz ta łtach . 
Przed Je rozo lim ą no lew et stron ie  
szosy b ib lijn a  Dolina Jó z efa ta  u s ia 
na kam iennym i głazam i. Po 50 m i
nu tach  jesteśm y w Jerozolim ie. Sa
m ochód za trzym uje  się przy B ram ie 
D am asceńsk ie j. D zielnica ' a rab sk a , na 
chodnikach  siedzą m ężczyźni pałac 
n.argile. czyli rodzaj m iejscow ej f a j
ki, k tó ra  sk łada się z k ilku  cybu
chów. C iągną dym ek i zażarcie  dy
sk u tu ją . O glądam y m u r płaczu 1 s ta 
re  Je ruza lem . Potem  jedziem y do Je - rycba (...).

30. O statnie dni zw iedzaliśm y Zie- 
n r e  Świętą. Mic :tetv. źle znoszą m iej
scow y klim at. C horu ję  ni® mogę nic 
wśó. Dziś mój ob iad  sk ładał się ty l
ko ze szk lank i m ocnego w ina, k tó re  
poleciła mi w ypić sio stra  zakonna. A 
w ogóle sio stry  to całkiem  wesołe 
kobiety , rozm aw iają  chętn ie  z naszą 
czeredą na. różne, nie ty lko  re lig ijne  
lem aty. Moja a k l!matv7.acja k m V w  
ślę trzydniow ym  zw olnieniom  le k a r
skim  i zaordynow aniem  sporej po r
cji róż'-"•■h tab le tek .

PAfeZiERl
2. W obozie nic szczególnego 

poza przygotowaniami od odmar
szu i mojej „aklimatyzacji”. Nic 
nie jem, tylko piję.

3. Po południu pełnię wartę ja
ko dowódca. Bałagan w naszym 
rejonie niemożebny. Obozowisko 
prawie zwinięte.

4. Rano schodzę z warty. W 
szwadronie pełne przy go wanie do 
wymarszu, o dziesiątej siodłanie 
koni, a o jedenastej po ceremonii 
raportów I przeglądów wymarsz 
do stack kolejowej Lydda odieg-

o 20 kilometrów. W marszu 
dokucza upał. Konie denerwują 
się, ponoszą. Ludzie wymęczeni 
klną aż się iskry sypią. Jakby nie 
dość było tej nieznośnej tempe
ratury, to leszcze wiatr gorący 
niesie piekielny żar gdzieś z głę
bi Sahary, któreso powiew pra
wie parzy. Po załadunku koni za
pada zmierzch, a z nim błogosła
wione ochłodzenie. Pociąg rusza.

Jedziemy całą noc. Nad ranem
przedzieramy się przez gaje pal
mowe. Widok dla Europejczyka z 
północy bardzo interesujący.

5. Przed szóstą docieramy do 
Kanału Sueskiego, stacji kolejo
wej El Quantara. Przeprawiamy 
się promem na zachodni brzeg i 
znów załadunek do pociągu. Je
dziemy wzdłuż kanału. Z lewej 
woda, z prawej pustynia ziejąca 
żarem. Po dwóch godzinach kraj
obraz zmienia się nie do pozna
nia. Wszędzie kanały nawadniają
ce i bujna roślinność O jedena
stej Lsmaila — krótki postój. 
Arabowie — wydrwigrosze poka
zują nam różne sztuczki z jaj
kiem, z którego wychodzą kur
czaki. a po chwili zmieniają się 
znów w jajo . Miasto wygląda na 
zgoła europejskie Mieści się tu
taj baza techniczna wojska Na 
wielkim placu pełno samochodów 
i czołgów. Po opuszczeniu Tsmaili 
pociąg niesie nas dalej na zachód. 
Przejeżdżamy mostem nad świę
ta dla Egipcjan rzeką Nil. Przed 
Wieczorem jesteśmy w rejonie 

■ Aleksandrii. Wyładunek koni do 
■godziny dwunstei w nocy. Krót
ki sen i pobudka, tym razem już 
na ziemi egipskiej.

fi. p raca  Drży u rządzan iu  obozowi
ska. Budowa nam iotów  1 koniow ią- 
zów. W szędzie piach, piach, szarość 
i beznadzie ja . N asz obóz zlokalizow ano 
nad brzegiem  icziora, k tórego woda 
m ą kolor czerw onego a tram en tu ; Je s t 
to  w y n ik  bard zo  dużego zasolenia i 
odparow yw ania. P d  b rzegu  m ożna 
w eiść po soli naw et 50 m etrów  w 
głąb jez io ra , iak  no lodzi®. Ra to ko- 

sou bez p o trzeb ’'' budow ania
szybów . Po p ro stu  zgarn ia  sie ią  To
r s ja m i ' w .ogrom ne pryzm y obok szo
sy.

7. Chwilowo no rm aln y ch  zajęć n 'e  
m am y, aie i bez togo sam opoczucie 
pod zdechłym  azorkiem . Na zb iór
ce podano nam . że dow ódcą dyonu 
je s t m a jo r  W ładysław  Bobiński, zaś 
jogo zastępcą ro tm is trz  S tanisław  
Z akrzew ski. P odano m m  także, że 
znajdu jem y się na te ren ie  o p e racy j
nym . Mamy rozkaz troczenia  siodeł 
na bojow o, k tó re  m a ją  w  tym  s ta 
nie pozostaw ać sta le  na w ypadek  

..alarm u bojow ego. O bserw ując życie 
w ojska  w  naszym  re jon ie  widzę, że 
n a  raz ie  w alczy ty lk o  ob rona p rze
ciw lotnicza naziem na i k ilka m y
śliw ców  angielsk ich  z lo tn ictw em  
w łosko-n iem ieck im  Oni m a ją  za to 
robo tę  przez ok rąg łą  dobę. N aloty 
trw a ją  p raw ie n ieustan n ie , pad a ją  
bom by na port. na . sk łady , na s ta t
ki. W nocy rozpoć.ćierą się nad na
m i ' k opu ła  "św ietlna, k tó ra  tw orzą re 
flek tory  ob rony . P rzyozdab iała  ia g ir
landy  św ietlnych , różnokolorow ych 

' pocisków - broni m aszynow ej rozm ai- ■ 
tego kn!ib ru  p i°k n e  to w idow isko 
d ’a kibiców  znaldi.Uayych się w bez- 
jn e c z n e f  odległości od oMów bom bac- 
dow.o u . Tam . nad Alęksąndr»n ,-iag- 
łv  d ram at, giną żołnierze i ",v"d!e. 
s tra c o n e  sam olo ty  w pad a ją  do m o- 
rza. /

9. Połowa naszego stanu osobo-
wo-konnego wyjeżdża na. codziop- 
n? patrole w glob pustyni zachod
niej. Po poty rocie, jak to w kawa
lerii. czyszczenie koni, r/edów. 
karmienie - i pojenie, dopiero oc
tem można pomyśleć o sobie. Kult. 
konia trwa nadal bez względu na 
brak warunków jego utrzymania 
i zastosowanie w przypadku dzia
łań bojowych.

10. Przejeżdżka w stronę Alek
sandrii poprzez gaje palmowe po
łożone nad morzem, Teren pagór
kowaty, jak okiem sięgnąć wyko
py. wykopy, praca wre. Anglicy 
budują, fortyfikcie. Zapewne sta
rają się wyprzedzić zamysły spół
ki Hitler — Mussolini, którzy plą- 
nują opanowanie Aleksandrii i 
Suezu. Dzisiaj podano nam do 
wiadomości wypowiedź Churchil
la: „Za rok będę mógł udzielić 
jaśniejszych wiadomości”, żoł
nierska poczta pantoflowa poda
je, że front, jednak zbliża się do 
nas nieuchronnie.

Wybór i ODrncowrmie:
JAh! S. MYCEK +
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ZYCIE NA
DZIE3 na peryferiach miasta stoi barak, 
w którym mieszka 12 rodzin.

— To trzeba zobaczyć — mówi proku
rator rejonowy, Marian T. Krasuski. Lokatorzy 
egzystują w mieszkaniach, które nie pretendują 
absolutnie do tej nazwy, Wiodą swe życie odbie
gające od normalnego. Znajdują się więc ■ na 
tzw. marginesie.

I co? Przyzwyczaili się do 'wegetacji, znajdu
jąc w niej swoisty sens. Barak zapewnia im ' li
chy dach nad głową, ale to jest lepsze od noclegu 
pod gołym niebem. Z różnych względów nie mogą 

.też pozwolić sobie na lepsze lokale. Pogodzili się 
więc z tym, co im przypadło i specjalnie się nie 
skarżą. Może mają nadzieję na poprawę warun
ków? Ale jest to jedynie marzenie, o którym 
nie mówi się głośno, Dotychczasowe starania nie 
dały rezultatów. Tyle tylko,, że przekonali się 
o nieskuteczności swych próśb i interwencji.; :: ,

Budynek stoi szczytem do ulicy. Nie opodal 
stajenki, śmietnik, a dalej — ciągną się pola. 
Ogólny wygląd, jak w opisach- z XIX. wieku. 
No, i od razu refleksja, że mentalność tych 
ludzi nie przekroczyła pewnej granicy. Po prostu, 
są bezradni wobec losu, który usytuował ich w 
tym miejscu, na peryferiach, z daleka od centrum 
miasta, od urzędów. Mają swój barak, swe. ży
cie pełne trosk, także odbiegających od pow
szechnych. Zarówno potrzeby,' jak i wymagania 
mają ograniczone do pracy i odpoczynku na tap
czanach, zdezelowanych wersalkach, pożarywa- 
nych łóżkach.

Można by się dziwić, bo obracają się w świę
cie. w którym obowiązują jakby inne normy 
współżycia. Mają swoją subkulturę, przejawiają
cą się w wypiciu pół litra wódki i śnie. który 
pozwala, zapomnieć o gryzącej, codzienności.

Ale i oni pewnego dnia -zostali, zaszokowani. 
Na podwórzu, jak zwykle bawiły się dzieci. Na
gle do domu przybiegł 9-letni Krzyś D. Krzy
knął do matki,.że na śmietniku

znalazł małego dzidziusia,
Krzysztof Di: -*• Poprzedniego dńia rówąneż 

bawiłem się w tamtym miejscu, ale-gó nie wi
działem. Dópieeo dzisiaj, przechodząc obok, wy
sypiska, zauważyłem, że coś leży pod folią. .Od
kryłem, i był to noworodek. Szybko pobiegłem 
do domu. Powiedziałem rodzicom. £otem przy
prowadziłem manię. Obejrzała i kazała mi wra
cać do mieszkania.

Jadwiga D.: — To prawda. O noworodku do
wiedziałam się od syna. W pierwszej chwili nie 
wierzyłam Sądziłam, że dziecko zmyśla. Po
szłam więc sprawdzić, a później powiedziałam
sąsiadkom. Również wychodziły i oglądały. Każ
da dziwiła się. jak to' mogło się stać. Zaczęłyś
my też snuć domysły i przypuszczenia. Chciałyś
my dojść do tego. kto mógłby wyrzucić nowo
rodka Ale jakoś trudno nam było wskazać na 
konkretną osobę. Po prostu, nie dostrzegłyśmy 
wcześniej,, aby któraś z lokatorek baraku cho
dziła w ciąży. .

Te rozmowy, prowadzone przez zbulwersowa
ne kobiety, słyszał Jan R. Zebrały s ię . na pod
wórzu i rozprawiały. Wysłuchał tego, co miały 
do powiedzenia, po czym sam postanowił wkro
czyć do akcji.

Jan R. • — Miałem już dosyć babskiego ga
dania. Wyszedłem z mieszkania i sprawdziłem, 
czy faktycznie noworodek leży na wysypisku. 
Później wsiadłem na rower. Pojechałem do naj
bliższego telefonu, by zawiadomić milicję...

Tymczasem kobiety zastanawiały się nad roz
wiązaniem zagadki; Kto mógł wyrzucić nowo
rodka? Z ich domysłów rodziły się różne wersje 
i przypuszczenia. Ale coraz więcej dotyczyło 
Barbary M,

Krystyna C.: —- Razem jeździłyśmy tym sa
mym autobusem MPK do pracy. |Ale gdzieś od 
około dwóch tygodni już nie widziałam jej na 
przystanku.- Nawet trochę się dziwiłam,lecz nie 
weszłam do mieszkania Barbary M., żeby spraw
dzić, co się z nią dzieje. Każdy ma swoje kłopo
ty i lepiej nie wtykać nosa w cudze.

Teresa Ł . : — Ja natomiast spotkałam kiedyś 
Barbarę M. Zauważyłam, że jest taka blada. 
Zapytałam ją nawet, a ona odpowiedziała, że żle 
się czuje, I^ówita: ,.Jestem słaba. Nie mogę jeść. 
Muszę iść do lekarza5’. Nie wiem, czy była, ale 
mnie obiecywała, że pójdzie.

To, o czym dyskutowały kobiety, nie miało 
większego znaczenia, chociaż sugerowało, że na
leżało porozmawiać z Barbarą M. W każdym ra
zie nic jeszcze nie wskazywało, że jest- ona mat
ką noworodka, którego znaleziono na śmietni
ku. Ale w pewnym momencie

sprawa przybrała inny 
obrót.

Zadecydowała o tym rozmowa z Wacławą D ; 
— Tego dnia sąłąm rano w pole. Przy stajen

kach' sobaczy łam krew i nieco idalej ligninę. 
Wróciłam, zaszłam do Barbary M., i kazałam jej 
posprzątać.

— Dlaczego akurat jej ?

— Ponieważ moja stajenka przylega do ich. 
Pomyślałam więc, że nikt inny nie mógł wyrzucić 
tych brudów.

— I co było dalej?

— Nic nie odpowiedziała. Bez słowa w y s z ł a  2 

domu i zaczęła sprzątać...

W aktach sprawy znajduje się notatka służ
bowa: „W rozmowie Barbara M., stwierdziła, że 
wyszła w nocy z mieszkania, by na śmietniku 
załatwić potrzebę fizjologiczną. Nagle doszło, zu
pełnie nieoczekiwanie, do porodu. Kobieta po
zostawiła dziecko na wysypisku i wróciła do 
domu”.

Barbara M. ma 35 lat, jest matką czworga 
dzieci. Za mąż wyszła 15 lat temu. Z początku 
nigdzie nie pracowała, tylko zajmowała się do
mem. Potem na świat zaczęły przychodzić dzie
ci, więc miała coraz więcej obowiązków. W koń
cu jednak musiała znaleźć jakąś robotę, bo mąż 
przestał oddawać pieniądze. Zaczął przychodzić 
pijany. Nie interesował się zupełnie rodziną.

—. Od 12 lat chodzę w jednej jesionce — 
skarży się Barbara M. — bo pieniądze, które 
zarabiam, przeznaczam wyłącznie na utrzymanie 
dzieci. Mąż nie daje mi ani grosza. Wszystko 
przeznacza na wódkę. Średnio trzy lub cztery ra
sy w tygodniu przychodzi pijany. Jak zwrócę 
mu uwagę, to mów, że ma ,już mnie dosyć,-Głoś
no woła: „Ja Się ciebie brzydzę i najchętniej uto
piłbym cię. w łyżce wody”.

Dokładnie nie pamięta od kiedy jej życie stało 
się udręką. W każdy razie zdana była tylko na 
siebie. Musiała zabiegać o wszystko, o to, by 
zrobić zakupy, wysłać dzieci do szkoły, ogarnąć 
mieszkanie i przygotować jedzenie. Natomiast 
nie słyszała dobrego słowa za swój trud, a jedy
nie, obelgi. Mąż traktował ją gorzej niż służą
cą. Potrzebna mu była' tylko do tego, by utrzy
mywać mieszkanie, do którego wracał pijany. 
A to, że wychowywała jego dzieci już się nie 
liczyło. Podział obowiązków był bezwzględny.

Kiedyś poszła zbierać cebulę u rolnika, który 
niedaleko ma swoje gospodarstwo. W ten spo
sób również, zarabiała pieniądze na utrzymanie 
dzieci. I akurat pech chęiał, że . .

poznała innego mężczyznę.
' ,  •> d ■":/ t; . i •, . - /' i; ’ .

Wydał się jej dobrym człowiekiem. Był opie
kuńczy, przedsiębiorczy, miał swoje spojrzenie 
na życie. Później zupełnie przypadkowo spotka
li się na ulicy. Zaprosił ją do swojego miesz
kania. Postawił pół litra, żeby lepiej inl się roz
mawiało i to był początek...

Barbara M . — Potem- zaczęliśmy się uma
wiać. Przy nim czułam się Lepiej. Byłam spokoj
niejsza, -bo potrafił. załatwiać sprawy. Udowod

nił, że jest przedsiębiorczy. I w dodaffiu' miał in
ne podejście do życia Imponował swą grzeczno
ścią. Nie był wulgarny. W prost przeciwnie — 
opiekuńczy Tym mnie ujął. A ponadto, jak mu 
się skarżyłam na męża; obiecywał: „Niebawem 
będziesz mogła przeprowadzić się do mnie. Zo
stawisz go i zamieszkamy razem...” Ale ja nie 
chciałam zostawić męża. Brakowało mi odwagi, 
a zresztą bałam się. Nić więc ńru nie mówi
łam. i: ,

Ta znajomość nie trwała długo, lecz pewnego 
dnia uzmysłowiła ■ sobie, że może być w ciąży. 
Jej przypuszczenia zaczęły stawać sdę coraz bar
dziej prawdopodobne. Ale nie podzieliła się nimi 
z najbliższymi. Utrzymywała to ■ w tajemnicy^ 
chociaż mimo obaw chciała urodził dziecko. Łu
dziła się, że jakoś zdoła przekonać męża.

Tego wieczora przyszedł do -domu-pijany i 
wcześniej niż zwykle położył 'się spać. Kiedy 
Barbara M. zajęła miejsce obok niego, długo 
nie mogła zmrużyć oczu. Mdliło ją i zbierało się 
na wymioty.- W' końcu jednak*zasnęła. Nagle 
obudziła się z przerażeniem,' Poczuła,' że zaczy
na krwawić. Około póhioęy. wyszła na dwór..!

Urodziła jJzieoko. Jej zdaniem, nie dawało od 
początku oznak życia. Przykryła je szmatą i folią, 
żeby nie zmarzło. Przechodząc obok stajenki ze
mdlała. Nie pamięta, jak .długo, leżąła na ziemi. 
Z ogromnym-wysiłkiem udało, się jej podnieść 
i wrócić do mieszkania. •• • ' •a:-'

Barbara M.: —. Byłam wyczerpaną. Położyłam 
się na łóżku. Zasnęłam. K anonie wychodziłam 
na dwór, bo nie miałam siły. Gdy :mąż mnie obu
dził, nic mu nie powiedziałam, ponieważ bałam . 
się jego reakcji. Dopiero .na. drugi dzień poszłam 
zobaczyć. Noworodek leżał w tym samym miej
scu... «' ' ,

Można przypuszczać. że była bezradna. Nie 
wiedziała, jak ma postąpić; 'Dalszy ; ciąż "wyda
rzeń pozostawiła ślepemu losowf. Kiedy cała 
sprawa wyszła na jaw, Barbara M. została prze
wieziona do -szpitala i umieszczoną na oddziale 
ginekologicznym. •

Natomiat noworodka poddano barTSńiom.' Trze
ba było stwierdzić, czy dziecko urodziło sie źv- 
we. Robiono więc specjalistyczne .próby. W koć-. 
o j  biegli wydali opinię: „Był to noworodek dóao-> 
szony, z przełomu VII i VIII miesiąca 'ciążyi Po 
normalnym ‘urodzeniu byłby zdolny do życia, po- 
zadonowęgo. .Natpmiast, gdy. został .urodzony nie 
oddychał... Nie można ustalić, w: jakim'memencie 

./nastąpił .zgon?.-Czyli trudno wyrokować, czy. po
zostawi enie go. na śmietniku spowodowało 
śmierć. Nie został rozstrzygnięty dylemat. Warto 
byłoby poszukać .wyjaśnienia. tej kwestii w ro
dzinnym życiu,'- w jej lęku -przed' najbliższymi. 
Wybrała rozwiązanie najprostsze i najbardziej 
tragiczne, które zmąciło spokój w baraku.

Ale dzisiaj żyde• wróciło- już. do normy i dalej 
trwa egzystencja, na - jego .marginesach...

ZBIGNIEW BURACZYN5KI

PS. Imiona i pierwsze litery nazwisk oraz nie
które fakty zostały zmienione.
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K A Ż D Y  z urzędników Wy
działu Spraw Lokalowych 
zna ten termin i uciążli

wości związane z pozbyciem się 
mieszkańców samowolnie i bez
prawnie zajmujących kwatery. 
Nie obce są problemy dzikich lo
katorów także przedsiębiorstwom, 
dysponentom hoteli robotniczych.

Ale za wstęp do artykułu, niech 
posłuży list, a raczej obszerny je
go fragment — „Na łamach wa
szego pisma chciałabym złożyć 
kategoryczny sprzeciw przeciwko 
nieludzkiemu traktowaniu byłych 
pracowników „Petrobudowy” i 
mieszkańców hotelu przy ul. Mio
dowej 21/23. Przez dziesięć lat by
łam kierowcą, każda praca o- 
prócz satysfakcji w postaci co
miesięcznej zapłaty przynosi in
ne, nie zawsze materialne korzy
ści. mnie ona nic .nie dala, zyska
łam tylko mieszkanie hotelowe. 
Ponieważ skusiła mnie perspek
tywa pracy na Śląsku, zdecydo
wałam sie odejść z przedsiębior
stwa, niestety plany moje mogły
by być zrealizowane dopiero od 
czerwca 1987, więc zmuszona by
łam pozostać w hotelu. Po mie
siącu otrzymałam nakaz opusz
czenia kawalerki, chociaż nie je
stem jedynym pracownikiem tu 
zamieszkałym. Zostałam posta
wiona w trudnej sytuacji, gdyż 
nie mam gdzie odejść. Wystąpi
łam o przedłużenie umowy, jedy
ną odpowiedzią -było milczenie o- 
raz comiesięczne rachunki za wy
najem lokalu, w wysokości 2800. 
W lutym otrzymałam rachunek 
opiewający na sumę 15,318 zł, zo
stałam postawiona,'w trudnej sy
tuacji i nie jestem w stanie za
płacić tej sumy”.

Kilkakrotnie w korespondencji 
autorka twierdzi, że została 
skrzywdzona, zaś hotel nie speł-- 
nia podstawowych warunków, bó 
nikt nie dba o zamieszkujących 
tam ludzi; zaś przedsiębiorstwo 
interesuje się jedynie regularnoś
cią opłat czynszu, mimo tych 
mankamentów autorka listu nadal

jej gestii sprawy hoteli robotni
czych przytacza postanowienie 
zatwierdzone do realizacji. Na 
posiedzeniu Zakładowej Komisji 
Mieszkaniowej podjęto się roz
wiązania drakońskiego, ale jedy
nie słusznego, by pozbyć się dzi
kich lokatorów, a pokoje hotelo
we i - mieszkania-kawalerki nadal 
mogły służyć pracownikom przed
siębiorstwa. W dniu 14 stycznia

zatwierdzono wniosek
o podniesieniu cen osobom nie- 

latrudnionym w przedsiębior
stwie. do sumy 15 tysięcy zł, na 
którą składa się całodobowy koszt

żywszy fakt, że jako osoba sa
motna ma więcej szans na znale
zienie lokum niż rodziny wielo
dzietne, a i takie mieszkają prze- 

. cięż na prawach dzikich lokato
rów — czyli bez żadnych praw.

Jak eksmitować matkę samot
ną, wychowującą pięcioro dzieci 
ponadto wdówkę po pracowniku 
tego przedsiębiorstwa, która od 
lat nie płaci za lokal, ale też nie 
ma gdzie się podziać? Czy wię
kszą krzywdą jest pozbawić mie
szkania matkę samotną z małym 
dzieckiem, wdowę po pracowniku 
niż autorkę listu, osobę zdolną do 
pracy, mającą zawód i możliwo
ści samodzielnego utrzymania,

powiedzenia była pracownica 
musiała liczyć się z faktem, że

nie ma prawa 
do mieszkania w hotelu.

Oświadczyła jednak, że prawa 
t#go nie zamierza respektować. 
Aby uprzedzić ją o konsekwen
cjach wystosowano w dniu 17 
października 1986 r. pismo nastę
pującej treści: Ja niżej podpisa
na oddaję lokal przy ulicy Mio
dowej do dyspozycji i zobowią
zuję się, że go opuszczę do dnia 
31.X.1936 r. Jeśli po upływie te
go terminu nie pozostawię'loka-.

. pragnie \&r ąim mieszkać, tyle, ż'e 
n iezasum ęl5  tys. złotych. . 

Astronomiczna kwota nie uro
dziła się przypadkiem, była wyni
kiem kolegialnej decyzji Komisji 
Mieszkaniowej. Wicedyrektor 
przedsiębiorstwa mająca w «wo-

; utrzymania lokalu pomnożony ra
zy 3. Daje to bowiem cień szansy 
na zwolnienie potrzebnych Płoc
kiemu Kombinatowi Budowlane
mu mieszkań przez osoby, które 
przestały ' być jego pracownika
mi i zobowiązane były ' z 
chwilą podjęcia takiej decyzji róz- 
liczyć się z zajmowanego miesz
kania w terminie 14 dni. Do zaję
cia takiego stanowiska zmusiła 
sytuacja, w jakiej znalazło się 
przedsiębiorstwo. Z listy mieszka
niowej--ha "rok 1985, na którą za
kwalifikowano 13 osób, pozostały 
dwie. Obecnie wpłynęło 49 no
wych podań. W sumie na miesz
kania typu hotelowego oczekuje 
37 pracowników.

Rozmawiamy o względach hu
manitarnych i o tym do czego zo
bowiązane zostało przedsiębior
stwo w dobie reformy — bez
względnej konieczności liczenia 
każdej złotówki. Sytuacja autorki 
listu jest jedną z lepszych, zwa-

której postawienie takiego ulti
matum komplikuje wprawdzie 
sprawy osobiste, ale nie stawia w 
sytuacji bez wyjścia. Warunki w 
hotelu są może nie najlepsze, ale 
tylko takimi lokalami przedsię
biorstwo dysponuje. Rodziny 
mieszkające w kawalerkach mają 
własne meble i pościel i nie ko
rzystają ze sprzętu zakładowego, 
do tego mają prawo jedynie mie
szkańcy pokoi zbiorowych.

Co do robactwa owszem zdarza 
się, ale jest ono wynikiem braku 
elementarnych zasad higieny sa
mych mieszkańców.

Kierowniczka hotelu przy, ulicy 
Miodowej przyznaje/" że autorka 
listu nie należy do osób łatwych 
we współżyciu — na dowód przy
tacza upomnienia o zachowaniu 
się w porze nocnej tak, by nie 
zakłócać spokoju innym lokato
rom, niestety nieskuteczne j  nie- 
respektowane.

Już w momencie składania wy

lu wyrażam zgodę na eksmisję,
Zainteresowana odesłała pismo 

z adnotacją. Nie wyrażam zgody, 
gdyż nie pracuję w Płockim Kom
binacie Budowlanym, zaś w hote
lu zamieszkują lokatorzy nie pra
cujący w przedsiębiorstwie. Pro
szę o zainteresowanie się nimi. 
Zgadzam, się na pełną odpłatność 
za korzystanie z hotelu.

Niestety, nie spodziewała się 
zapewne tak wysokich podwyżek 
oraz faktu, że przedsiębiorstwo 
nadal będzie dochodziło praw do 
swojego lokalu, nawet na drodze 
eksmisji.,

Dyrektor Jolanta Fleming 
przypomina, że decyzja taka za
padła kolegialnie i była koniecz
na w sytuacji, gdy przedsiębior
stwo boryka się z problemami ka
drowymi ; zaś mieszkanie jest 
najważniejszą monetą przetargo
wą.

Każdy zajmujący kawalerkę lub 
wspólny pokój musi liczyć się i

faktem, że odchodząc z przedsię
biorstwa traci prawo do mieszka
nia.

To jedjma droga, by uniknąć 
fluktuacji kadr, ustabilizować za
łogę. Warunkiem otrzymania mie
szkania na okres tymczasowy jest 
posiadanie książeczki mieszkanio
wej lub. książeczki systematyczne
go oszczędzania, zgodnie z pra
wem okres zamieszkiwania w ho
telu nie powinien być dłuższy niż 
5 lat. Niestety, praktyka kłóci się 
z przepisami, mimo że hotel jest 
przecież tylko "tymczasową przy
stanią. Przedsiębiorstwo musi 
mieć gwarancję, te .w  perspekty
wie lokator go opuści i sam zadba 
o zgromadzenie środków na /wła
sne M.

Sytuacja 'jest • trudna. Już dziś 
wiadomo, że pozbycie się dzikich 
lokatorów nie odbędzie się bez
boleśnie, bez pisemnych odwołań, 
petycji i skarg, wizyt u przedsta
wicieli wdadz i-w redakcji. Cena, 
którą ustalono ma odegrać rolę 
straszaka, dlatego została tak wy
śrubowana. Zbliża się ona jednak 
do tej, jaką płacą najemcy nie 
związani z przedsiębiorstwem, 
którzy wynajmują kawalerki pry
watnie.

Wprowadzenie takich ograni
czeń podyktowała konieczność, a 
nie chęć dokuczenia lokatorom, 
którzy utracili prawo do zajmo
wania hotelowych pomieszczeń. 
Zapewne niebawem inne przed
siębiorstwa posuną się do takich 
metod, bo / jest. to jedyna droga,' 
by pozbyć się dzikich lokatorów, 
a mieszkania przekazać tym, któ
rzy podjęli pracę w przedsiębior
stwach i pragną związać się z ni
mi na dłużej*-a może na zawsze.

Czy uda się odzyskać wszystkie 
’ mieszkania nie wiadomo, ale sta
rania zostały podjęte. Wymagała 
tego konieczność liczenia się z re
aliami, ; żeby przedsiębiorstwo 
miało kadrę stabilną, musi dyspo
nować mieszkaniami. Tej prawdy 
nie trzeba yidowadniać.

EWA GRINBERG
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PRZESTRZEGANIE 
I EGZEKWOWANIE
PRAWA
* *̂a?  *ara*em wiceprokuratorem Prokura-
tury Wojewódzkiej w Płocku, a więc niejako co- 
dziennie ma Pan do czynienia z różnymi sprawa
mi. Jak ocenia Pan zagrożenie?

Na pewno uległo zmniejszeniu w roku ufeie- 
i ostatnio. Nastąpiła bowiem stabilizacja ży

cia społeczno-politycznego, a  także w sferze gospo
darczej, co w znacznym stopniu przyczyniło sdę do 
zmniejszenia stanu zagrożenia.

~  T® °8ólne przesłanki, a  ja wolałbym usły
szeć coś bardziej konkretnego.

— Możemy ̂  sięgnąć po liczby, żeby udokumen- 
tować poprzednią opinię. I tak w 1985 roku wszczę
t a . - , ! 7 postępowań przygotowawczych, a w roku 
ubiegłym -~ 5.835, czyli o 4,8 proc. mniej. Dokona
no 8 zabójstw, 79 rozbojów, 27 gwałtów.

— Nadal jednak dominują włamania?
—^Zanotowano ich mniej niż przed dwoma łaty, 

, e, ~p° rodzaju przestępstwa dominują w naszej 
statystyce. W 1985 roku było 418 włamań do obiek
tów uspołecznionych, a przed rokiem — 286, o 
31,2 proc mniej. Podobnie rzecz się ma z włamania
mi do obiektów prywatnych, czyli mieszkań, piw
nic, garaży.

nłjT S L ? CC 5™ sję  wierzyć, że nastąpił spadek 
nielegalnej produkcji spirytusu?

~  Wysokie kary spowodowały znaczne ograni- 
czenie taj sfery przestępczości. W 1985 roku ujaw
niono 189 punktów nielegalnej produkcji spirytusu, 
a w roku ubiegłym 93 bimbrowników zasiadło na 
ławie oskarżonych. .

A jakich przestępstw było więcej?
. 77. Pp®ó« ^szystWm uszkodzeń ciała w wyniku 
b̂ k * P°fc>3ć. Wzrosła liczba osób uporczywie u- 
chylających się od płacenia alimentów. Ukarano 
więcej sprawców niegospodarności i niedoborów,

r ^ i , I,St.°t" yms C*ynnikiem P°maSającym w zwalczaniu I zapobieganiu przestępczości jest doprowa-
f * ^ ie ^  nieopłacalności. Co więc zrobiono w sym zakresie?

n, TL P°  P ^ 5t̂ „iro!nsekwentnie stosowano tę zasadę.
O ile w 1983 roku wydano 239 postanowień o zabez-

Rozmowa z rzecznikiem prasowym 

Prokuratury Wojewódzkiej w  Płocku 

-  LECHEM DĄBROWSKIM.

pieczeniu mienia sprawców na poczet grożących im 
kar majątkowych, to w roku ubiegłym takich posta
nowień wydano 541.

— Na jaką sumę opiewało to mienie?
Przed dwoma taty była to oigólna kwota prze

kraczająca 46 min 879 tys. złotych. A w roku ubie
głym wzrosła do ponad 43 min 660 tys. złotych. 
Niezależnie od tego na wnioski prokuratorów spra
wcy wpłacili przeszło 2. min 671 tys. złotych na po
czet szkód wyrządzonych przestępstwami. Ponadto 
doprowadzili do prawomocnego zasądzenia w postę
powaniach cywilnych na rzecz Skarbu Państwa _
1 min 347 tys. złotych oraz dobrowolnego zwrócenia 
Skarbowi Państwa uzyskanych przez nich nienależ
nych korzyści, jakie osiągnęli prowadząc działal
ność przestępczą, wynoszących przeszło 1 min 
430 tys. złotych.

— Czy wiele spraw zwracały sądy do uzupeł
nienia?

— W roku ubiegłym zwrócono prokuratorom 41 
spraw do uzupełnienia postępowania przygotowaw
czego.

— Co było przyczyną?
— Najczęściej przedwczesne kierowanie aktów o- 

skarżema, bez przekonywującego udokumentowania 
dowodowego.

— Także prokuratorzy wnosił! rewizje, nie go
dząc się z wyrokami sądów.

— Reagowano w ten sposób na wyroki nie odpo
wiadające społecznym oczekiwaniom, poczuciu spra
wiedliwości, a zwłaszcza właściwej dolegliwości kar. 
Prokuratorzy wnieśli rewizje w stosunku do 337 
osób, wobec których zapadły wyroki,

— I były skuteczne?

“  Mogę powiedzieć, te  tak. Uwzględniono je w 
67 procentach.

— Istnieje taka opinia, zresztą słuszna, że łatwiej 
karać, niż zapobiegać. Co Pan na to?

— Wielokrotnie informowaliśmy kierownictwa 
zakładów pracy, a więc osoby odpowiedzialne, o 
nieprawidłowościach występujących w funkcjono
waniu jednostek gospodarki uspołecznionej, sprzy
jających właśnie dokonywaniu przestępstw. Skie
rowaliśmy 331 wystąpień, w tym 120 ogólnych, zaś 
97 zawierających wnioski o wszczęcie postępowań 
dyscyplinarnych przeciwko winnym zaniedbań. Aż 
933 razy zawiadamialiśmy zakłady pracy o nagan
nym zachowywaniu się osób, które w mich są° za
trudnione. Przeprowadzono 1.857 rozmów ostrzegaw- 
czo-dyscyplinujących z osobami naruszającymi obo
wiązki służbowe lub tymi, których zachowanie na
ruszało zasady współżycia społecznego.

J
Czy zadbano również o podniesienie poziomu 

wiedzy prawnej w społeczeństwie?

— Prokuratorzy uczestniczyli w 602 spotkaniach 
środowiskowych, z załogami zakładów’' pracy i mło
dzieżą szkolną. Omawiano na nich różnego rodzaju 
oprawy, informowano o odpowiedzialności karnej, 
udzielano porad.

Najczęściej pewnie dotyczyły tego — co mam 
robić, jeśli mąż ciągle pije. nie oddaje pieniędzy, 
wraca do domu i wszczyna awantury?

—- Nie zawsze, ale są to problemy, z którymi bar
dzo często zgłaszają się ludzie do prokuratorów.

— Co wtedy?

— Zaczynamy od rozmów ostirzegawczo-dyscypli- 
nujących, nim sięgniemy po inne środki zapobie
gawcze, łącznie ze skierowaniem spraw do sądów.

W roku ubiegłym 175 osób zgłosiliśmy na leczenie 
odwykowe.

— A na czym polegały działania związane z pro
kuratorską kontrolą przestrzegania prawa?

— Kontrolowaliśmy przestrzeganie przepisów u- 
stawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała
niu alkoholizmowi. Objęliśmy nią 17 zakładów. 
Skierowaliśmy 15 wniosków do kolegiów wobec o- 
sób naruszających obowiązek trzeźwości w miejscu 
pracy, co do których kierownictwa poprzestały na 
zastosowaniu kar regulaminowych i dyscyplinar
nych. Ponadto skierowano 18 wystąpień do kierow
nictw kontrolowanych zakładów.

— Natomiast ogólny wniosek nie napawa chyba 
optymizmem?

— Przestrzeganie ustawy antyalkoholowej nasu
wa wiele zastrzeżeń. Odnosi się to przede wszystkim 
do kontroli, jaka powinna obowiązywać w zakła
dach. Często też zbyt liberalnie podchodzi sdę do 
osób, które nie przestrzegają ustawy.

— Kontrolowaliście również działanie Komisji 
Terenowych do spraw Przeciwdziałania Alkoholiz
mowi.

— Stwierdzono, że 2 komisje spośród 14 w ogóle 
nie działały, a w 10 ujawniono istotne uchybienia 
dotyczące funkcjonowania. Na przykład nie przepro
wadzano odpowiednich rozmów z osobami naduży
wającymi alkohol, nie kierowano wniosków o pod
danie się leczeniu odwykowemu.

— Prokuratorzy włączają się także do spraw cy
wilnych, majac na uwadze ochronę praw obywatel! 
ochronę rodziny, interesów nieletnich dzieci. ’

— Wytoczono ogółem 30 powództw, w tym 25 
o nawiązki i naprawienie szkół wyrządzonych czy
nami Chuligańskimi, 5 powództw o naprawienie 
szkód spowodowanych kradzieżami. Bvły to po
wództwa, mające na celu ochronę praw obywate
li.

A rodziny?

— Skierowano 44 powództwa o ustalenie lub pod
wyższenie alimentów, 8 powództw o zaprzeczenie oj- 
coistwa i 2 pozwy o ustalenie ojcostwa. Oprócz tego 
wniesiono do sądów 125 wniosków o wszczęcie po
stępowań nieprocesowych w sprawach rodzinnych, 
a mianowicie o_ ograniczenie bądź pozbawienie wła
dzy rodzicielskiej, o leczenie odwykowe osób uza
leżnionych od alkoholu, 10 wniosków o ubezwłasno
wolnienie. W 72 sprawach zgłoszono udział proku
ratorów w toczących się postępowaniach sądowych.

— Spadek przestępczości może budzić pewien op
tymizm, ale zagrożenie nadal istnieje. Dlatego też 
potrzebna jest konsekwencja w przeciwdziałaniu, 
a zwłaszcza nadzór nad przestrzeganiem prawa. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:

ZBIGNIEW BURACZYŃSK!

FOT. TOMASZ J. GAŁĄZKA

W SPRAWIE ZABYTKÓW - W
jakie związki 

chemiczne znajdują się 
w Wiśle — stwierdził 

dyrektor Przedsiębiorstwa Wodo
ciągów i Kanalizacji w Płocku,

WODA DLA PŁOCKA
WYPOWIEDŹ NIEOBOJĘTNA

T™ DP.BR2E> że „Tygodnik 
Płocki” kontynuuje na 
swych łamach mniej lub 

bardziej kontro wersy j ny temat 
zabytków. Jest to ze wszech miar 
wskazane, gdyż pomnaża naszą 
czytelniczą wiedzę o problemie. 
W stałej rubryce „Naszym zda
niem” — TP nr 7/765), X5.II.1987 
r< sprawa ta znowu powróciła 
rta łamy. Zagadnienie zostało uję
te syntetycznie na tyle, na ile 
pozwalała na to szczupłość rubry
ki. Przede wszystkim dobrze się 
s ało, że została podana liczba ża
by, ko w zarejestrowanych na te
renie woj. płockiego — 2318, któ- 
ra może wydać się Imponująca.

,aio przedstawione też stano
wisko redakcji w sprawach będą
cych przedmiotem społecznego 
zaiMte,r?sowania’ wyjaśniono kla
syfikację obiektów pod względem 
i5b. wartości i przeznaczenia. Te
mat jednakowoż tylko zasygna
lizowano, a uważam, że wymaga 
on szerszego rozwinięcia.

Od lat pr jwadzona na tamach 
^Tygodnika Płockiego” kampania 
mająca na celu zarówno przed
stawienie co cenniejszych obiek
tów usytuowanych w naszym wo
jewództwie, jak też ich historii, 
obecnego stanu i użytkowania 
oraz dalszych losów może wzbu
dzić tylko słowa aplauzu. Jest to 
właśnie kącik dla „mało zorien
towanych w problemie”, Szkoda, 
z© me poszerzony o wypowiedzi 
oficjalnych autorytetów nauko
wych, kustoszy, ludzi administra- 
cji odpowiedzialnych za opiekę 1 
użytkowanie obiektów czy wresz
cie wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Rzecz jasna kompeten
cje Pilotującego temat redaktora 
są me do podważenia, ale cho
dzi tu raczej o wielogłos, które
go komduzję mogłyby stanowić 
~ sty do redakcji tych czytelni
ków, k.órym problem zabytków 
leży na sercu. Nie chodzi tu jed
nak o samą dyskusję, ponieważ 
kwestia wymaga zarówno prag
matycznego podejścia jak i prak
tycznego rozwiązania cieszaceco 
wszystkich z a ln t^ o w a n ^ h

1 “i w S °  fcim?owOTS3e?*
a m nie -  «*©  i i , u Chodrl J Z * .

pseućtozabytkl, niszczejąca rudery, 
które na żadr^ 9,lis tę transferowy*’*' 
nie mają szans się dostać I są  w ła
ściw ie bardziej zawadą niźli chlubą 
przeszłości naszego regionu. Jedyna  
racja ich istnienia to funkcje m ie
szkalne i nic poza tym. Będę się 
upierał przy sw oim  zdaniu choćby 
m iało to wyw ołać głosy protestu. 
Uważam, że nic nie znaczy wprzęga- 
nie takich „zabytków ” w  skład ze
społów starom iejskich, tym  .bardziej 
nie da się o nich powiedzieć, i* sta
now ią one elem ent pejzażu. Są to po 
prostu tw ory bezpłciowe i bezpro
duktyw ne, a za ieh dalszym  istnie
niem  nie przem awia jakakolw iek ra
cjonalna konieczność.

Żeby nie być gołosłow nym  odwo
łam  się raz jeszcze do mego listu  
pisanego w  1985 roku do „Tygodni- 
k*” » dotyczącym  zabytków Kutna, 
oaobnie rz6cz się ras. city ba i w  
G ostyninie oraz w wielu innych mia- 
Stach regionu. Tyeh budowli, które 
tam w ystępują, a określone są na
dal m ianem  zabytków , ni® da się 
juz na nic adaptować, mogą być Je- 
dym e obiektem  adoracji zagorzałych  
zwolenników  gausl zabytkow ego  
krajobrazu sw ojego m iejsca zam ie
szkania. N ie m ówiąc o tym, że takio 
gm aszyska stanowią zagrożenie dla 
bezpieczeństw a przechodniów ) są 
przedmiotem nieustannych bolączek  
osób w  nich zam ieszkujących. Bvwa  
także, że z tej tragifarsy ciągnie "ko
rzyści w łaściciel danego obiektu.

Jest to sytuacja w ym agająca zde
cydowanego przeciwdziałania, zarów 
no ze strony władz m iejskich, jak i 
czynników  pozawolewódzkioh. Gdv 
remont jest droższy niż budowa n o
wego obiektu, a historyczna wartość 
co najm niej wątpliwa, zadziałać po
winno po prostu prawo j nie należy  
tu się bawić w żadne sentym enty.

.  powinniśm y uregulować 
rzecz całą tak, by rozwiać ostatecz- 

wątpliwości. W sytuacji,
kaTa "si*® 1 8m i«ne bory-

L !£l0? a Przeciwnościam i, 
g« y« ^ral£ tanduszy na opła- 

“flPH olejszych potrzeb społecz- 
* Powinno się poprzestawać 
na Prowizorce. Ratować to  co 

2 . ^ , . co cenne, co potrzebne 1 co  
"a p°P arcle lokalnych

m agało to radykalnych decyzji i p L
M n u  °h n L m ? ą) wyrzeczenia. Rozwiązania now om lejskie nie muszą przy
pom inać osiedli, których kom no-
?va‘Z K bVy,ko betonow e bunkry, Znajdzie się aapewne w iele n ie
konw encjonalnych projektów. J e sz c S  
Jedno pragnę zaproponować. Czy me 
byłoby warte zastanowienia, aby 
Kwestie związane a ochroną I kon
serw acją zabytków  znalazły się 
łlScie zam ów ień rządowych, która ist- 

j  obejm uje głównie'’ g o sp o d S . 
kę? c z y  nie można by znormalizować 
Zagadnienia w  taki sposób, że to có  
Jost zabytkiem  pozostaje' i eiesrc  
•i«  dobrą kondycją, » ee mm ni*

T  M.zie P°<* m łotek licytacji dia 
odzysKamą cennych jeszcze niektó
rych m ateriałów budowlanych. A 
m oże ną leżałoby licytow ać także 
i te obiekty, które z całą  pew no
ścią  odrestaurowane zostaną?

*?ravva Przepisów bu- 
Na pewno nie można do- 

by w rejonach występow ania  
Powstawały budowle — po

tworku N a.ezy przyjrzeć się na ile 
dawne .założenia przestrzenno-pro!
krvteriom° h ^ Z ia<ł?ią  w sPólczesnym  kryteriom  budownictwa, czy wym óg
m v * ilks dzislelszej — to zgodność z 

architektonicznym  naszych  
W sprawach zabytków  

‘blfJować czyny społeczne, tak 
to dzieje na wsi przy budo- 

vie wodociągów i stawianiu remiz 
Trzeba zaktywizować 

młodzież. Należy też zsynchronizować 
działalność wielu służb i instytucji. 
Trzeba zabiegać o fachow ców  J gru
pować ludzi-pasjonatów. N ie obie
cyw ać złotych gór, ale też przedsta-
wLnłaPrJ ^ Ŝ A Pr0|ekty *a<łc sPodaro- wania zabytków w sposób optvmi-
dzTałania N1°  utysk iw a® iecz podjąć

A może „Tygodnik Płocki” ja
ko gazeta przecież popularna rzu
ci hasło —• „Zabytki bliżej życia”. 
Niech się wypowiedzą czytelnicy, 
niech przedstawią swoje stanowi
sko. Incydentalne akcje, doraźne I 
zabiegi nic nie pomogą. Więcej i 
szkody niż pożytku przynieść mo- I 
że również tu  i ówdzie obserwo- g 
wane samozadowolenie ojców i 
miasta i sezonowe pokrjwranie 
tynków farbą, której konsysten
cja jest bliżej nieznana i daje 
efekty wzrokowe dalekie od pa
tyny dziejów. Uważam, że dzisiej
sze zabiegi kosmetyczne sprowa
dzają się jedynie do li tylko od
nowienia (pacykarskiiego prze
ważnie) elewacji, montowania no
wych drzwi wejściowych tudzież 
klamek. Nie tędy droga. Co się 
dzieje z zabytkową częścią Lubli
na widzieliśmy niedawno w cy
klicznym telewizyjnym magazy
nie „Czas” w reportażu red. Ja
cka Popiołka. Jak żyją tam lu
dzie, jak przeklinają swój© pro
blemy.

Wszystko co cenne, piękne, 
stare powinno stać się dziedzi
ctwem pokoleń, to co pozostaje
rupieciem winno tylko być prze
znaczone na słom. Historii tak
że.

Z pmńffcmimimA dla redakcji.
K. ł* —

Tadeusz Cieśliński — ale...
Zastrzegł od razu, że problemu 

nie należy demonizować. To pra
wda, że są kłopoty z jego rozwią
zaniem. Nie ma bowiem w kra
ju odpowiedniej metody skutecz
nego oczyszczania wody, a zatem 
jakby nie wypada sprawie na
dawać dużego rozgłosu. W takim 
razie trzeba skupić się na tych 
kwestiach, które są oczywiste.

Dla potrzeb miasta przesyła się 
około 40 tys. metrów sześciennych 
w ciągu doby. Takie ilości są zu
żywane. Na nie składa się prze
szło 14 tys. metrów sześciennych 
wody wydobywanej z ujęć wgłę
bnych. A pozostałe ilości pocho
dzą z Wisły. Czyli, jakby nie li
czyć, najwięcej wody czerpane 
jest z rzeki, niezwykle brudnej i 
zanieczyszczonej bakteriami oraz 
związkami chemicznymi.

Kiedy niespełna trzy lata temu 
napisaliśmy o niebezpiecznych

węj normy — takie stwierdzenie 
usłyszałem. Natomiast istnieje 
zalecana przez WHO (Światową 
Organizację Zdrowia) dopuszcza
jąca 10 nanogramów substancji 
w litrze wody. I w tym miejscu 
warto przypomnieć, że norma 
RWPG jest dwukrotnie surowsza. 
A u nas nie określono jej wcześ
niej, ponieważ... nie było takiej 
potrzeby. Została w końcu zgło
szona, ale do te,i pory nikt nię o- 
kreślił jej wysokości..

Odrzucając skrajne wyniki 
przyjęto, że przekroczenia zale
canej przez WHO normy są śre
dnio trzykrotne. Żeby to uzmy
słowić trzeba podać, że węglowo
dorów aromatycznych było w lit
rze wody około 40 nanogramów. 
Chociaż unikano podawania liczb.

Podano jednak, że oprócz wę
glowodorów aromatycznych, rów-

wgłębnych w okolicach Płocka, 
mieszkańcy zapomną o groźnych 
substancjach chemicznych. Tym
czasem zaznaczono, że badania 
wykazały ich zawartość. Dlatego 
taż nie ma co stwarzać złudzeń. 
Ale woda z ujęć podziemnych 
jest mniej zanieczyszczona biolo
gicznie, a więc bakteriami. Zatem 
trzeba wiercić otwory i budować 
studnie.

Jednak 1 w tym momencie na
leży przyznać, że istnieją ogrom
ne kłopoty. Po pierwsze nieznane 
są zasoby wód podziemnych w o- 
kolicach Borowiczek, skąd czer
pana jest woda. Po drugie — nie 
ma środków finansowych, by to 
ogromne przedsięwzięcie zreali
zować w krótkim czasie. Tak 
więc, dopiero w odległej przysz
łości problem może być rozwią
zany.

Skoro pie odstąpiliśmy I nie

PIJEMY TO, CO LECI
wielopierścieniowych węglowo
dorach aromatycznych (benzoapi- 
reaie), które są kancerogenne, a 
więc rakotwórcze, wybuchła 
prawdziwa burza mózgów. Nie
którzy oburzali się na „katastro- 
fistów”, bo nie pomagali w ni
czym. Przeciwnie — utrudniali 
rozwiązanie problemu.

Ale z biegiem czasu i upływem 
wody o sprawie coraz mniej mó
wiono. Zapewniono o opracowa
niu programu działań profilakty
cznych i konsekwentnej jego re
alizacji. Do akcji mieli wkroczyć 
specjaliści z Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie oraz In
stytutu Kształtowania Środowis
ka w Poznaniu. Zaangażowano 
naukowców, by znaleźli odpowie
dnie panaceum.

POBIERANO 

PRÓBY WODY

l  ^ d£ awa™3 analizie. Wyniki 
były różne. Niejednokrotnie poni
żej normy albo powyżej. Tyle tył- 
fco, że do tej pory nie ma właśd-

nież bardzo niebezpieczne są fia- 
loformy — związki chemiczne 
także kancerogenne i co najgor
sze stwierdzone w wodzie. O- 
Prócz tego znajdują się: fenol, a- 
moniak, chlorki itd. Pesymiści 
mówią, że w wiślanej wodzie 
płynie cała tablica Meńdelejewa, 
A optymiści muszą się raczej ar 
tym zgodzić.

— Niebezpieczne związki — do
dał dyrektor Stanisław Cieśliń
ski — odkryto też w wodach
pochodzących z ujęć wgłębnych. 
Są w niej węglowodory oraz in
ne substancje szkodliwe!

2 tej opinii płynie wniosek, że 
nie ma już czystych źródeł, z 
których można by czerpać zupeł- 
nŻe wodę. I zdaniem przed
stawicieli „Wodociągów” jest to 
problem dotyczący całego naszego 
kfaju. Ba! Nawet Europy. Skaże- 
mem środowiska naturalnego 
przychodzi płacić ludzkości za 
rozwój cywilizacji. Stąd jakby u- 
sprawiedliwienie obecności w Wi
słę tych związków.

Prysła więc nadzieja, te  po u- 
ruchomieniu większej liczby ujęć

odstąpimy, przynajmniej w nie
dalekiej przyszłości, od pobiera- 
Tla . wody z tuęć wiślanych, to 
trzeba ją przechlorowywać, aby 
ności bakterii utrzymywały się na 
dopuszczalnym poziomie. W ten 
sposób powstają chloraminy, tro- 
chę mniej groźne dła drowia, ale 
zabójcze dla smaku. Często więc 
po odkręcenju kranu można wy
czuć tzw. apteczny zapach. Nato
miast brudna woda płynie wte- 
y* &<iy zostały uszkodzona insta~ 

facja i ciepła woda miesza sie z 
zimną dość obficie chlorowaną 
Zachodzą wówczas różnego rodza
ju reakete. ktorych skutkiem jest 
wytrącanie się osadu.

W TROSCE 

0 JAKOŚĆ
— Jeśli woda płynąca * kra

nów — powiedział wiceprezydent 
Płocka, Zdzisław Dpdziak — be- 
azie rniąła drażniący zapach l 
smak, to mieszkańcy nie uwierzą 
z  ranione są starania, maiace 
2* C€lu Poprawę jej jakości' ' A 
tymczasem po przeszło dwu- j nA> 
letnich badaniach ma być 0p-a-

Poplenerowa wystawa w BWA wzbudziła duże zainteresowanie rów
nież wśród młodzieży.

Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA WYSTAWA

T A K I  P E J Z A Ż
DOWCIPNY collage zapra

szający na wernisaż 
płockiej plastyki — 

efekt letniego pleneru w 
Ustce — sugerował, że będę 
świadkiem niezwykłego wydarze
nia artystycznego. Projektant Je
rzy Mazuś zaintrygował wszyst
kich. Szliśmy na „Niepojęte” ma
jąc nadzieję, że takimi okażą się 
prezentowane prace lub przynaj
mniej forma tej ekspozycji.

Wszystko było jak drzewiej, po
nieważ szczupłość salonu BWA 
nie pozwoliła na rozwinięcie fan
tazji twórczej pomysłodawcy. O- 
kazało się, że niezwykle, fascynu
jące i „niepojęte” jest wciąż mo
rze. Na wystawie dominuje pej
zaż, tajemniczy i romantyczny, 
spokojny łub żywiołowy, zapisa
ny mniej lub bardziej tradycyj
nymi technikami. Wydaje się nie 
tylko z okazji tej ekspozycji, że 
sztuka współczesna zafascynowa
na technikami masowego przeka
zu i zdystansowana przez nie - r  
powraca do malarskiego ręko
dzieła. Po okresie awangardy jest 
jakby znowu tęsknota za normal

nością. To nie są propozycje prze
rastające tzw. przeciętnego od
biorcę. Wszystko nadaje się do 
powieszenia w domu. Wystawa 
cieszy się dużym powodzeniem 
choćby ze wżględu na temat, nio
sący wiele komunikatywnych tre
ści, na ogół o wiele ważniejszych 
dla odbiorcy niż forma.

Otwiera ekspozycję Stanisław Sta* 
niew ski trzem a studyjnie potraktowa
nymi olejam i, plaża I—III. Poprzedza
ją je szkic® rysunkow e. Artysta pie 
poddaje się niekontrolowanym  im pul
som lecz wzorem dawnych m istrzów  
przywiązuje dużą wagę do kom pozy
cji płótna, do rysunku. Z jego prac 
czytać można tradycję m alarską. O- 
brasy Staniew skiego chyba najsilniej 
odzwierciedlają tendencją do powrotu 
w  stronę rzetelnego warsztatu i pre
cyzji języka m alarskiego. Skończony  
efekt tvch studiów narodzi sic donie- 
ro w  ciszy pracowni. Z n iecierpliw o
ścią czekam y na m onograficzną w y
stawę pana Stanisława, którą przygo
tow uje Muzeum Okręgowe w Łęczy
cy.
. A Muraeum Mazowieckie w Pło
cku reprezentowane jest na wy
stawie przez samego dyrektora 
Tadeusza Zarembę. Prace utrzy
mane w nastroju romantycznego 
malarstwa, interesująco połączo
ną woda z kąmieniem (Wejście do

cowana metoda oczyszczania i u-
zdatnianja wody.

Chodzi przede wszystkim o de
zynfekcję i filtrację. Tyftti kwe
stiami zajmują się specjaliści z 
Instytutu Kształtowania Środo
wiska Poznaniu. Na razie jed
nak nie można podać o a czym o- 
czyszttzanie i uzdatnianie wody foęr , 
dzie polegało. Najprawdopodob
niej wykorzystany zostanie wę
giel aktywny, a także przystąpi 
się do ozonowania. Wątpliwości 
rozstrzygną cykliczne badania, 
ponieważ istpieje obawa, że ozon 
spowoduje powstanie mikroele
mentów substancji toksycznych. 
Czyji likwidując jedną grupę - za
nieczyszczeń można przyczynić 
się do utworzenia innych.

Z odwagą przyznano, że nie ma 
skutecznych metod likwidacji 
skażenia wody substancjami che
micznymi, zwłaszcza węglowodo
rami aromatycznymi. Czeka $ię 
więc na to aż znajdą jakiś spo
sób naukowcy z placówek, które 
zostały zaangażowane. Ale nie 
jest to prosta sprawa. Wręcz —

przykład myśleć o ratowaniu 
skarpy oraz starego miasta. 
Przedsięwzięcia są ogromne. Wy
magają czasu i odpowiednich na
kładów finansowych. Do tego do
chodzą kłopoty z pozyskaniem 
wykonawców. Mimo to dokłada 
się starań, by w tym roku oddać 
do użytku studnię, sięgającą oko
ło 100 metrów w głąb ziemi i 
pozwalającą na czerpanie 4,5 tys. 
metrów sześciennych wody na do
bę;

Z poszczególnych wypowiedzi 
kompetentnych osób na konfe
rencji prasowej w Urzędzie Mia
sta wynika, że nie rozwiąże się 
tego problemu, ograniczając się 
do lokalnych możliwości. Niezbę
dny jest więc udział placówek 
centralnych, a zwłaszcza pomoc 
finansowa oraz inne preferencje. 
W Płocku, jako jednym z nie
wielu miast w kraju, zajęto się 
niezwykle trudną kwestią usuwa-

Z KRANU
bardzo skomplikowana, wymaga-r 
jąca systematycznych badań. 
Trzeba opracować całą koncepcję. 
Dopiero później przyjdzie starać 
się o węgiel aktywny, którego, 
według szacunkowych obliczeń, 
potrzeba będzie około 50 ton w 
ciągu roku. Przyjdzie zatem lik
widować kolejne trudności i kło
poty.

— Zarówno na poprawę zao
patrzenia w wodę, jak i ną popra
wę jej jakości — stwierdził wice
prezydent Płocka, Wojciech Het- 
kowski — przeznaczamy pięćdzie
siąt milionów złotych w ciągu ro
ku. Nie jest to wystarczająca 
kwota, ale po prostu więcej pie
niędzy na ten cel nie możemy 
wyasygnować. Należy pamiętać, 
że miasto mą wiele innych, nię 
mniej ważnych spraw, które po
winniśmy szybko załatwić.

J trudno dziwić się takiemu 
właśni© stanowisku. Oprócz po
prawy jakości wody trzeba na

nia z wody niebezpiecznych sub
stancji.

Jednak do tej pory całe przed
sięwzięcie ogranicza się do ba
dań, analiz, do poszukiwania sku
tecznych metod i sposobów. Nie 
ma rewelacji, nie ma rozwiąza
nia. Dlatego też, mimo upływu 
prawie trzech lat od poruszenia 
tego problemu na łamach prasy, 
niezbyt wiele się zmieniło. Nie 
znaleziono odpowiedniego pana
ceum. które pozwoliłoby mieć 
więcej optymizmu.

Tymczasem Wisła jest coraz 
bardziej zanieczyszczana. Przyby
wa różnych substancji chemicz
nych oraz biologicznych. Ich stę
żenie wzrasta przy niskim stanie 
wody. Znaczenie mają także wa
runki meteorologiczne i pory ro
ku. Czyli decyduje natura oraz si
ły przyrody^ którą ciągle nisz
czymy. I to nam się, niestety, u- 
daje.

ZBIGNIEW BURACZYŃSK!

portu). Tradycyjnie piękne paste
le zaprezentowała Zofia Sarnu- 
sik-Zarembowa. Obdarzona ogro
mną wyobraźnią, kobiecą intuicją, 
także dowcipem, rozkołysała far
bę, rozwibrowała światło i każe 
nam smakować po trochu na ko
lejnych zbiorowych wystawach. 
Czas już chyba na wystawę in
dywidualną!

To samo spostrzeżenie odnosi 
się do Elżbiety Garlej-Mazuś kon
sekwentnie utrzymującej swoje 
pastele w niezwykłym klimacie i 
stylu. Prace z cyklu „Dziworyby”. 
wyczarowujące świat barw, przy
wołują piękno morskiej głębi. Je
rzy Mazuś prezentuje tym razem 
także pastele (Przed burzą, Przy
pływ, Świt) lekkie, ładne. Znać 
tu rękę świetnego grafika.

Ten rodsMij w ypow iedzi artystycznej 
blisk i jest K rystynie Brzozowskiej, 
ale obok pasteli bardzo skupionych, 
przem yślanych, tworzonych z dużą 
dyscypliną artystyczną, zaistniały na 
w ystaw ie interesujące collage i tra
dycyjnie akryl. Wydaje mi się , że u 
K rystyny Brzozowskiej na pozór fas
cynacja fotograficznym  realizmem i 
jakby w idokówkowa kopia rzeczyw i
stości zawiera dużo em ocjonalnej 
subtelności, stwarza nastrój. I pobu
dza do m yślenia metaforą.

Ostatni plener przyniósł też od
krycia. Płocka plastyka profesjo
nalna wzbogaciła się o kilka no
wych nazwisk, rokujących na
dzieję. Zadebiutowała Ewa Anie
la Lewandowska. (O jej sztuce 
soft-artu pisałam niedawno) i 
Henryk Szełągowski, prezentują
cy ciekawe szkice oraz obrazy o- 
lejne w konwencji zmierzającej 
ku abstrakcji. Kalina Kamińska 
(debiut) jest nauczycielką LO im. 
Kasprowicza w Kutnie i metody
kiem wychowania plastycznego. 
Uprawia malarstwo metaforycz- 
no-dekoracyjne. Wydobywa taje
mnicę piękna z zamkniętych mu
szli zestawiając je z dużym wy 
czuciem kompozycji. Akryle, któ
re zdecydowała się po długich wa 
haniach wystawić ‘ znamionują 
ciekawą osobowość i indywidual
ność twórczą. Ze środowiska nau
czycielskiego wywodzi się także 
Wacław Januszkiewicz. Jego du
żą monograficzną wystawę zoba 
czy my niebawem w BWA.

Druga w ystaw a poplenerowa jest z 
pew nością bardziej bogata i różno
rodna w form ie. Pojaw ili się now i 
tw órcy i now e techniki. W ernisaż był 
pretekstem  do spotkania ludzi żyją
cych w różnych m iastach w ojewódz
tw a, kontaktu ze sobą, ale I z odbior
cam i. Artystom r.-nieży wszak bardzo 
na kontakcie z odbiorcą, na rezonan
sie tworzonych dziel. Stąd widocz
na na tej w ystaw ię potrzeba ładu i 
uporządkowania ś»  5ata wartości — 
potrzeba tkw iąca w każdym z nas. 
Był wernisaż takżę okazją do roz- 
mów. P lastycy  chcieliby żvć z m alar
stwa, a nie z chałtur. Czy to jest 
m ożliw e w  m ieście wojewódzkim? 
Nieliczna ty lko grupa odbiorców od
wiedzająca salon BWA m yśli o kup
nie obrazów. Na ścianach naszych  
m ieszkań najczęściej w iszą nie naj
lepsze reprodukcje, ostatnio osiąga
jące ceny akw areli i grafik, często  
przewyższające je.

Artystom potrzebny jest mece
nat. Czekają ną uznanie, nie z 
narcyzmu czy egoizmu tylko ro
dzą się żale, nadzieje i marzenia. 
Fakt, że jest gdzie pokazywać był 
dużym osiągnięciem młodego wo
jewództwa. Apetyt rośnie jednak 
w miarę jedzenia, tym bardziej 
że u sąsiadów za miedzą zrobio
no już więcej. A więc przydałby 
się salon sprzedaży, galeria sztuki 
współczesnej, stypendia. A może 
BWA w symbiozie z administra
cją kulturalną odważyłoby się na 
ogólnopolski konkurs plastyczny 
tak jak to robi Włocławek, do
kumentując w ten sposób swój 
region. Byłby to spory bodziec 
artystyczny dla środowiska płoc
kiego i szansa na twórczą kon
frontację. Może wtedy przestali
byśmy liczyć ilu twórców odeszło 
z miasta w ciągu 10 la t Nie tylko 
plastyków.

Prezydent Marian Rodzeń obie
cał pieniądze na III plener. Cze
kajmy więc do lata.

LENA SZATKOWSKA

YTANIE jest prosta, co nie znaczy, że łat
wo na nie będzie odpowiedzieć. Brzmi ono: 
czy już za kilka miesięcy, a może dopiero za 

rok, czy dwa, przestaniemy jeść w miarę_ normalne, 
tradycyjne, znoszone przez takież kury jajKa? Na 
razie na to się zanosi.

SYTUACJA
W sklepach spożywczych, czy nabiałowych moż

na kupić jajka po 19,50 zł chociaż to jest okres, 
gdy kury po wsiach zaczęły się nieść jak zwario
wane, ponieważ' nie doszczętnie zanikł w nich in
stynkt przedłużenia gatunku nad czym pracują 
usilnie naukowcy. Więc chłopskie kury noosą się 
zawsze lepiej na wiosnę, gdyż zgodnie z kalenda
rzem biologicznym mogłyby wysiedzieć wkrótce pi
sklęta i wychować je w sprzyjających okoliczno
ściach. Można mieć nadzieję na sprzyjające okolicz
ności, lęgi przypadały swego czasu na kwiecień —- 
maj. Skoro kury się niosą, to dlaczego jaja są takie 
drogie? Ano dlatego, że tak została ustalona cena 
jeszcze w listopadzie, czy grudniu. Kupujemy w 
sklepach i zjadamy jaja chłodnicze, czy zgoła wa
pienne. bialutkie jak mleko, z żółtkiem niewiele 
różniącym się kolorem od skorupki. Są to w zde
cydowanej większości jaja fermowe.

Równocześnie na rynku można dostać ładne i 
żółtożółtkowe jajka po cenie niższej, w zależności 
od popytu i podaży — przeważnie po 250 zł za 
mendel, czyli 16,50 zł za sztukę Rzecz jasna ludzie 
wolą kupować na rynku, w sklepach jajek pod 
dostatkiem — czy trzeba sie martwić? Czy nie le
piej zakrzyknąć, że dobrze jest jak jest. nie należy 
nic w tym układzie zmieniać, gdyż mogłyby to bvć 
zmiany na gorsze Wiete jednak wskazuje na to. że 
zarówno na rynku, jak j w sklepach jajek bedzie 
mniej, że będą one prawie wyłącznie pochodzenia 
fermowego.

DLACZEGO?
Od lat produkcja jaj pochodzenia drobnorolni- 

czego (z gospodarstw niewielkich obszarowo) w 
porównaniu z produkcją fermową kurczy się. Je
szcze w 1984 roku w  Ministerstwie Rolnictwa w 
odpowiednim departamencie określano, że udział jaj 
z gospodarstw drobnotowarowych, czyli tziw. jaj 
chłopskich w ogólnej produkcji wynosi trochę wię
cej, niż 23 proc. i wskazywano na tendencję zniż
kową w tej produkcji. Co gorsza, tendencja ta zda-

ceny kurczęcia (coraz wyższe), co z pokryciem szkód 
wynikłych przez upadki ?

CO ROBIĆ?
Odpowiedź nasuwa się niejako automatycznie. Po 

pierwsze — dostarczyć odpowiednią ilość paszy. 
Ba. ale paszy jak wiadomo nie ma, a ta, które jest 
— idzie na zaopatrzenie wielkotowarowych ferm. 
Powtórzmy zatem rai jeszcze: paszy tej potrzeba 
niewiele, na jedno pisklę kupione z wylęgami wy
starczy jakieś 20 dag do pół kilograma. Do wiej
skich sklepów odstawiają jaja przeważnie gospody
nie wiejskie, które mają swoje Koła. są więc dość 
dobrze zorganizowane. Koła Gospodyń Wiejskich 
wchodzą w skład Związku Rolników, Kółek i Or
ganizacji Rolniczych, dodajmy — organizacji pręż
nej. a nawet — potężnej. Na naszym terenie 
WZRKiOE niejednokrotnie dał dowód aktywnego 
działania w interesie swych członków.

Czy w takim razie nie byłoby możliwe, w dobrze 
pojętym interesie społecznym wręcz wymusić na 
Ministerstwie Rolnictwa dostawy pasz, chodzi o ilo
ści potrzebne przy „starcie”, czyli do czasu, gdy 
kurczęta w starszym nieco wieku będą mogły ży
wić się paszami odpadowymi i zielenina ? Uważa
my, że względne „odchudzenie” kur fermowych 
zostałoby z nawiązką odrobione poprzez zwiększone 
zakupy piskląt z wylęgarni.

Po drugie — również z ziarna własnego, dostęp
nego w każdym gospodarstwie można przygotować 
nasze dla kurcząt, nie mówiąc o dorosłych kuracłi. 
Należy jedynie sporządzić odpowiednią recepturę, 
albo i kilka ..jadłospisów”, z dostosowaniem poszcze
gólnych składników, z szerokim uwzględnieniem 
preparatów farmaceutycznych, czyli „Polfam’xów . 
Wdzięczne pole do popisu dla instruktorów, a zwła
szcza instruktorek KGW z Ośrodków Postępu Rol
niczego.

Najwięcej można jednak zrobić na polu ceno
wym. chociaż niejedną instytucję oraz wiele sche
matów i wręcz mitów należałoby w tym celu po
zwać na udeptana ziemię, Zróbmy to.

W zasadzie od jaj są u nas dwie instytucje — 
Zakłady Drobiarskie i „Drobiarz” To ostatnie przed
siębiorstwo w założeniu miało bój z monopolistą — 
Zakładami Drobiarskimi zrzeszonymi w „Poldrobie”. 
Bój bojem, hasła swoją drogą, wszystko brzmiało 
szumnie i dumnie, a tymczasem normalna gospo
dyni wiejska i tak niesie jaja do punktu skupu 
w -swvm geesie, podczas gdy ..Drobiarz” bazuje na 
swoich farmach. Także nie ma się czemu dziwić

Rozterka kurcząt — rosnąć, znosić jajka?
je się jaszcze bardziej przyśpieszać. W roku ubieg
łym kupiono mniej jajek od rolników, niż w roku 
1985, w roku bieżącym, widać to już jasno, kupi 
się ioh jeszcze mniej.

Śą dwie bariery zwiększenia tej produkcji, mó
wimy o tych głównych. Pierwsza — to niskie ce
ny w skupie, druga — brak paszy, czyli mieszanek 
przemysłowych, przystosowanych do karmienia dro
biu. Paszy tej zakłady chowające kury metoda 
przemysłową, czyli wielkie fermy mają pod dostat
kiem j nie ma czemu się dziwić. Od razu również 
wyjaśnijmy jeszcze jedna sprawę. Jeśli mamy pre
tensję do kur. że znoszą jaja o bladym żółtku, 
to powinniśmy wyrazić zadowolenie, że nie ma pad 
dostatkiem mieszanek, gdyż wówczas i drobne stad
ko kur znosiłoby takte niewydarzone produkty ku
rzej przemiany materii.

Oczywiście jest to błąd.' Nawet z powodów eko
nomicznych normalne gospodarstwo nie ka^mi km 
wyłącznie mieszankami, gdyż w gospodarstwie są 
różnego rodzaju odpadki, a na noln rośnte zielon
ka i w sezonie zapotrzebowanie kury na witaimtay 
i różną składniki mineralne jest z* sos katanę. .A 
wiec w przypadkach takich m-tych gospodarstw 
ilości pasz przemysłowych nie musza być wielkie.

Bariera cenowa jest dotkliwa. Mówiono o tvm u 
nas na spotkaniu z wicepremierem J. Koziełem. 
Nie ustosunkował się on wówczas do tego zagedr 
pienia — i słusznie. Problem można rozwiązać na 
miejscu, o czym za chwile. Teraz jednak powiedz
my. że cena 130 złotych za kilooram jajek w sezo
nie wiosenno-letnim, chodzi o cene płacona rolni
kowi, jest ■ wręcz śmtaszaa,'- Na . kilogram wchodzi 
minimum 16 (kiedy są duże), a częściej 17 jajek. 
Dzieląc 130 zł przez 16 otrzymujemy cenę jednego 
dużego jajka równą cenie dwóch pudełeczek zapa
łek. Czy można się 'dziwić, że jeszcze przed podnie
sieniem ceny (do 180 zł maksymalnie) wiele kur tra
ci głowy w sensie dosłownym. Nad zarżnięciem by-- 
lej nioski gospodyni myśli może przez kwadrans, 
oczywiście wie mając w tym czasie perspektyw na 
podwyższenie ceny do poziomu opłacalnego. Moż
na go ustalić w dość prosty sposób. Na 1 kilogram 
jaj potrzeba 3,3 kg paszy treściwej, dla uproszcze
nia przyjmujemy cenę pszenicy (3500 zlfą). A za
tem, nawet przy najniższej cenie pszenicy, wypro
dukowanie przez karę jednego jajka warte jest 
16 złotych, a co f opłacalnością chowu, z odjęciem

Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

kto by chciał mieć na głowie setki I tysiące go
spodyń, kiedy może kupować od dziesiątek ferm? 
Ale gospodynie nadal czekają na swoje dni. Która 
ma trochę "czasu — wiezie jajka do miasta i tam 
na rynku sprzedaje po cenie kształtowanej natural
nym prawem popytu i podaży.

Nie trzeba dodawać, że zbyt na ten towar jest. 
Nie trzeba również być specjalnie przenikliwym, 
aby stosunkowo dużą różnicę między ceną skupu 
a sprzedaży w sklepach uspołecznionych dostrzec 
jako wynik zbyt długiego łańcucha pośredników. 
Gminne Spółdzielnie zaklinają się, że na jednym 
jajku zarabiają wszystkiego złotówkę. Dalej — to 
już marża handlu, a przede wszystkim zakładów 
drobiarskich dokąd jaja trafiają z geesów. I tu wła
śnie leży pies pogrzebany. Jakoś nie mogę sobie wy
obrazić. aby WZGS nie mógł. choćby na naszym zie
leni aku zorganizować sklepu z jatkami zakupiony
mi w swoich sklepach wiejskich. Niczego wiecej nie 
trzeba zmieniać. Cała marża pobierana przez Za
kłady Drobiarskie i handel detaliczny będzie do po
działu między WZGS. czy kto tam taki sklep zor
ganizuje, a rolnika. Ponadto w takim sklepie mo
głyby być skupowane jajka bezpośrednio od kobiet 
handlujących do tej pory właśnie na zaeleniaku, 
od producentów miejskich też, jako że sporo miesz
kańców chowa drób na działkach.

Powyższe uwagi dotyczyły głównie WZGS, cho
ciaż można sobie wyobrazić, że zająłby się tym 
pion KGW w Związku Rolników. Kółek i Organi
zacji Rolniczych. Jednakże władze WZGS powinny 
dojść do przekonania, że interes rolnika jest równo
cześnie ich własnvm interesem, 'Nadchodzą — po
woli. bo powoli, ale jednak — zmiany w strukturze 
własności ziemi. Wprawdzie do wielkoobszarowych 
gospodarstw typu farmerskiego jeszcze daleko, to 
jednak już dziś klientem Gminnej Spółdzielni jest 
raczej rolnik z. gospodarstwa średniego, niż duży 
hodowca, czy specjalista w jakimś kierunku.

Wyobrażam sobie, że posypią się po tym artykule 
protesty, że trudno, że darmo, że nie da mady. 
Ale jeśli chcemy jeszcze przez koniec tego stulecia 
jeść smaczne i świeże jajfca — trzeba pomyśleć i po 
prostu zrobić. Będzie to w interesie rolnika (godziwe 
pieniądze), konsumenta (jaja świeże i wysokiej ja
kości! oraz kury, która złoży łeb ną pieńku ze zna
cznym opóźnieniem.

BOGDAN IWAŃSKI

JAJA NA SMUTNO
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ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY
CM września 1986 roku weszło 

w życia rozporządzenie Rady 
Ministrów z dn. 23 września 1986 
roku w sprawie podwyższenia 
niektórych świadczeń z tytułu 
wypadków przy pracy I chorób 
zawodowych (Dz. U. Nr 38, poz. 
186). Nie zawszę właściwa jego 
Interpretacja doprowadziła do 
wielu konfliktów pomiędzy za
kładami pracy ą zainteresowany
mi pracownikami. Dotyczyły one 
głównie możliwości zastosowania 
podwyższonych stawek do wy
padków przy pracy i chorób za
wodowych, które zaistniały przed 
datą wejścia w życie rozporządze
nia. Wobec wielu pytań w tym 
przedmiocie, kierowanych do Re
dakcji przez naszych Czytelników, 
niezbędne wydaje się poniższe 
wyjaśnienie:

Podwyższone, na mocy podane
go na wstępie rozporządzenia, 
stawki jednorazowego odszkodo
wania stosuje się, jeżeli uszczer
bek na zdrowiu spowodowany 
wypadkiem przy pracy (a także w 
drodze do pracy lub z pracy), bądź 
chorobą zawodową, albo związek 
śmierci pracownika lub rencisty z 
takim wypadkiem bądź chorobą 
zawodową, został stwierdzony 
począwszy od daty wejścia w ży
cie rozporządzenia, tj. od dnia 1 
września 1986 roku.

O przyznaniu podwyższonego 
odszkodowania decyduje więc nie 
data wypadku, lub stwierdzenia 
choroby zawodowej przez pań
stwowego wojewódzkiego Inspek
tora sanitarnego, ale data prawo
mocnego stwierdzenia uszczerbku 
na zdrowiu.

Stały lub długotrwały uszczer
bek na zdrowiu oraz jego związek 
z wypadkiem przy pracy (w dro-

dze do pracy i z pracy), lub cho
robą zawodową, ustalają obwodo
we oraz wojewódzkie komisje le
karskie do spraw inwalidztwa i 
zatrudnienia. Orzeczenie obwodo
wej komisji, o ile nie zostanie za
skarżone, staje się prawomocne po 
upływie 14 dni od daty jego wy
dania. W przypadku zaskarżenia 
liczy się data orzeczenia woje
wódzkiej komisji, które jest osta
teczne.

Jeżeli zatem wypadek zdarzył 
się przed dniem 1 września 1986 
roku, ale orzeczenie komisji, na
wet wydane przed tą datą, upra
womocniło się po dniu wejścia w 
życie rozporządzenia, przy obli
czaniu wysokości odszkodowania 
należy uwzględniać 150 proc. 
podwyżkę stawek.

Zasada ta ma zastosowanie 
również w sprawach o zwiększe
nie jednorazowego odszkodowa
nia, jeżeli w następstwie wypad
ku albo choroby zawodowej na
stąpiło pogorszenie stanu zdrowia 
co najmniej o 10 proc. w sto
sunku do tego, który był podsta
wą przyznania odszkodowania. 
Kwotę zwiększonego odszkodo
wania ustala się wówczas w wy
sokości 2500 zł (150 proc. dotych
czasowej stawki) za każdy pro
cent uszczerbku na zdrowiu, prze
wyższający procent, według któ
rego ustalone było dotychczaso
we odszkodowanie.

Podstawa prawna: Ustawa z 
dn. 12 czerwca 1975 r. o świad
czeniach z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (Dz 
U. Nr 30 z 1983 r., poz. 144), roz
porządzenie RM powołane na 
wstępie.

( ik )
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KONTROLA SANITARNA W  HANDLU
Na. sw ym  ko lejnym  posiedzeniu 

K olegium  W ojew ody P łockiego za
poznało sip z in fo rm acją  na tem at 
stan u  s tan ita rn eg o  placów ek h an d lo 
w ych w ro k u  ubiegłym  n a  teren ie  wo
jew ództw a oraz przygotow aniam i do 
W iosennych p rac  w ro ln ic tw ie . W w o
jew ództw ie płockim  fu n k c jo n u je  746 
Sklepów spożyw czych ł 623 punktów  
sprzedaży  pom ocniczej oraz kiosków’. 
S tan techn iczny  tej g rupy  obiektów  
je s t n iezadow ala jący  i budzi zastrze
żenia. N ajczęstsze p rzyczyny  ocen 
n iedosta tecznych  to : donoszona wroda, 
m ieszkanie nie w ydzielone, sklep 
sk łada się z jednego pom ieszczenia, 
b rak  osobnego w ejścia na zaplecze, 
zła w oda lub b rak  ak tualnego  w y n ik u  
badan ia oraz obecność gryzoni. P o d 
czas pełnionego nadzoru  san ita rnego  
coraz częściej •stw ierdza się, że o pa
kow ania zw ro tne zalegają  w salach 
sprzedaży uszczuplając ich pow lerz- 
chnlę, a n a  te ren ach  w iejsk ich  sk ła 
dow ane są obok sklepów .

W sklepach. . ogólnospożyw czych 
prow adzi się szeroki aso rty m en t 
sp rzedaży : rhfęśło. drób, nab iał, ja ja , 
Warzywa, a n ie jedn o k ro tn ie  a rty k u ły  
chem ii gospodarczej i ceram ik i, bez 
zachow ania w łaściw ej segregacji. P io 
ny handlow e zain teresow ane są głów
nie dochodam i, n a to m ia s t stan  sa n ita r
ny  staw iany  jes t w dalszej ko lejno
ści. Szczególnie niepokoi n iech lu j
stwo i ła m a n ie ' wym ogów  sa n ita r
nych ■ źe strony- w ielu jeszcze ekspe
dientek .

Słe przyzw yczajenia w ynoszone są 
n ies te ty  z/dom u rodzinnego. W alka z

brudem  1 n iską  k u ltu rą  osobistą bę
dzie prow adzona nadal w sposób bez
w zględny poprzez stosow anie do tk li
w ych m andatów  i  in fo rm acje  w p ra 
sie lokalnej.

K olegium  zobow iązało dy rek torów  
w ojew ódzkich  jednostek  handlow ych 
do zrobienia i bezw zględnego egzekw o
w ania rea lizac ji p lanu popraw y  s ta 
nu^ sa n ita rnego  i technicznego p u n 
któw  sprzedaży. P row adzone m ają  
być także okresow e szkolenia obsłu 
gi sklepow ej w zak resie  w y m agane
go m inim um  san ita rnego . Z byt czę
sto bowiem  nie p rzestrzega  się obo
w iązujących w ym ogów  oddzielnej 
sprzedaży p roduk tów  surow ych 
(mięso) i nrt. spożyw czych przezna
czonych do bezpośredniego spożycia. 
T akże d rób św ieży w inien być sp rze
daw any  w yłącznie  w sk lepach  m ię
snych  na sto iskach  z m ięsem  su ro 
w ym , bądź w specja listycznych  sk le
pach d rob iarsk ich . W innych  p la 
ców kach m oże być sprzedaw any  ty l
ko drób m rożony w opakow aniach  fo
liow ych. P rzestrzegać  także • należy 
oddzielnego m agazynow ania i sp rze
daży ja j.

Ze wzgh-du rta an ty sg n ita rn e  w a
ru oki sprzedaży  P aństw ow y W oje
wódzki Tnsnektor S an ita rn y  w vdnł w 
roku tib ie*ł” m 16 dec-wrH zam knięcia  
sk 1enpw. W ydano także . U no dec-’ż-M 
a <j nd oj stracy i n vch i nałożono 317 
m andatów  na kw otę 1.755 tys. zł.

Z j ł u m s k i e g o
wzgórza

N IE spodziewałem się, że tak 
długo będzie rozprawiać 
się w nadwiślańskim gro

dzie o wyborach Miss Mazowsza 
87. Dyskusje koncentrują się 
przede wszystkim wokół pięk
nych dziewcząt, które prezento
wały się na scenie kina „Przed
wiośnie”. Niektórzy wybiegają już 
nieco dalej i przewidują, która z 
kandydatek, oglądanych przez 
płocką publiczność, zawędruje do 
finału. Na razie możemy mieć sa
tysfakcję, że cztery dziewczęta 
spośród dziewiętnastu, ujmują
cych urodą, gracją i elegancją, 
dostało się po półfinału. Przed 
ogólnopolskimi eliminacjami, któ
re odbyły się w Klubie „Za Że
lazną Bramą” w Warszawie, były 
nerwy i trema. Kandydatki przy
chodziły ze swymi opiekunkami 
(zdecydowanie mniej było opie
kunów). Ale oni i tak nie mogli 
wejść do Klubu, ponieważ kon
kurs ogłoszono jako zamknięty. 
Pozostawali więc przy drzwiach, 
starając się dowiedzieć, czy po 
ogólnej prezentacji ich faworytki 
przeszły do dalszych zmagań kon
kursu.

P RZED 3-osobowym jury 
przeszły wszystkie dziew
częta. Krótko się przedsta

wiły i wyszły. Później zaprezen
towały swe wdzięki w kostiu
mach kąpielowych. I po tym „nu
merze” odpadła połowa. Szczęśli
we zasiadały przed członkami ju
ry i odpowiadały na pytania. Po

tych rozmowach selekcyjnych 
znowu były wyniki. Dalsza pre
zentacja, wychodzenie, przecho
dzenie, obrady, narady, spotka
nia. W końcu odczytano numery 
dziewcząt, które zostały zakwali
fikowane do półfinału. Mimo o- 
gromnych emocji, dziewczęta były 
uśmiechnięte. Pomagały sobie na
wzajem. Pożyczały pantofle, ja
kieś klipsy, ozdoby. Jedna dru
giej poprawiała włosy, dodawała 
trochę pudru 1 szminki. Nie zau
ważyłem choćby kobiecej zawiś
ci, „podstawiania nóg”, zazdrości. 
Oczywiście zdarzały się wyjątki, 
ale nie były to złośliwości. Po pro
stu niektóre zbyt dumnie nosiły 
głowy i uważały się już cokol
wiek za gwiazdy. Bądźmy jednak 
tolerancyjni dla przyzwyczajeń 1 
zachowań. W końcu każda kobie
ta może uważać siebie za naj
piękniejszą, najinteligentniejszą 
oraz jedyną, której powinna przy
paść Toyota Corolla. Tak już 
jest... Natomiast większość dziew
cząt było skromnych, traktują
cych eliminacje jako SAvego ro
dzaju zabawę. Rozmawiałem z 
wieloma, Uśmiechały się sympa
tycznie i powiadały, że skoro zde
cydowały się na pierwszy krok, 
czyli udział w eliminacjach śro
dowiskowych (wstępnych), a po

tem regionalnych, to korzystały 
dalej z szansy. Najważniejsze, że
by humory dopisywały. No, I było 
miło oraz sympatycznie.

T EGO samego można życzyć 
organizatorom obchodów 
750 rocznicy lokacji miasta 

Płocka. Wydano już specjalny 
biuletyn informacyjny, który o- 
statnio stanowi dla mnie „pysz
ną” lekturę, chociaż na półce leży 
kilka książek, które powinienem 
obowiązkowo przeczytać. Ale nie 
mogę oprzeć się pokusie 1 cieka
wości, co też zgotowano na jubi
leusz. Bardzo podoba mi się trze
ci rozdział: „Porządkowanie i e- 
stetyzacja miasta: „Wszystkie za
kłady i instytucje uspołecznione 
i nieuspołecznione, *' właściciele i 
administratorzy i nieruchomości na 
terenie miasta, komitety- osiedlo
we...” Są inicjatorami i wyko
nawcami. A praca ma być ciągła. 
Potem nastąpi „dekoracja miasta 
elementami dekoracyjnymi” — 
tak, jakby były inne... Ostrze
gam, że ma być wyegzekwowane 
estetyczne ogrodzenie obiektów 
budowanych. Pewnie dlatego, że
by coś zasłonić. Uzasadnione jest 
w takim razie 'wydrukowanie na
lepek samoprzylepnych oraz wy
danie barwnego plakatu. Zasta
nawiam się tylko nad tym, co 
przyjdzie z pieczęci herbowej do 
laku, bo gdzieś zapodział się ko
lega król. I butelki też są z na
krętkami lub kapslami. Ale ko
niec żartów. Najważniejsze, żeby 
mieć dobre samopoczucie, więc 
baw mnie, przytul i zbaw mnie...

Wpłaty krajowe:
PKO O/Kntno 
nr 61610 49618-132 
Wpłaty dewizowe:
PKO SA O/Lódź 
nr 5.47012.151-4-7870-1428342

Na liście ofiarodawców Spo
łecznego Komitetu Rozbudowy 
Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kut
nie widnieje już ponad 210 pozy
cji Każdego dnia poczta przyno
si kelejne przekazy, praktycznie 
z całego kraju. Do końca lutego 
bieżącego roku na konto wpły
nęło ponad milion złotych. Oto 
ciąg dalszy listy:
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Narodziny krowich czworaczków są zjawiskiem 
rzadkim, nawet b. rzadkim. Mogą natomiast stać 
się punktem wyjścia do rozważań nad opłacalno
ścią produkcji krów mlecznych, potrzebą specjali
zacji w rolnictwie iibp. Krowa'to dziś na wsi już 
nie „żywicielka”, ale przede wszystkim duży pro
blem.

Włodzimierz i Regina Janczakowie gospodarują 
na 10,5 hektarowym gospodarstwie, w tym ziemi 
ornej mają 8. Reszta — to użytki zielone i nieu
żytki. Ziemia tu średnia, trzecia i czwarta klasa.

— Mieliśmy 12 krów mlecznych — mówi pani. 
Regina, a obecnie zostało tylko siedem. Obora była 
pod kontrolą użytkowości mlecznej, obecnie z tego 
zrezygnowaliśmy.

Kiedy szczegółowo wniknąć w przyczyny odcho
dzenia od produkcji mleka — widać ich kilka i to 
nie wyłącznie opłacalność. W gospodarstwie Jan- 
ćżaków rozumieją to zagadnienie dobrze, pani Re
gina ma średnie wykształcenie rolnicze i dużą prak
tykę. Nie ma pretensji do zlewniarza'- i mleczarni, 
że mleko czasem przechodzi w klasie niższej, niż 
pierwsza. Takie obniżenie Masy uderza rolnika 
silnie po kieszeni, jednakże ma swe przyczyny prze
ważnie w gospodarstwie, a nie gdzie indziej. Może 
się to wydawać paradoksem, ale obniżenie klasy 
często należy wiązać z... rozwojem hodowli. Jerzy 
Kopciński, można rzec specjalista od tych spraw 
w ogorzelickim WOPR-ze ujmuje to następująco: 
krowa dająca bardzo dużo mleka jest wydelika
cona, jej organizm staje się podatny na choro
by.

Właśnie o chorobach mówi pani Regina. Coraz 
częściej można obserwować u krów choroby wy
mion. Nie chodzi bynajmniej o zaniedbanie' zasad 
higieny. Stosują wszystkie środki myjące i dezyn
fekujące zalecane przez mleczarnię, a i tak co i raz 
.jakieś zapalenie strzyków, czy drobna nawet gorą
czka powoduje-, że mleko.ma pbniżomą klasę, a go
spodarze — mniej pieniędzy. Ponadto, zwłaszcza 
większe stada krów trapi jałowość. Nie.wiadomo 
właściwie dlaczego, na jakim tle krowy jałowieją. 
Może im się coś pokręciło w uczuciach macierzyń
skich, zbyt późno objawiają oznaki rui i'kiedy przy
jeżdża inseminator — jest już za późno. Może są

inne powody. Dość na tym, że najlepszych sztuk 
przyszło się pozbyć właśnie z powodu jałowości.

Gospodarstwo do produkcji mleka jest wyposażo
ne dobrze. Mają dojarkę i chłodziarkę. Na areale 
o dość dużej powierzchni paszowej i wysokiej pro
dukcji można spokojnie chować więcej krów. Co 
roku sadzą dwa hektary buraków cukrowych, są |  
więc liście i wysłodki. Uprawiają również kukury
dzę na kiszonkę.

W dużej, przestronnej, oborze pierwsza z brzegu 
stoi matka czworaczków. Przystrojona wstążkami 
spokojnie przeżuwa paszę. Zaraz obok — następna 
krowa o wielkim wymieniu, potem jeszcze kilka. 
Stoją na grubej warstwie ściółki, choć to obora 
płytka. Ale jest zima, były ciężkie mrozy, od beto
nu musi być dobra izolacja. W oborze stoi również 
trochę młodzieży, są i tuczniki. W oddzielnym koj
cu — małe. ale żywe i zdrowe czworaczki. Trzy cie
liczki 1 jeden buhajek. Wypuszczone ria swobodę 
ani rusz nie chcą pozować do zdjęcia,’ czy choćby 
spokojnie stanąć przy matce. Nic dziwnego. Z matką 
może im się kojarzyć gospodyni, czy w ogóle ro
dzina Jancząków, gdyż zaraz od urodzenia zostały 
odstawione od prawdziwej rodzicielki — pierwiast
ki i karmione butelką ze smoczkiem.

Okazuje się, że czwórka cieląt może spowodować, 
iż w gospodarstwie ponownie zwiększy się liczba 
krów. Gospodarze zostali najwyraźniej zachęceni 
do tego rodzaju eksperymentu. — Jeśli ta krowa — 
pierwiastka miała czworaczki —• mówi pani Regi- . 
na to prawdopodobnie jest skłonna do wielo- 
Fodatwa i będziemy ją trzymać! Zresztą; — nie jest 
to marna krowina jakaś, skoro mleka od niej cie
lętom w zupełności wystarcza. Pozostałe 4 krowy, 
Które akurat się doją (trzy przed ocieleniem i mle- 
ka na razie nie dają) mleczność mają niezłą, dzien
nie od nich odstawia się 60—70 litrów do zlewni. 
Jedna z nich, ta z. wielkim wymieniem stojąca o- 
bok matki — rekordzistki przez długi czas po ocie
leniu dawała 27 litrów dziennie. Ale najlepsza... 
najlepsza była pierwsza krowa, wniesiona do go- |  
spodarstwa w posagu przez panią Reginę. Od ni oj 
poszła cała hodowla, która obecnie -rna szanse znów ; 
stać się główną specjalizacją gospodarstwa.

BOGDAN IWAŃSKI f
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P Ł O C K

. * wojewódzki 
mfomator kulturalny

T eatr D ram atyczny  Im. J . Szaniaw 
sk iego : 29 i 31.III. godz. 18 -  M ontser- 
ra. .

DKF — 30.III, godz. 18 — „B ohater 
rolęu” film  prod. poi. w reż. F elik 
sa Falka.

M uzeum  M azow ieckie! z  powodu 
rem on tu  nieczynne do odw ołania.

M uzeum  D iecezjalne: C zynna stała 
ekspozycja  obejm ująca  m. in. m a la r
stw o, rzeźbę, ceram ikę, T kaniny, m ili
ta r ia , num izm atykę w każdy dzień 
tygodnia oprócz poniedziałków  i 
w torków  w godz. 10—14, zaś w hie- 
dzieię w godz. 11—15.

DWA: Czynna w ystaw a m alarstw a 
japońsk iego  a rty sty  p lastyka  Shun- 
saku  N om ury. ‘

KM PiK: 25.III. i I .iv  godz. 16 -  
S tudium  w iedzy p rodzinie, sn m  
godz. 17 — k o n cert E strady  K am eral
nej F ilh a rm o n ii1'‘N arodow ej. Czynna 
w ystaw a m ala rstw a  płockiego p las ty 
ka Leszka Stanisław skiego.

Dom T ech n ik a : 29.TII. godz. 17.30 -~ 
D yskoteka dla m łodzieży.

Spółdzielczy Dom K u ltu ry : 25 n i  
godz. 17 -  P rzy jdź  1 zaśpiew ał — 
k o n k u rs p iosenki dziecięcej. 23.01. 
godz. 17 — Porady., kosm etyczne 'dla 
ludzi w w ieku poprodukcyjnym .
28-27 l 30—31.III. godz. 10 -  P rze
gląd dorobku  artystycznego  przed
szkoli. 28.III. godz. 10 — W ojewódz
ki przeg ląd  działalności a rtystycznej 
K ół G ospodyń W iejskich. 29.111. godz.

in — G iełda akw arystów . 29.III. godz. 
16 — K onkurs w iedzy o życiu i tw ór
czości m uzycznej K arola  Szym anow 
skiego.

Dom K u ltu ry : 28.111. godz. 18 —
dysko teka  dla m łodzieży.

A p tek i: dyżury  nocne i św iąteczne 
pełnią apteki — do 30.01. (godz. 8) 
ap teka  przy  ul. K obylińskiego 6. od 
b do 6.IV. ap tek a  przy  ul. K ole
gialnej 1.

K ina

Mi-„P rzedw iośn ie” : 25.III~5.iv . 
strzyn i W u-D ang — chiń. 1. 15.

„Sfinks” : 26-31.01. — Z ygfryd — 
poi. l. 15. -y* 'y

„Diana” : 25—28.111. — Romans z in 
truzem  — poj. 1. 12, 29.01—1.IV. — 
Drogi chłopiec — radź. bo, 29.01— 
i.iv . — Na gran icy  — USA 1. 18.

„S tud io” : 27 -29.01. — Człowiek z 
m arm u ru  — poi. l. 15.

K U T N O
M uzeum : czynna w ystaw a Kolo- 

r.yzm w m alarstw ie  polsk im ” po
chodząca ze zbiorów łódzkiego’ M u
zeum  Sztuki. E ksponow ane są’ 33 ob
razy, w w iększości olejne, chociaż 
zgrom adzono rów nież k ilka  akw arel 
W ystaw a obejm uje  prace tw órców  z 
okresu  dw udziestolecia m iędzyw o
jennego, p rzede w szystkim  p rzed sta 
w icieli ug rupow ań  arty stycznych , ta 
k ich  Ja k : „K apiści” , „Jednoróg”

..Z w orn ik” czy „ P ry zm at” oraz m a
larzy indyw idualnych . W ku tn o w 
skiej placów ce m ożna oglądać o b ra 
zy m. in. Ja n u sza  Cybisa, P io tra  Po
tw orow skiego, Jó zefa  Pankiew icza, 
Z ygm unta W aliszew skiego, a , także 
T y tusa  Czyżew skiego 1 Zbigniew a 
P ronaszko . Po TI w ojn ie  św iatow ej 
k ie ru n ek  ten należy  ro zpatryw ać ja 
ko indyw idualną  działalność poszcze
gólnych m alarzy  m .in. E ugeniusza E i
bischa, C zesław a R zepińskiego i J e 
rzego W olffa. Tw órczość kolorystów  
obejm uje  okres około 50 lat. Z ada
niem  tw órców  było ksz tałtow anie 
b ry ły  i p rzestrzen i w obrazie. M alo
w ali p rzede w szystk im  m artw a n a 
tu rę . p o rtre ty  i ak ty . Zgodnie z Ich 
założeniam i św ia tło  i p rz e s trz e ń : p rze
tłum aczone m iały  być na ję z y k  ko lo
ru. In te re su jącą  ekspozycję  m ożna o- 
glądać we w szystk ie  dni tygodnia  o- 
p rócz poniedziałków  w godz, 10—16 
do 10 m aja  br.

Dom K u ltu ry : 24.TII. godz. 16,00 i 
17.30 — M onodram  noszący ty tu ł 
..M ałpiak” w w ykonan iu  znanego ak 
to ra  — A ndrzeja P ieczyńskiego. 2R.T1T. 
godz. 16 — U roczyste spo tkan ie  człon
ków ZBoW iD-u z regionu ; ku tn o w 
skiego, w części a rty sty czn e j w y stą 
pią uczniow ie ze Szkoły P odstaw o
wej n r  2. 29.ITT. godz. 11. — p ro jek 
cja b a jek  dla dzieci. 30.TIT. godz. 17 
i 19 — P ro g ram  estradow y  w w y k o 
nan iu  m.In. P io tra  Janczarsk ieg o ,’ J a 
cka  Lecha i Iw ony N iedzielskiej. W 
galerii fo tograficznej o tw arto  w y sta 
wę M agdy P aw łow skie j — „K ra jo b - 

, ra z ” . A u to rka  je s t aho lw entką U ni
w ersy te tu  Łódzkiego, o d  czterech  la t  
za jm uje  się fo tografow aniem . N a jb a r
dziej in te re su ją  Ją w ybrane  elem en
ty  naszego codziennego życia, k tó re  
nastęn n le  m ożna odtw orzyć na p łó t
nie. M agda P aw łow ska sz tukę fo to 
g rafow an ia  tra k tu je  jak o  jeden  ze

•sposobów m alow ania św ia ta  za pom o
cą apara tu . Z ajm u je  się rów nież p la
styką . N a jc h ę tn ie j, m alu je  pejzaże, o -  
bechie p rezen tow ana w ystaw a fo to
graficzna stanow i ,1ej . debiut, w  nie
dalek iej przyszłości zam ierza zap re 
zentow ać cykl portretów .

T ow arzystw o P rzy jac ió ł Ziemi K ut
no w sk ie j: czynna . sta ła  .ekspozycja 
m alarstw a i rzeźby p lastyków  n iep ro 
fesjonalnych  w torek  i p iątek  w godz. 
8,36—-11.30, środa  11—14, sobota i n ie
dziela. 15—18.

Kino „19 Stycznia” : 25—31:111. — C.K 
D ezerterzy — p o i .1. 18.

Kino „D K ” : 28.111.—1.IV — K om an
dosi z N auarony — ang. 1. 15.

S IE R P C
M uzeum 1 Park Etnograficzny:

Skansen n ieczynny dla ru ch u  tu ry 
stycznego do 30 k w ietn ia  b r ,  •
, R a tu sz : czynna sta ła  ekspozycja 

rzeźby we w szystk ie  dpi tygodnia n- 
prócz poniedziałków  i dn i' pośw iate- 
cznyeh w godz. 11—17.

Dom Kultury: 29.TTT. godz. 11 — 
projekcja zestawu b ajek ’ dla dzieci
30.111. godz. 17 DKF -  „S korum po
w an i” film prod. franc .

Kino „ Ju trz e n k a ” : 25—29,m . — sc e 
ny dziecięce z życia prow incji — 
poi. I. i ł .  31.III.—5.IV — Nie kończą
ca się opow ieść — RFN b/o.

GOSTYNIN
K in o : „W ar ssaw a” : *3.—* ł.m . —

jnś i diabełek — bułg. b/o 25—27.111. 
— Kronika wypadków m iłosnych — 
poi. 1. 15. 29—30,111 i 1—3.TV — p rzy 
jaciel w esołego diabla poi. b/o. 29—
30.111. i 1—3.IV — N iesam owity Jeź
dziec — USA 1. II.

Ł Ę C Z Y C A
Dom K u ltu ry : 30.m , godz. 17 — 

spo tkan ie  ze znanym  ak torem  Jerzym  
Z elnikiem . i . iv .  — Program , es trad o 
w y w w ykonaniu  nu in. P io tra  J a n 
czarskiego, Ja ck a  Lecha i Iw ony 
N iedzielskiej.

K ino „G ó rn ik ” : 2iL-31.ni. — P rzy 
jaciół się nje zdradza — radź. b/o 
26—3l.I li. ■— Ind ian a  Jon es —- USA 
1. 15.

C Z E R W IŃ S K
Kino „M ew ah: 27 I 29.III. — Je lo 

nek  Bambi poznaje  św ia t -- radź. 
b/o 27 i 29.TTT. — G ą-ga, chw ała bo
haterom  — poi. 1. 18.

G Ą B IN
Kino „Świt” : 27—29,111. 

do przeszłości — USA -L 15.

K R O Ś N IE W IC E

Pow rót

Kino „T ęcza”
dzieiski Loło — węg. 
— 1941 — USA 1. 15.

27—29.III. -  
!?/0. 27

Czaro- i 
-29 .ITT t

W Y S Z O G R Ó D
Kino „W isła/ 

łan  h ajduków  
98.III. — se k re t  B achusa 
15.

27-29.m, — K ani- 
- rum . 1. 12. 27 -

ru m .' l.

55* zm iany w program ie  redakcja  
nie ponosi odpow iedzia lności!

oprę. (M.)
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131. Ja n  .P u ław sk i 
-W rzeszcz — 400 zł.

152. Szk. Fodst.
3.060 zł.

153. H elena G alus
1.000 zł.

154. Ja n u sz  i Jo la n ta
— K raków  — 1.000 zł.

155. B ronisław  M ider —
1.000 zł.

156. F ranciszek  B artosiak  
szyn — 300 zł.

157. T ow arzystw o P rzy jac ió ł W ielu
n ia — 5.000 zł.

158. Iren a  D ębska z Bydgoszczy ■—
3.000 zł.

139. L eokadia P etry czek  z . Zam ościa
— 200 zł.

160. Z. S. B udow lana z Ja ro s ław ia  — 
26.500 zł.

16L Feliks D opierała z P oznan ia  — 
200 zł.

162 F ilom ena i H enryk  L eslakow ie 
z K u tna  — 2.000 zł.

163. M iejska B iblioteka Publiczna — 
K utno — 2.600 zł.

164. ZSMF FSM „P olm o” — B iel
sko -B ia ła  — 40.000 zł.

163. ZBoWiD — B rodnica — 7.000 zł. 
166. Koło FTAiN w K utnie — 5,400

Tl.

1.67. Z ygm unt Ję d ras lk  7 Lublina —
1.000 zł.

168. W ładysław  M aria W itek z. Miel
ca — 300 zł.

169. W anda D arska  z P oznania — 
300 zł.

170. S tow arzyszeni* M iłośników 
D aw nej Broni i B arw y z K atow ic — 
2.600 zł.

171 W ładysław  W yczółkowski z 
W ałbrzycha — 1,000 zł.

172. Leon G ajdow ski z P iasków  —
1.000 zł.

173. Cech Rzem iosł Różnych — Wło
cław ek — 10.000 zł.

174. Dyonizy P u lińsk i 3 W łocław ka
— 1,000 Zł.

1.75 Z&Z n r  2 w K utnie — 4.500 zł.
176. P a ra fia  rzym skokato licka  ?— 

K utno — 5.000 zł.
177. M arian . B ogajski — Ostrów 

W lkp — 500 zł.
178. S tan isław  M ichalak z .W łocław

ka — 500 zł.
179 Koło FTAIN — M rągow o — 3.000 

zł.
180. A nna . K ogutow ska z Z akopane

go — 5.000 zł.
181. T eresa  S tasiak  — Biała P odla

sk a  — 500 zł.
132. S tefan B orysow lcz z W arszaw y 

.— 1.000 zł.
183. Z ygm unt Zaw adzki z Lodzi — 

20.066 zł,
184. OOP n r  3 przy KZ PZPR — 

WUSW P łock  — 3.100 zł. ■
185. PTAiN — W itasz,yce — 1,600 zł.
186. Je rzy  P a rty ch  z G ubina — 1.000 

zł.
•187. Śzk. Podst. n r 9 — K utno — 

790, zł.,
138. Kolo ZMW — ZSZ n r 2 — 

K utno — 2.600 zł-
189, ZBoWiD — Poznań — 20.000 zł,
190. Jan  Dołęgowski z G ostynina —

500 zł.
trtl. Józef G ierjatow icz z G dańska

— 500 zł,
192. Szk. Podst. n r 11 K utno — 3.606 

zł.
193. ZSZ ul. Padlew skiego 2 — Płock

— 3.219
194. T.resa .Rajska z G liwic — 500 zł.
195. B ank Spółdzielczy w Łeczvcv

— 1.000 Zł, y
196.,Z akłady M echaniczne ..Z am ęt”

— .T arnow skie Góry — 10.000 zł.
197. „A gróm a” — K utno — 50.000 zł.
198. z .s z z  p k p  -  Lokóm otyw ow nia

— K utno,— 7,000 zł.
199. B arbara  G órna z W arszaw * —

500 zł. ■ y
200. -OSM. w. K utnie — 5.000 zł.
201. WOFR — Proboszczew ice _•

3.0.00 zł.
202. ZBoWiD — G ostynin — 2.000 zł.

2 000' z u "  K ubackl 7l W arszawy _  

- ?̂ o ^ iD ~ nąhrmva Zielona 
500nzł Adam S - V; 'ki z K atow ic -  
^ 206. PSS ..Społem ” -  K utno -  3.200

3 .S 'z L BQWiD “  ° strow y Nowe -

- 2L0(mz?.P° Id BQ*Hs,aw skl * K utna
209. S tudium  N auczycielski..

P łock -  5.000 zł.  ̂ 1SK1e -
210. S tan isław  Rojkowle* _  ,

głew. L ubelszczyzna — 1 non' tj
211. n .  Liceum O gólnokształcące wK utnie — 1.000 zł. Lące w
212. ZBoWiD -  P łock -  5 cną 7ł '
213. ZBoWiD -  Bodzanów -  700

*>pr. (jbn)
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SZACHY
W turniejach kadry Juniorów

PZSzach. startowało czterech szachi
stów  naszego województwa. W Mięt- 
nem w grupie AB do lat 18 Mirosław  
Grabarczyk uzyskał 4 pkt. z 11 gier, a 
w  grupie A do 17 iat Mariusz Buch i 
Adrian Franczak zdobyli po S pkt. 
z 10 gier. Sukcesem  zakończył swój 
start Dariusz Ztemlewski w grapie 
AB do Jat 17 rozgrywane] w Leszczy
nach Uzyskał on 8 pkt. z 10 gier i 
zw yciężył w  tej grupie.

Zbigniew Liszka został zwycięzca  
Turnieju Ogólnopolskiego w Między
rzeczu Podlaskim , uzyskując 8,5 pkt. 
z l l  gier, wyprzedzając Janoche z 
Legnicy i P a lk ę  z W arszawy, którzy  
zdobyli po 8 pkt.

W IV rundzie elim inacji do Tf ligi 
seniorów w makroregionie central
nym  zespół Tum y’07 Płock zrem iso
w ał z Zagłębiem  Konin D rużyna 
za jm uje  I m iejsce w tabel', z n n e w s -  
14 1 Pkt. nad  S ta rte m  P io trków

W v i  rundzie, elim inacji juniórów  
zespół KDK Kutno przegrał z Prosną 
Kalisz, liderem  tabeli i ,5—4,5 i zajmuje 
VI m iejsce w tabeli.

PIŁKA RĘCZNA
W Lodzi juniorki m łodsze, pitkarkł 

ręczne MKS-MDK, przegrały sw oje  
spotkanie o awans dó OSM z Anllaną
Łódź 10:20. N ajwięcej bramek strze
liły  E. Piórkowska — 9 i Ż. Sosnowska
— 5.

Zespól Juniorek pokonał ChKS 
Łódź 15:12. M. Sokołowska zdobyła 
* goli, B. Kędzierska — 4, A. Garwa- 
eka 8.

JUDO
W ogólnopolskim  turnieju k lasyfi

kacyjnym  w Tarnowie Jarosław Ku
charski zajął I m iejsce. Tym  zw ycię
stw em  potwierdził, że Jest najlepszy  
wśród juniorów w  kraju I w  naj
bliższym  czasie wyjedzle na cykl 
sprawdzianów na m iędzynarodowe 
turnieje do ZSRR I NRD.

W Łodżi rozgrywano elim inacje 
m akroregionu centralnego do Mp 
juniorów (18—15 lat). Awans do fina
łów wyw alczyło fi zawodników: w 
wadze GO kg Tomasz Koper III m iej
sce i Janusz Plechma IV m iejscp. w  
wadze G5 kg Robert Heluszka III 1 
Dariusz Kanigowski IV m iejsce, w 
wadze 86 kg Dariusz Nagiewicz II i 
w wadze 95 kg Jarosław Mazurek T 
m iejsce.

Jarosław Mazurek brał równie* u- 
dział w  m iędzynarodowym  turnieju  
seniorów, gdzie zajął II m iejsce, w y
grywając m iedzy Innym! z reprezen
tantem  Rumunii przed czasem .

Bardzo dobrze się spisał Jarosław
Ziem kiewicz, który w  kategorii 65 
kg zajął II m iejsce w elim inacjach  
makroregionu centralnego do mło
dzieżowych MP (20—21 la t). Zawodni
kiem  rezerwowym  w  finale będzie 
Leszek Jarosiński, który w  wadze 7 
kg zajął III m iejsce.

i UDANY WYSTĘP 
TENISISTEK W SIEDLCACH
Podczas Ogólnopolskiego Turnieju 

tenisa stołow ego o Puchar „Przeglądu  
Sportowego” rozgryw anego w  Siedl
cach, dobrze spisali się reprezentan
ci województwa płockiego, w rocz
niku 1976 i m łodsi Monika Traczyk 
zajęła II m iejsce, 1973 Robert Wojnar- 
slci również II, 1974—75 Joanna Szar- 
wińska VIII i Małgorzata Przybylska  
XIII—XVI i 1973 Agnieszka Traczyk 
IX—XII.

PIŁKA NOŻNA
Juniorzy W isły rozegrali cyk! kon

trolnych spotkań w  ©kresie przygo
towawczym . Zespół pokonał junio
rów Mazura G ostynin 6:2, seniorów  
Błękitnych Gąbin 4:2 1 seniorów Ma
zura 3:2.

Drużyna seniorów W isły II prze
grała z Jedenastką Mazura 0:1.

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW
W siłow ni W isły w ystąpiło SI c ię

żarowców uczestniczących w  w oje
wódzkiej spartakiadzie m łodzieży. 
Z w ycięzcy w wagach: 52 kg Marek 
BieganowskI (WLKS Spółdzielca 
Płock) - -  130 kg w dwuboju, 56 kg 
Przem ysław Gajewski (Spółdzielca) — 
195 kg, 60 kg Przem ysław  Strześnle- 
w ski (Gryf Sierpc) — 110 kg, 67 kg 
Robert W łodarczyk (Wisła Płock) — 
215 kg, 75 kg W ojciech W ysocki (Wi
sła) — 195 kg, 82,5 kg Marek Czer
m iński (Gryf) —245 kg, 90 kg Artur 
Grabowski (Wisła) — 260 kg, 100 kg 
Paw eł Mań czak (Wisła) — 250 kg, 110 
kg Jarosław Pawlak (Gryf) — 170 kg, 
plus 110 kg Adam Sław iński (Wisła) 
— 170 kg.

LZS INFORMUJE
W S ann ikach  odbyt się w ojewódz

ki tu rn ie j tenisa stołowego o puchar 
OSP i KG W, w którym wzięło udział 
92 zawodników z 27 gm in. W kategorii 
do 21 lat zw yciężyli: Hanna Racka z 
Radzanowa i Robert Piechocki z San
nik , a powyżej 21 lat — Danuta 
Piotrowicz z Radzanowa, Ryszard 
Ciszewski z Sannik. Punktacja gm in: 
1. Sanniki 2. Radzanowo, 3. W yszo
gród. Nagrody dla uczestników  ufun
dow ali: ZW OSP. KW SP, z w  IZM W, 
ZW ZSMP. WZ LZS i WRKiOP.

Rada Gminna LZS i ZG ZSMP w  
P ią tk u  zorganizowali turniej tenisa  
stołowe?© z udziałem  39 osób. Wśród 
m łodzików  najlepszy okazał się 
Grzegorz K oner, a wśród seniorów  
Przem ysław Wiktorski,

Żf
160 zawodników stanęło na starcie 

Wojewódzkich M istrzostw Szkół Rol
niczych ! Spółdzielczych w  biegach  
przełajowych, które odbyły się w 
Trzenowla- Zw ycięzcy: 2000 Juniorek 
m łodszych Dariusz W asilewski Gą- 
wo. 3000 juniorek Elżbieta Szatko
wska M ieczysławów. 3000 Juniorów 
m łodszych Dariusz W asilew ski Gą
bin. 5000 iuniorów Cezary Kamińsk! 
Gąbin. W punktacji szkół wśród 
dziewcząt T m ieisce ZSZ CZ „SCh” 
Kutno, wśród chłopców ZSRol. Mie
czysław ów .

M

WIStA PtOCK -
W 'niedzielę 22 marca oglądaliś

my spotkanie między dwiema 
drużynami z dołu tabeli Mimo 
grząskiego boiska 5000 widzów 
miało wiele okazji do oklaskiwa
nie płockiej drużyny. Piłka
rze Wisły x pasją nacierali
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Bramkarz Miś u poświęceniem i szczęściem bronił Koronę przedfalowymi atakami Winly.
Fot. TOMASZ J. GAŁĄZKA

P IŁKARSKA karuzela zaczyna się roz
kręcać. Grają już I-ligowcy i II-ligowcy, 
wkrótce do ich grona dołączy IV gru

pa III ligi. Na boiska, nierzadko pokryte 
jeszcze śniegiem, wybiegli po raz pierwszy 
w sobotę i niedzielę piłkarze grupy płocko- 
-skierniewickiej klasy okręgowej. O punkty 
rozpoczynają także walczyć drużyny niższych 
klas.

W okresie przygotowawczym pięciu zawod
ników zmieniło barwy klubowe. Sławomir 
Mostowski przeszedł z LZS Złaków Kościelny 
do Sparty Dobrzelin, Henryk Grabowski z 
klubu Stegny Wyszogród do Grota Mała Wieś, 
Dariusz Proso wski z Brzeźnicy Płock do Błę
kitnych Gąbin, Ryszard Sulikowski z Po
rtowca Gronowo do Stoczniowca Płock 1 
Wojciech Rosa z Mazura Gostynin do Włocła- 
vii Włocławek.

Przypomnijmy, Jak wyglądała sytuacja po 
zakończeniu rundy jesiennej, którą w pełni 
obrazują tabele rozgrywek.

KLASA OKRĘGOWA

1 Mazovia Rawa Maz. 13 21:5 43—11
2. Wisła II Płock 13 19:7 31—11
3. Stal Kutno 13 19:7 26—16
4. Żyrardowianka Ż. 13 18:8 25—13
5. Pelikan Łowicz 13 17:9 23—16
6. Start Sierpc 13 14:12 16—14
7. Emit Żychlin 13 12:14 16—15
8. Iskra Bolimów 13 12:14 16—26
9. Widok Skierniewice 13 11:15 20—25

10. Mazur Gostynin 13 11:15 19—23
11. Start Brzeziny 13 9:17 19—24
12. Bzura Sochaczew 13 8:18 15—r34
13, Górnik Łęczyca 13 6:20 20—33
14. Huragan Bodzanów 13 5:21 13—36

KLASA „ A ”  SENIORÓW, grupa I

1. Błękitni Gąbin 11 20:2 30—6
2. Stoczniowiec II Płock li 19:3 38—9
3. Stegny Wyszogród 11 16:6 34—17
4. Amator Maszewo 11 15:7 27—17
5. Wiślanie Czerwińsk 11 14:8 33—17
6. Skra Drobin 11 13:9 24—18
7. Świt Staroźreby 11 9:13 29—30
8. Orkan Łukomie 11 8:14 25—24
9. Pogoń Słupia 11 7:15 19—24

10. Zryw Bielsk 11 6:16 20—40
11. LZS Łąck 11 4:18 10—60
12. LZS Ciółkowo 11 1:21 9—36

LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW,
grupa I

1. Błękitni Gąbin
2. Stegny Wyszogród
3. Amator Maszewo
4. Zryw Bielsk
5. Skra Drobin.
6. Świt Staroźreby
7. LZS Ciółkowo
8. LZS Łąck
9. Wiślanie Czerwińsk

10. Orkan Lukomie
11. Pogoń Słupia

L IG A  O K R Ę G O W A  JU N IO R Ó W  

grupa II

45—11 
35—14 
35—14 
30—22 
35—14 
17—34 
17—30 
11—37
10— 31
11— 33 
19—37

1. Górnik Łęczyca 8 13:3 24—8
3. Mazur Gostynin 8 11:5 22—10
3. Huragan Bodzanów 8 7:9 24—21
4. Wisła II Płock 8 7:9 10—14
5. Start Sierpc 8 2:14 9—28

KLASA „B” SENIORÓW, grupa I

1. Zieloni Nagórki 11 16:6 43—26
2. Wicher Cieszewo 11 15:7 48—27
3. LZS Stara Biała 11 15:7 30—18
4. LZS Duninów 11 13:9 38—28
5. Brzeźnica Płock 11 13:9 30—22
6. Grot Mała Wieś 11 13:9 34—28
7. Mazowszarika Białe Bt. 11 11:11 37—25
8. LZS Rempin 11 11:11 80—29
9. Woprowiec Ogorzelice 11 7:15 26—36

10. Wiktoria Wykowo 11 7:15 16—34
11. Borowiczanka 11 8:16 25—56
12. Morwa Osiek 11 5:17 13—41

KLASA „A” JUNIORÓW, grupa I
1. Wicher Cieszewo 10 18:2 30—8
2. LZS Duninów io 14:8 41—23
3. Zieloni Nagórki 19 12:8 40—25
4. Grot Mała Wieś 10 12:8 37—28
5. Mazowszanka Białe Bł. 10 12:8 24—2n
6. Woprowiec Ogorzelice 10 10:10 28—33
7. LZS Rempin 10 8:12 26—28
8. Brzeźnica Płock 10 8:12 23—27
9. LZS Stara Biała 10 7:13 26—32

10. Borowiczanka. 10 7:13 19—34
11. Morwa Osiek 10 2:18 13—48

JUNIORZY MŁODSI, grupa I \

1. Jutrzenka Płock 11 22:0 46—9
2. Stoczniowiec Płock 11 19:3 56—6
3. Wisła Płock 11 17:5 33—11
4. Skra Drobin 11 15:7 28—19
5. Start Sierpc 11 10:12 31—29
6. Błękitni Gąbin 11 10:12 23—4!
7. Stegny Wyszogród 11 9:13 33—33
8. Zryw Bielsk 11 9:13 17—29
9. Amator Maszewo 11 9:13 20—35

10. Huragan Bodzanów 11 7:15 18—31
11. Mazur Gostynin 11 4:18 19—35
12. Wiślanie Czerwińsk 11 1:21 3—52

TRAMPKARZE, grupa I
1. Wisła Płock 11 22:0 69—4
2. Jutrzenka Płock 11 18:4 62—8
3, Stoczniowiec Płock 11 16:8 36—14
4. Błękitni Gąbin 11 15:7 56—19
5. Stegny Wyszogród 11 12:10 41—40
6. Amator Maszewo 11 10:12 23—32
7. Start Sierpc 11 10:12 24—38
8. Mazur Gostynin 11 9:13 32—39
9. Skra Drobin 11 8:14 22—46

10. Huragan Bodzanów 11 6:16 16—27
11. Zryw Bielsk 11 6:16 16—57
U. Wiślanie Czerwińsk 11 0:22 8—67

na bramkę gości, ale szczęścia nie 
mieli i klika razy bramkarz Ko
rony — Miś, z olbrzymią intuicją 
wyłapywał groźne strzały.

Najbardziej z płockiej drużyny 
podobał się Jerzy Koba. Wszyscy 
'kibice zgodnie orzekli, że to on 
właśnie robił całą grę na boisku 
i wielokrotnie stworzył dogodne 
do strzelania sytuacje.

W 81 min. Koba zostaje sfaulo- 
wany po swoim kolejnym rajdzie 
pod bramkę przeciwnika. Rzut 
wolny wykonywał Wenersici po
dając piłkę wprost na głowę Ha 
ra basza, który wykorzystał sytu
ację i pokonał bramkarza gości. 
Wynik ten utrzymał siię do koń
ca spotkania.

Wisła: Zieliński — Janfcki, 
W a c haczyk, Grzesiak, Wolcki,
Gapiński. Winkowski, Gostyński. 
(67 mi ;. Werersk) Barabasz. K - 
ba, Majchrzak (75 mir Kalka t 
Terner Wi to I d Sn koło wski

Korona: Miś — Adamus, Toba- 
lik, Wojtasiński, Ulegier, Brzesz- 
azyńsiki, Molenda, Bąk, T Olear
czyk (43 min. Wójcik), Czyżyków- 
ski, (65 min. Wesołowski), Gawlik. 
Trener — A. Hermanowicz.

BRYDŻ SPORTOWY
>7 marca w Kutnia walczyć będzie 

kadra okręgowa w  brydżu sportowym .
W Domu Kultury w Sierpcu 29 mar

ca w god?. 10—15 rozegrany zostanie 
W ojewódzki Turniej Brydżowy.

KOLARSTWO
29 marca kutnow skich kibiców ko

larstwa zapraszamy na otwarcie sezo
nu kolarskiego. Zobaczyć będzie moż
na zawodników z całej Polski.,

WALCZYMY O AWANS
Kolejnym przeciwnikiem piłkarzy 

ręcznych Wisły w rozgrywkach o mi- 
strzowstwo O ligi będzie ZKS Unia 
Tarnów. Zapraszamy 28 marca o godz. 
17.30 i 29 marca o godz. 20.30.

TENIS STOŁOWY
26 marca o godz. przełożony mecz

z Mexrerem Elbląg,
28 i 29 marca o godz. 16.30 i 9.30 ro

zegrane zostanie spotkanie o m istrzo
stwo II ligi tenisa stołow ego między 
Spółdzielnią Płock i Startem Łomża. 
Zapraszamy do SP nr 11. Jeżeli dru
żynie płockiej uda się wygrać obydwa 
spotkania, to wówczas w alczyć będzie 
w barażach o wejście ćą  I ligi. Do
ping kibiców będzie zawodniczkom  
bardzo potrzebny.

PIŁKA NOŻNA
Klasa okręgowa seniorów — 29 mar

ca godz. 11; Staj Kutno — Huragan 
Bodzanów, godz. 15 Mazur Gostynin  
— Żyradowianka Żyrardów.

Klasa „A ” seniorów i liga okręgową  
Juniorów — grupy I, 29 marca godz. 
14 i 16 Ciółkowo — Świt Staroźreby 
(boisko w Staroźrebach), Błękitni 
Gąbin — Pogoń Słupia, Stegny Wy
szogród — Orkan Łukomie. W iślanie 
Czerwińsk — Łąck, Skra Drobin — 
Zryw Bielsk, godz. 11 Amator Masze
wo — Stoczniowiec II Płock (boisko 
w Sikorzu).

Klasa „B ” seniorów i klasa „A" 
juniorów gruna I, 29 marca godz. 
13.39 i 15.30. Wicher Cieszewo — Grot 
Mała Wieś, Mazow'szanka — Białe 
Błoto — Rem pin (boisko w  Dziemba- 
kow ie), Duninów — MorWa Osiek, 
Brzeźnica Płock — Woprowiec Ogo- 
rzelice. Zieloni Nagórki — Stara Bia
ła, godz. 11 Borowiczanka — W ikto
ria W ykowo.

BARD ’8 7
W ędrując od la t sz lakam i regionu 

płockiego, m łodzi tu ry śc i z SKKT 
,,W atra” p rzy  Szkole Podstaw ow ej n r 
2 w Płocku stw ierdzili, że z roku  na 
rok  z ognisk i sp o tk ań  pow oli znika 
piosenka tu ry s ty czn a . Aby tem u za
pobiec postanow ili zorganizow ać I 
M łodzieżowy P rzeg ląd  P iosenk i Tu
rystycznej BARD’87

W przeglądzie uczestn iczyło  7 grup 
ze szkół podstaw ow ych  i 8 g rup  ze 
szkół ponadpodstaw ow ych . J u ry  pod 
przew odnictw em  d y rek to ra  SP n r  2 
— Józefa  G aw rońskiego, postanow iło  
p rzyznać  I  m iejsce g rup ie  „Bez n ad 
zoru” z SP n r  4, n  m iejsce g rupie 
„W atra” z SP  n r  J 1 m  m iejsce g ru 
pie „D ep tak i” z SP n r  14. W yróżniona 
została E lżbieta Z arzycka z SP n r  14 
za w ykonan ie  piosenki „O raw a” , rów 
norzędne w yróżnienie zdobyła g rapa  
„W esołe n u tk i"  z SP n r  2.

W k a tegorii szkół ponadpodstaw o
w ych  I m iejsce 1 nagrodę publicz
ności zdobyła g rupa „P iękn i i w spa
n ia li” za p iosenkę „S am ba tu ry s ty c z 
n a” , k tó ra  s ta ła  się przebojem  prze
glądu. II m iejsce p rzypad ło  26 D ru 
żynie H arcersk ie j z T echn ikum  Che
m icznego, a I II  m iejsce M agdalenie 
F alb ie  ze SP  n r  17.

N agrody dla uczestn ików  u fu n d o 
w ali: WKFS1T UW, W KFiT TJM, ZO 
PTTK, K u ra to riu m  O św iaty i W ycho
w ania, W ydział O św iaty, EMŻ oraz 
EPDz. „O otex” .

PRZEGRANA 
PIŁKARZY RĘCZNYCH

W drugiej kolejce rundy rewanżo
wej p iłkarze  ręczni Wlały przegrali z 
FabLoklem Chrzanów 20:22 (9:6) i  19:20 
(13:9). Wisła jest na I m iejscu w  ta
beli z przew agą 1 punktu nad Hut
nikiem Kraków.

Kolumnę sportowq
przygotowała 

JOLANTA MARCINIAK

No i znów się pokręciło! I choć 
nie nam, a w TV, niemniej prze
praszamy. Zamiast oglądać przy
gody współczesnego uwodziciela o 
wdzięcznym pseudonimie „Tuli
pan” obejrzeliśmy starożytny 
Rzym, opisany przez Sienkiewi
cza, a wyobrażony przez Franco 
Rossi (reżyseria). Decyzja o ro
szadzie seriali zapadła dopiero w 
czwartek — 19 bm. A na „Tuli
pana’’ poczekamy do 31 marca 
(wtorek).

Poza ową niespodziewaną a- 
urakcją w postaci 6 odcinków 
„Qua vadis” w najbliższe weeken
dowe dini czekają nos w piątek 
dwa filmy — radziecki „Cudze 
namiętności”, zrealizowany w 
1933 r., a rozgrywający się na 
Łotwie w pierwszych latach po
wojennych (to w programie I o 
godz. 20.00) oraz „Wszystko na 
sprzedaż” Andrzeja Wajdy w pro
gramie II o godz. 21.55. „Wszyst- 

■ ko na sprzedaż” jest emitowany 
w cyklu filmów Zbyszka Cybul
skiego (kończy ten cykl). I choć 
aktor w nim nie występuje, jest 
ten obraz nierozerwalnie związa
ny z jego sylwetką, aktorstwem, 
mitem wreszcie. Bo przecież bo
haterowie filmu Wajdy idą po 
tropach mitu niekwestionowanej 
wielkości zmarłego aktora.

Dla piątkowych kibiców hokej 
— Polska — ĆhRL o godz. 22.00, 
a prawie zaraz po meczu kolejny 
raz (piąty) zawitamy do Państwa 
Środka wraz z dokumentalnym 
serialem „Serce smoka”. Ten od
cinek polecam smakoszom, bo
wiem pokazuje „Chińską kuch
nię’. Godz. 23.00 pr. I.

Sobota i niedziela to głównie 
kontynuacje seriali bądź kolejne 
części spektakli. Tak więc kto na 
bieżąco nie śledzi programów i 
nie jest w kursie wydarzeń, temu 
pozostaną w jedynce dwa fil
my. O 20.05 „Grease” i w Kinie 
Nocnym „Ognistooka” rodem z 
Brazylii. Pierwszy film zachwyci 
młodszych widzów, gdyż królem 
małych ekranów na całe półtorej 
-godziny stanie się John TravoIta, 
a królową 01ivia Newton-John. 
Śpiew, taniec non stop czyli 
prawdziwa dyskoteka. Zaś ,;0~ 
gnistooka” to pełna tajemnic o- 
powieść o dziewczynie, która ma 
przedziwną ńaoc spojrzenia.

Do dwójki zapraszam i to nie 
tylko w sobotę, melomanów. Mija 
50 rocznica śmierci Karola Szy
manowskiego i jest to okazja, 
aby przybliżyć jego twórczość. 
Monumentalną operę z librettem 
Jarosława Iwaszkiewicza „Król 
Roger” usłysźymy i obejrzymy o 
godz. 20.00. Po prostu będziemy 
na spektaklu w Teatrze Wielkim 
w Warszawie. Wyreżyserowali go 
Andrzej Majewski i Laco Ada
mik. Wśród wykonawców m. im. 
Bożena Zagórzanka, Józef Hornik, 
Bogdan Paprocki. Chór 1 orkie
strę prowadzi Robert Satanowski. 
W niedzielę program dokumen
talny o twórcy ,Harnasi” (godz. 
13.40), a w nim m. im. jedyny za
chowany fragment filmu z syl
wetką kompozytora, a także jego 
utwory w wykonaniu wirtuzoów 
m.in. Artura Rubinsteina.

Z innych niedzielnych progra
mów Mistrzostwa Świata w hoke
ju — mecz Polska — Norwegia 
o godz. 16.20 pr. I oraz „Przebo
je telewizyjnego music-hallu”, w 
którym wystąpią gwiazdy estrad 
świata — Helena Vonrłrackova, 
Mireille Mathieu, Waterloo i Ro
binson, Boney M. To chyba wy
starczy, aby zasiąść 1 posłuchać, 
a może i nagrać. Godz. 22.50.

Warto zaznaczyć, że w marcu 
TV dokonała pewnej moderniza
cji układu programów. I tak w 
jedynce programy filmowe, 
teatralne i artystyczne będą się 
rozpoczynać natychmiast po głó
wnym dzienniku o godz. 20.00. 
Tym samym filmy dwójki będą 
miały nieco wcześniejszą porę e- 
misji. Dobranocki zaczynają się o 
18.50. Od 30 marca znika główmy 
dziennik (o 19.30) w dwójce. Jem 
miejsce zajmie PAnorama dnia (15 
mim.) o 21.30. Cl którzy lubią i 
śledzą konferencje prasowe min, 
Urbana, a jest to program o wy
sokiej frekwencji, muszą znaleźć 
czas przed 19.30 na tę bowiem po
rę zostały przesunięte relacje z 
centrom prasowego „Interpres
su”.

Abra

TYGODNIK PŁOCKI NR 13



sgggMiHi«3iiniiiigiHim \ v ń \ S . \ \ v  '.v\-<■ \  \»  \ \ . \ . \ \  -

SĄDOW E
® Sąd Rejonowy w Płocku prawomocnym wyrokiem * dnia 

11.IV.1980 amienionym wyrokiem Sądu WojewddzMego w Pło
cku z dnia 5.XII.1980 r. w tprawie Kr, 844/88 skazał?

1) Józefa Stanisława Rokicki ero nr. 1554 r., a, Józefa, zam. 
Murkowo.

a) za to, że w dniu 9.V.1985 r., w Małej Wsi będąc pod dzia
łaniem alkoholu prowadził samochód „Star” i spowodował zde
rzenie z motocyklem, na skutek czego A.G. i Z.G. doznali ob
rażeń ciała skutkujących rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 
dni — na mocy art. 145 § 3 i § 1 kk na karę 1 rok i 8 
m-cy pazb, wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów me
chanicznych na 3 lata.

b) uznany winnym tego, że w VI.85 r. udzielił funkc, MO 
T.J. korzyści majątkowej w kwocie 10.000 zł za dokonanie 
zamiany krwi do badań na zawartość alkoholu w związku ze 
spowodowaniem wypadku drogowego, tj. czynu z art. 241 § 3 
kk w zw. z art. 239 §3 kk — postępowanie karne w tej części 
umorzono na mocy art. 5 ust. 2 Ustawy z dn. 17.VII.1988 r. 
poz. 126.

2) Tadeusza Jaroszewskiego ur. 1954 r. s. Zygmunta, zam. Chy- 
lin.

a) z m o c y  art. 239 § 2 kk w zw. z art. 239 § 3 kk na karę 1 
roku i 6-m-cy pozb. wolności i 70.000.— zł grzywny oraz za
kaz pełnienia funkcji publicznych na 4 lata (przy czym kara 
pozb. wol. została złagodzona o połowę na mocy art 5 ust 1 
pkt. 2 Ust. z 17.VII.1988 r. poz. 126) — za to, że: w V1.1985 r. 
przyjął jako funkc. MO korzyść majątkową w kwocie 10.000 
zł od Józefa Rokickiego za dokonanie zamiany krwi do ba
dań na zawartość alkoholu.

b) w dn. 9.V.85 r. jako funkcj. MO zgodził się na dokona
nie pobrania krwi do badań na zawartość alkoholu zamiast 
od J. Rokickiego sprawcy wypadku drogowego od E. Cieszew- 
skiego, czym spowodował zatarcie śladów przestępstwa i utru
dnił prowadzenie postępowania karnego — i na mocy art. 5 
ust. 2 Ustawy z dnia 17.VII.1988 r. poz. 128 — postępowanie w 
tej części umorzono.

3) Krzysztofa Adama Lichotę ar. 1948 r. s. Jana, zam. Ma
ła Wieś z mocy art. 252 § 1 kk i 265 § 1 kk na karę 1 roku 
pozb. wolności z zawieszeniem wykonania na 3 lata za to, że 
w dniu 9.V. 1985 r. sprowadził do Ośrodka Zdrowia na pobranie 
krwi do badań na zawartość alkoholu Ob. E. Cieszewskiega 
i do protokołu pobrania krwi wpisał nazwisko J. Rokickiego, 
a następnie zniszczył krew pobraną od J.R.

4) Edwarda Cieszewskiego nr. 1947 r. g. Władysława, zam. 
Mała Wieś, na mocy art. 252 § 2 kk na karę 80.000.— zł grzy
wny, za to, że: w dn. 9.V.1985 r. zgodził się na pobranie 
jego krwi, wiedząc, że krew jego zostanie użyta do zamiany 
jako krew pobrana od sprawcy wypadku J. Rokickiego.

5) Wiesławę Dębską ur. 1953 r. c. Antoniego zam. Mała Wieś 
z mocy art. 252 § 1 kk i 265 § 1 kk na karę 10 m-cy pozb. woln. 
z zawieszeniem wykonania na 3 lata, za to, że: w dn. 9.V. 
1985 r. jako pielęgniarka w celu uniemożliwienia przeprowadze
nia właściwych badań krwi na zawartość alkoholu od spraw
cy wypadku drogowego J. RokiCkfiego pobrała krew od E. Cie
szewskiego oraz podpisała protokół pobrania krwi wypełniony 
na nazwisko J. Rokickiego, nadto Sąd orzekł w stosunku do W. 
Dębskiej zakaz wykonywania zawodu pielęgniarki na 2 lata.

Skazani czynami swoimi spowodowali zatarcie śladów prze
stępstwa i utrudnili prowadzenie postępowania karnego.

Na mocy art. 49 kk Sąd orzekł podanie treści wyroku do 
publicznej wiadomości w „Tygodniku Płockim”.
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@ Sąd Rejonowy w Płocku prawomocnym wyrokiem z dnia 
28 lipca 1986 roku w sprawie K. 749/86 skazał Jacka Maru- 
szewskiego ur. 1964 r. syna Zygmunta, zam. Płock z mocy art. 
208 kk w zw. z art. 60 § 1 kk na karę 3 lata pozb. wolności, 
70.000 zł grzywny, a nadto nadzór ochronny na 3 lata i konfis
katę całości mienia, za to, że: 22.IV.86 r. w Płocku dokonał kra
dzieży z włamaniem na szkodę mienia społecznego (wartość 
mienia ok. 20 tys. złotych), przy czym tego dopuścił się w wa
runkach recydywy. t

Na mocy art. 6 Ustawy z dnia 10.V.85 roku poz. 101 Sąd 
orzekł podanie treści wyroku do publicznej wiadomości w 
..Tygodniku Płockim”.
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#  Sąd Rejonowy w Płocku prawomocnym wyrokiem z dnia 
11.XI. 1986 roku w sprawie K. 203/80 skazał Jana Szeląga ur. 
1954 r. syna Bronisława, zam. Płock, z mocy art. 235 kk w zw. 
z art. 60 § 1 kk oraz z art. 230 kk na karę łączną 2 lata po
zbawienia wolności, nadto Sąd orzekł nadzór ochronny na okres 
3 lat oraz zasądził dwie nawiązki w kwocie po 15.000.— zł. każ
da na cele społeczne, za to, że: w dniu 17.VII.1986 r. w Płoc
ku przez uderzenie funkcj. MO zmuszał go do zaniechania 
prawnej czynności służbowej, oraz znieważenie słowami obel
żywymi funkcjonariuszy MO podczas pełnienia obowiązków 
służbowych, przy czym czynu pierwszego dokonał w warun
kach recydywy.

Na mocy art. 49 kk Sąd zarządził podanie treści wyroku do 
publicznej wiadomości w „Tygodniku Płockim”.
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#  Sąd Rejonowy w Płocku prawomocnym wyrokiem z dnia 
19 _ maja 1986 roku w sprawie K. 1246/85 skazał Jana Józefa 
Ziółkowskiego ur. 1955 r. syna Józefa, zam. Płock, z mocy 
art. 208 kk w zw. z art. 60 § 2 łdk na karę 5 lat pozb. wolności 
1 60.000.— zł grzywny oraz orzekł nadzór ochronny na okres 
5 lat, za to że: w dniu 13.VI.1986 r. działając w sposób szczegól
nie zuchwały zabrał w celu przywłaszczenia na szkodę P.G. 
kwotę 1150 zł, uderzając go pięścią w twarz i wyszarpując por
tfel, przy czym czynu tego dokonał w warunkach recydywy.

Na mocy art. 49 kk Sąd zarządził podanie treści wyroku do 
publicznej wiadomości w „Tygodniku Płockim”.
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#  Sąd Rejonowy w Płocku prawomocnym wyrokiem z dnia 
7 J  11.198 6 roku w sprawie K. 119/86 skazał Marka Andrzeja 
Krzemińskiego ur. 1997 r. syna Jana, zam. Płock, z mocy art. 
208 kk w zw. z art. 60 § 1 kk na karę 3 lata pozb. wolności 
i 50.000 zł grzywny a nadto orzekł nadzór ochronny na 3 la
ta, za to, że: w dniu 7.XI.85 r. w Płocku dokonał trzech kra
dzieży z włamaniem do samochodów prywatnych, przy czym 
czynu dopuścił się w warunkach recydywy. Nadto Sąd orzekł 
konfiskatę całości mienia skazanego.

Na mocy art. 6 Ustawy z dnia 10.V.1985 roku poz. 101 Sąd 
orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości w „Tygodni
ku Płockim”.

KI
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Q Sąd Rejonowy w Płocku prawomocnym wyrokiem z dnia 11 
23.1X1986 roku w sprawie K. 745/86 skazał Edwarda Włodzimie- Kj 
rza Cieża ur. 1987 r. s. Stanisława, zam. Płock, z mocy art. H 
208 kk w zw. :z art. 58 kk i art. 60 par. 1 kk na karę 3 la- Sj 
ta i 6 m-cy pozb. wolności, 100.000.— zł grzywny, nadzór och- E 
ranny na 4 lata, konfiskatę mienia w całości za to, że: w okre- 9  
sie od 12.11 do 17.III.1986 r. w Płocku działając czynem ciągłym H 
dokonał trzech kradzieży zuchwałych (jednej w sklepie, a dwóch jj§j 
w autobusie) zabierając w celu przywłaszczenia mienia pry- H 
watne o ogólnej wartości 24.300.— zł, przy czym czynu dopuś- 5? 
cił się w warunkach recydywy. jp

Na mocy art. 6 Ustawy z dnia 10.V.1985 roku (Dz. U. nr 23 9  
poz. 101) Sąd zarządził podanie treści wyroku do publicznej £2 
wiadomości w „Tygodniku Płockim”. Eg
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SĄDOW E
#  Sąd Rejonowy w Plodea prawomocnym wyrokiem z dnia 

18,IV,1980 roku w sprawie K. 330/86 skazał Tadeusza Mrocz
kowskiego ur. 1954 r. s. Czesława, zam. Bodzanów, z mocy art.
208 kk w zw. z art. 60 par. 2 kk na karę 4 lata pozbawienia 
wolności, 60.000.— zł grzywny, nadzór ochronny na 4 lata, kon
fiskatę całości pilenia za to, że: w dn. 5.XII.1985 roku w Chod- 
kowie gm. Bodzanów działając w sposób szczególnie zuchwały 
dokonał zaboru pieniędzy w kwocie ok. 5000 zl na szkodę I.K. 
przy czym czynu dopuścił się w warunkach recydywy specjal
nej wielokrotnej.

Na mocy art 6 Ustawy z dnia 10.V.1985 roku poz. 101 Sąd 
zarządził podanie treści wyroku do publicznej wiadomości w 
„Tygodniku Płockim”. P-190

© Sąd Rejonowy w Płocku prawomocnym wyrokiem z dnia 
23.09.1986 roku w sprawie K. 322/86 skazał Wojciecha — Le
cha Dobrzenieckiego ur. 1953, s. Antoniego, zam. Płock z mo
cy art. 210 § 1 kk na karę 4 lata pozbawienia wolności, 70.000.— 
zł grzywny, pozbawienie praw publicznych na 4 lata, kon
fiskatę części mienia za to, że: w dn. 13.XI.1985 r. w Płocku 
działając wspólnie z nieznanym mężczyzną dokonał rozboju na 
ospbie J.B. doprowadzając go przez bicie do stanu bezbronno
ści i zabrał na jego szkodę rzeczy i pieniądze wartości 52.000.— 
zł.

Na mocy art. 8 Ustawy z dnia 10.V.1935 roku poz. 101 Sąd za
rządził podanie treści wyroku do publicznej wiadomości w 
„Tygodniku Płockim”.

P-197

9 S

© Sąd Rejonowy w Płocku prawomocnym wyrokiem s dnia 
6.08.1986 roku w sprawie K. 722/86 skazał.

Zbigniewa Goździewskiego ur. 1968 r. syna Jerzego, zam. 
Płock na mocy art. 208 kk w zw. z art. 58 kk na karę 4 la
ta pozb. woln. i 200.000.— zł grzywny, za to, że od IX.85— III. 
86 r. działając wspólnie z Innymi (również nieletnim) doko
nał 15 kradzieży z włamaniem na szkodę mienia społeczne
go i prywatnego.
Krzysztofa Władysława Króla ur. 1964 r. syna Józefa, zam.
Piock na mocy art. 208 kk w zw. z art. 58 kk na karę 3 lata 
i 6 m-cy pozb. wolności i 100.000.— zł grzywny, za to, że 
we wrześniu i październiku 1985 roku działając wspólnie z in
nymi dokonał 4 kradzieży z włamaniem na szkodę mienia pry
watnego.
Roberta Andrzeja Baranowskiego ur. 1967 r. syna Zygmunta,
zam. Płock, na mocy art. 208 kk w zw. z art. 60 § 2 kk na karę 
3 lata i 6-m-cy pozb. wolności i 100.000.— zł grzywny, za to, 
że: w dn. 5.III.1986 r. będą pod działaniem alkoholu działając 
wspólnie z Innymi dokonał kradzieży z włamaniem na szko
dę mienia społecznego, przy czym czynu dopuścił się w wa
runkach recydywy.
Nadto z mocy art. 5 pkt 2 Ust. m 10.V.85 r. po®. 101 Sąd orzekł
w stosunku'do wszystkiej skazanych konfiskatę całości mienia.
Na mocy art. 0 cyt. Ustawy Sąd zarządził podanie wyroku do
publicznej wiadomości w „Tygodniku Płockim”.
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9

® Sąd Rejonowy w Płocku prawomocnym wyrokiem z dnia 
3.VI.1986 roku w sprawie K. 547/86 skazał: Stanisława Ro- 
gowskiego ur. 1967 r,, syna Józefa, zam. Płock z mocy art. 9  

iw m 208 na karę 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolności jgj 
Ig i 60.000.— zł grzywny, za to, że w m-cu lutym 1986 roku 9
H H w działając wspólnie z nieletnim włamał się do piw- H
g§ §  miicy i skiadł mienie wartości 12.000.— ził na szkodę osoby pry- 9  
SS ™ waitnej. Jg
H H Waldemara Wojciecha Kowalczyka ur. 1954 r. syna Henryka, «5
H H Tokary ?‘ęWarz’ z mocy ant. 18 § 1 kk w zw. z airt. 208 9
gg S  tu* oraz z art. 215 § 1 kk na kairę łączną 1 rok i 10 m-cy 9
u  B pozb. wolności i 70.000.— zł grzywny, za to, że: w lutym 1986 9
9  S  f’ podzegałt nieletniego oiraiz skazanego S. Rogowskiego do do- Ig
H 9  konania włamania z kradzieżą, oraz za to, że w tym samym 9
9  SS cza'?iG pomóf ł wymienionym w zbyciu w celu osiągnięcia ko- g
li | i  !fzysci ra&jątkowej rzeczy uzyskanych za pomocą czynu za- 9
S  $3. bronionego. Na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 10.V.1985 r. poz, EJ
9  S  I 81 \,ąd 0,r7dkł w stosunku do obydwóch skazanych koinfiska- B
B g * ?  całości mienia. P-199 g
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KUPNO -  SPRZED AŻ
Sprzedam  gospodarstw o ro lna o po
w ierzchni 6 ha z budynkam i. K lęko
wi cki K azim ierz, Giżyno, 09-120 
Bielsk.

00654896

Sprzedam  kopaczkę dw uredlinow ą 
ciągnikow ą. P iu siń sk i Leon, Um ie- 
n ino , 09-412 P roboszczew ice, w oj. p ło
ckie.

00654897

O kazyjnie, tan io , p iln ie sprzedam  12 
h a  z lask iem , b u d y n k i m urow ane. Żu- 
chow ski G rzegorz, G orzechow o, gm. 
B rudzeń , w oj. płockie.

00654893

K upię pom ieszczenie na w arsz ta t 
ślu sarsk i (może być do rem ontu) łub 
plac pod w arsz ta t b lisko  cen trum . 
W iadom ość: 3-go M aja 23 W arszta t 
Ś lu sarsk i do godz. 16.

00651378
IE 3 H S * 2 S B B S B aE ęS » aE 0 H B H aaiS ?2 E S £ B i!B !B iK 3

Oferuję strop 
belkowo-pustakowy

FERT — BET
Kutno,
Grunwaldzka 20/5 
tel. 367-83.
IK a H G E B H n f f lB E !2 a S » a B a iW E E g S IS 8 B 3 !S B n a f f i2 3

Sprzedam  dom ek cam pingow y drew 
n iany , nad a je  się na  działkę 20 mk 
W alczak R egińa, P łock, Jaśm ino
w a 1/71.

00554877

Sprzedam  b iałą  sukn ią  ślubną. Tel. 
311-34 po 15.00-tej.
______________  00654889

P iln ie  sprzedam  gospodarstw o ro lne 
z b udynkam i o pow ierzchni 8.46 h a  
z obsiew em . M ałek, K obyln ik i 18, 
gm. W yszogród.

00654892

Sprzedam  gospodarstw o ro lne o po 
w ierzchni 6,20 ha  w raz z ciągnikiem  
U rsus, oraz budynkam i, położone we 
wsi Gniew kow o gm . B ulkow o. M a
linow ski Grzegorz.
_______________________  00654873

Sprzedam  rocznego span iela  z rodo
w odem . W iadom ość tel. 220-34 wew. 
59.
_______________________  00654874

Sprzedam  sam ochodow ą an tenę  au 
tom atyczną, k ase ty  video BETA, 
zegarek  SEIKO, tel. 221-27.
___________  00654872

Sprzedam  m ieszkan ie M-3 na Podol- 
szycach 50 m* o fe rty  n r  00654876 sk ła 
dać w T ygodn iku  P łockim , 3-go Ma
ja  16.

00654876

G ospodarstw o o pow. 10 ha p ilnie 
sprzedam  łub zam ienię n a  M-3 Sul
kow ski Ja n u sz  G orzechow o, gm. 
B rudzeń, w oj. P łock.

00654880

Sprzedam  bojler 300 litrów  z wę- 
żow nicą, przedsionek do przyczepy 
N-128, sam ochód osobow y „S koda” 
super-O ktaw ia. W iadom ość O broń
ców 35, P łock.
_______________________________ 00654868

Sprzedm  piec gazow y c.o. — 7 rn2 
Płock tel. 5-47-14 do 14.00.
_____________________________  00554870

Sprzedam  m otorow er Sim son, K utno 
tel. 478-71 po 17-ej.
________ __________   00853849

Sprzedam  gospodarstw o 5 ha z b u 
dynkam i. Czesława P ie tru s iak  Rako- 
wiec 36 k /Ż ychllna .
_ ____________   00659852

Sprzedam  rozrzu tn ik  jednoosiow y. 
S tanisław  B agnow ski Szewca N adol
ne gm ina Bedlno.
______________ ■ 00659854

Sprzedam  C-330. W ładysław  Licltow- 
ski Paw łow ice gm ina K rzyżanów  
k /K u tn a .

00859855
K uoię 1,5 tys. sz tuk  pustaków  żużlo
w ych całych, sta li zbrojeniow ej po
wyżej 10 m m  średn icy . T eodor K or- 
dalew ski, ul. L achm ana 26/109 po 17.

00654879

Sprzedam  ciągn ik  C-360, siln ik  na 
gw arancji: R yszard  Jan k o w sk i, 09-408 
P łock 10 Borowicztki ul. Zarzeczna 10.

00654883

Sprzedam  p ieczark arn ię  600 m J po 
w ierzchni uży tkow ej z działką o po 
w ierzchni 1.10 ha  położoną w B ory- 
szewie S tarym . W iadom ość: P łock ul. 
O brońców  S ta ling radu  4/1 m l. T ele
fon  grzecznościow y 214-63 po godzi
nie 15.00. 00354884

Sprzedam  przyczepę 3,5 tony. Kazi
m ierz S urm a Janów  gm ina Oporów. 
_______________    00659857

K uplę działkę budow laną w K utnie, 
w rozliczeniu M-3 w łasnościow e K ut
no, tel. 365-42.
____________________________  00659858

Sprzedam  2,5 ha. Czesław W oźniak 
K om adzyn k/Kutna.

00659859

K upię w Żychlin ie działkę budow la
ną. Ż ychlin , N arutow icza 17.

00659861

PRZETARGI
Zakład Doświadczalny Hodowli 1 Aklimatyzacji 
Strzelcach ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Roślin w

na wykonanie sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w 
Strzelcach o długości kolektora 5,7 km w/g projektu B.P.B.W. 
w Toruniu. Kolektor do powyższej oczyszczalni zaprojektowano 
z rur kamionkowych o średnicach 02—0,3 m.
Przetarg dotyczy całości robocizny, jak też dostarczenia przez 
Oferenta niezbędnych materiałów.
W przetargu mogą brać udział jednostki państwowe i spół
dzielcze.
Termin przetargu ustala się na 16-ty kolejny dzień kalenda
rzowy od daty ukazania się ogłoszenia w prasie w siedzibie 
ZDHiiAR o godz. 11-tej.

Pisemne oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową do 
Dyrekcji Zakładu, najpóźniej na 4 dni przed datą przetargu. 
Szczegółowych informacji odnośnie zakresu inwestycji udziela 
Dział Inwestycji i Remontów, tel. 11-11 lub 421-20 Kutno. 
Dyrekcja Zakładu zastrzega sobie prawo unieważnienia prze
targu bez podania przyczyny.
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Dyrekcja Cukrowni „Borowlczki" w Płocku ogłasza PRZETARG 
NIEOGRANICZONY na sprzedaż ciągnika m-ik4 Ursus C-355 
nr 134430, nr silnika 12804, rok produkcji 1972, cena wywoław
cza 259.200 zł.
W/w ciągnik można obejrzeć w przeddzień przetargu w godz. 
10.00—12.00, Przetarg odbędzie się w Cukrowni „Borowiczki” 
w Płocku po upływie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia 
w pnaste o godz. 10.00.
W przetargu mogą wzdąć udział rolnicy po uprzednim przed
łożeniu zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego i wpła
caniu wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do ka
sy cukrowni. W przypadku niedojścia do skutku w I termi
nie, drugi przetarg odbędzie się po upływie 14 dni w tym samym 
miejscu o godz, 10.00.
Dyrekcja cukrowni zastrzega sobie prawo unieważnienia prze
targu bez podania przyczyn.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Łęczycy ogłasza PRZETARG na wykonanie w 1987 r. robót:
— dekarsko-blacharskich, wraz z przemurowaniem kominów
— murarskich,
— wymiana instalacji c.o.

Ogólna wartość robót wynosi 12 min zł.
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa najpóź
niej do dnia poprzedzającego dzień przetargu z podaniem ko
sztu 1 roboezogodizimy oraz wysokości narzutów. W przetar
gu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa państwowe i spółdziel
cze oraz osoby prywatne.
Przetarg odbędzie się w 14-tym dniu od daty ukazania się 
ogłoszenia o godz. 10.00 w świetlicy Przedsiębiorstwa przy ul. 
Tumskiej 2 w Łęczycy.
W przypadku, gdy dzień przetargu wypadnie w święto lub 
dzień wolny od pracy przetarg odbędzie się pierwszy następ
ny dzień roboczy. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny oraz wybór oferenta.

P-184

Rejon Dróg Publicznych w Gostyninie ul. Krośniewicka 3 ogła
sza PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie robót re
montowo-budowlanych budynków Obwodu Drogowego w San
nikach. Przetarg odbędzie się o godz. 10 00 w terminie 2 ty
godni od daty ukazania się ogłoszenia w Siedzibie Rejonu 
Dróg Publicznych w Gostyninie ul. Krośniewicka 5. Bliższe 
dane dot. szczegółowego zakresu robót, uzyskać można w RDP 
Gostynin, tel. 20-86 (dział budynków).
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

P-186

Nadleśnictwo Płock w Płocku, ul. Bielska. 24 ogłasza PRZETARG 
NIEOGRANICZONY na wykonanie prac remontowo-budowla
nych na terenie Nadleśnictwa Płock i Sierpc. .**
Oferty należy składać w biurze Nadleśnictwa, ul. Bielska 24 S  
w sekretariacie.
Otwarcie ofert nastąpi w 7 dni po ukazaniu się ogłoszenia w 
prasie.
Zastrzega się prawo wyboru oferty lub unieważnienie przetar- % 
gu bez podania przyczyn.

' . P-189 i
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Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej IX ^
Oddział Osobowo-Towarowy w Kutnie ul. Oporowska 10 li
PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż n/w środków I  
trwałych: ‘ m
l.Star A-28 nr rej. PLB-812G, nr podwozia 58157, nr silnika 86224 
nok pr. 1977, cena wywoławcza 260.000, —
Przetarg odbędzie się po 14 tu dniach od chwili ukazania się ^  
ogłoszenia w prasie o godz. 10.00. Liczy się data tygodnika" PKS 
nie uzupełnia brakujących części w pojeździe i nie bierze odno- U 
wiedzialmości za stan techniczny pojazdu. Pojazd można oglądać % 
w dni powszednie w godz. 7.00—15.00 w Zajezdni PKS w Kutnie 'Ą 
ul. Oporowska 10. Przystępujący do przetargu obowiązani sa 1  
wpłacić wadium w kasie PKS Kutno w wysokości 10 proc ceny % 
wywoławczej pojazdu nie później jak godzinę przed przetarłem  % 
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez (Dodani li 
przyczyny.

i
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¥■Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Płocku ul
Zglenickiego 42 blok H ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZO- g; 
NY na sprzedaż: samochodu m-kj Syrena R-20 rok prod. 1P7 P I r  m
silrnniUhn rur runirlw  4.1 Fi71 7 •cifrYr-G/-  ̂ ~ __ _ • n * 1

1 0

wuuęuiie w unnu ucząc od daty Ukazania s:e
ogłoszenia na łamach „Tygodnika Płockiego” w świetlicy Woje- ¥~ 
wódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych o godz. 10 09 W £ 
przypadku niesprzedania pojazdu w I-szym przetargu, driwi od- H 
będzie się o godz. 12.00 z obniżoną ceną zgodnie z obowiązuj'*- $  
cymi przepisami.  ̂ ^
Pojazd można oglądać w przeddzień przetargu w godz 7 00 15 00 
na parkingu Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych $  
przy ul. Zglenickiego 42. " , j
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości I  
10 proc. ceny wywoławczej do godz. 12.00 w przeddzień przetarci: 
Wojewódzkie Biuro Geodezji, i Terenów Rolnych nie ponosi ort' 1  
powiedzialności za Ukryte wady pojazdu. '
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KOMUNIKATY
ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK ZAWIADAMIA,
że w związku z przeprowadzaniem prac remontowych urzą
dzeń elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawie ener
gii elektrycznej w godz. od 8.00 do 18.00 w niżej podanych
miejscowościach:

W REJONIE ENERGETYCZNYM PŁOCK:
— od 30.03 do 7.04 wył. ciągłe Woźniki, Woźniki Brzeziny, Ra
dzanowo 1 i 5,
— w dniu 27.03 Płock, ul. Wieczorka, Jasna, Kwiatowa, Polna,
— w dniu 30.03 Płock, UL Norbertańska, Kilińskiego, Szkoła 
Zawodowa nr 70.
— w dniu 31.03 Płock, ul. Jaśminowa, Gałczyńskiego.

W REJONIE ENERGETYCZNYM KUTNO:
—■ w dniach 30.03 do 17.04 Piątek, ul. Pckmywna, Kościel
na, Nowa, 22 Lipca, Mleczarnia, GS i Młyn, Pokrzywnica 
Hydrofornia, Wylęgarnia, Łąka Weterynaria, Bielice, Krzysiako
wi ce, Sułkowice 1, 2, 3, Piaski Stare, Leżajna, Witów 1, 2, Jasion
ka* Jasiomma Parcel, Konarze w 1, 2, 3, Marysiu, Sypin Giecz- 
no Błotnie, Borowiec,
— w dniach 30.03 do 12.04 Moraków 1, 2 i Bryslri, Żabokrzeki,
— w dniu 1.04 Zagaj 1, 2, 3, Orszewioe, Zacisze, Rogulioe, Kon
stancin, B,rysiki 1, 2, Kolonia, Góra Małgorzaty, GS d MBM, Łęt- 
ków a, b, Sługi, Czarne Pole, Gaj Nowy 2, PZZ, RSP, Gaj Sta
ry,
— w dróu 2.04 Karsznice 1, Kolonia i Dam Starców, Mchowice 
1, 2, 3,Sladkówek, Sladków Podleśny, Sladków Rozlazły, 1, 2, My- 
słówka, Boguszyce 1, 2, Czerników i, 2.

W REJONIE ENERGETYCZNYM GOSTYNIN:
— w dniach 30—31.03 Choinek 2, Góry Ciechomickie 2, Kru- 
bin Kółko Roln.,

w dniach 30.03.—1.04 Potrzebna 1, 2, Korzendówka Nowa 
i Stara, RPN, Baza Budowy Wałów, Dobrzyków 5, 6, Borki 1, 2. 
Szkoła, Piąstki, Troszyn Polski 1, 2, Troszyn Nowy 2, RSP,
— w dniu 30.03 Ja godzinek 1, 2,

w dniach 30.03—3.04 Gąbin, ul. Kutnowska, Moniuszki, No
wy Rynek, Topolowa,
— w dniach 1—2.04 Sanmiilki 2. Waliszew, Guaew 3,
— w dniach 2, 3 04 Nowosiadło 1, 2, 3, 4, Zyck Nowy 1, 2, 4, 5, 
8, Leonów, JuŁLszew, Sady 1, 7, Wymyśle Agromlyn Wymyśle 
Nowe 1 ,2,
— w dniu 3.04 Giżyce 4, Lubień,

W REJONIE ENERGETYCZNYM SIERPC:
— w dniach od 30.03 do 15.04 Rempin 2, Koziołek 1, 2, Snlechy. 
Białoskóry Kuchary 1, Wernerowo, Zaliszewko, Pawłowo', 
Maluszyn, Podlesie, Blinno, Sierpc, ul: Sikorskiego, os. Jagiełły,
— w dniach od 27.03 do 4.04 wyłączenie ciągłe m. Ciółkowo 1.

P-201

URZĄD WOJEWÓDZKI W PŁOCKU INFORMUJE:

& dniem 1 marca br. Rządowe Centrum Informatyczne „Pe-
SQl>' Stacja Łączności -Komputerowej w Płocku funkcjonuje pod 
nowym adresem, tj. Płock, ul. Zduńska 1, p. 305, 308, teł. 238-08.
— Najwyższa Izba Kontroli d/s Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej 
Oddz. Wojewódzki w Płocku oraz Wydział Drobnej Wytwórczo
ści i Usług UW mieszczą się w budynku przy . ul. Kościuszki 8, 
n-ry telefonów bez zmian.
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Urząd  ̂ Gminy w Dobrzelinie, woj. płockie, OFERUJE DO
SPRZEDAŁY elementy ogrodzeniowe z siatki w ramach z kąto
wników o wyra. 1,50X2,00 m. Ilość oferowanych elementów wy
nosi 240 szt. Cena jednego elementu — 3.655 zł. Ogólna wartość
wszystkich elementów — 877.237 zł.
Bliższych informacji udziela sekretariat Urzędu Gminy w Do
brzelinie pok. nr 1. 00654849
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(o - - CZt'e ro !e t e g o  pr:ty  T e c h  n ik u  iTi Ł ą
:ja lr m ści e le k t ■mech a.n ik  u r z ą d z ę ń p i
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n o ż liw o i:c z a k a te r o w •an ia  w  B u rs sie S?
-jSC?.:yca, u l. B uc■zka 13 , te l .  26 - 74..

Szczegółów 
I-go Majta i

h informacji udzit 
1 tel. 27-10 lub 21

eh w Łodzi, ul. Szczeciń- 
OK SZKOLNY 1987/88 
lo Liceum Zawód o we- 
czności w Łęczycy o spe- 
zemysłowych. Obowiązu- 
;o i matematyki. Istnieje 
kół Ponadpodstawowych

la sekretariat szkoły, Łęczyca, Al. 
-40.
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PŁOCKA DRUKARNIA AKCYDENSOWA 
09-402 Płock. Płac Dąbrowskiego 2 b
oferuje do sprzedaży druki jednostronne „Dziennik tabelaryez- j§S 
ny”. Dwustmnna forma druku jest oznaczona symbolem K 185 
Sprzedaż prowadzi Dział Ekspedycji, tel. 220-76 w godz. 6.00— 12 
14.00 (bez sobót)
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Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej «  
Oddział Osobowy w Płocku, ul, Bielska 53 w oparciu o zarządzę- te, 
nie ministra komunikacji dnia 20.11.1982 r. MP, nr 28 poz. 250 % 

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI: «
W dniu 9.IV.1987 r. o godz. 10.00 na terenie Placówki Terenowej jja 
PKS w Sierpcu, ul. Słowackiego 2 odbędzie się PRZETARG NIE- m
OGRANICZONY na sprzedaż samochodu marki Żuk A-l3 nr rej. j§j 
PLB 037 C, nr inw. 72057, nr silnika 245971, nr pod w. 258869, x  
rok pr. 1977, cena wywoł. w ®
I przetargu — 144.200, — zł. te
II przetargu — 72.100, — zł.
Samochód można oglądać w Placówce Terenowej PKS w Sier- m 
p-cu, ul Słowackiego 2. ™j
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej' należy wpłacać m 
w kasie Placówki Terenowej PKS w Sierpcu do dnia 8.IV.1987 r. m 
do godz. 12,00. |

esprzedania pojazdu w I-szym przetargu, drugi 
e się o godz. 12.00 w tym samym dniu i miejscu. M 
ne na I licytację upoważnia do wzięcia udziału m

W przypadku 
przetar g odbę 
Wadium wpk 
v/ Ii licytacji 
Przedsiębiorsi 
bie prawo wj 
unieważnieni: 
Przedsiębiorą 1

ialnośoi za wad’,

wo PKS Oddział osobowy w Płocku zastrzega so-
cofamia zgłoszonego do przetargu samochodu oraz 
i przetargu bez podania przyczyny, 
wo PKS O,'Osobowy w Płocku nie bierze odpowie-

eryte w sprzedawanym pojeździć.

PRACOWNICY POSZUKIWANI
Zakład Remontowy Energetyki Warszawa-Rej on Remontowy 
Płock wykonujący remonty urządzeń energetycznych w Elek
trowni MZRiP wv 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,
— spawaczy z uprawnieniami dozoru technicznego,
— murarzy-tynkarzy,
— blacharzy-dekarzy,
Zakład prowadzi szkolenie zawodowe dla pracowników nie
wykwalifikowanych oraz stałe kursy spawania elektrycznego 
i gazowego.
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.
Kandydatów do pracy prosimy o zgłaszanie się do Rejonu Re
montowego Płock w Elektrociepłowni MZRiP (brama nr 2) 
tel. 5-26-84 lub 5-35-89 w godzinach od 7 do 14.

P-25-0

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Cotex” w Płocku ul. Grani
czna 46

ZATRUDNIĄ MĘŻCZYZNĘ 
NA STANOWISKO GŁÓWNEGO MECHANIKA.

Wymagane wykształcenie wyższe techniczne w zawodzie: 
mechanik. Staż pracy minimum 5 lat na stanowisku Głównego 
Mechanika lub samodzielnym.
Wynagrodzenie na korzystnych warunkach.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr i Szkolenia tel. 256-11, wew. 
217 lub 330.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Żychlinie ZATRUDNI na korzystnych warunkach pracowników 
wykwalifikowanych w zawodach:

— elektryk samochodowy
— mechanik samochodowy
— technik budowlany
— elektryk z grupą b.h.p. bez ograniczeń
— stolarz
— cieśla
— konserwator hydraulik.

Kandydatów do pracy prosimy o zgłaszanie się do P.G.K. i M. 
w Żychlinie, ul. Barliekiego 15 teł. 106 wew. 233.

P-173
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PKP ZAKŁADY BUDOWNICTWA MOSTOWEGO 
Oddział Budowy Mostów nr 1 

w Warszawie, ul. Stanicwicka 1 a

zatrudnią na terenie warszawskiego ■woj. na budowie w Za
kroczym i-u — pracowników w następujących zawodach:
— monter konstrukcji stalowych
— murarz
— elektryk
— spa wacz z uprawnieniami mostowymi
— c i e ś l a
— ślusarz mechanik
— zbrojarz
— operator węzła beto marskiego
— robotnik budowlany — betoniarz
— ratownik wodny

Zasady wynagradzania
— Korzystne zarobki wg Zakładowego Systemu Wynagradza

nia, obejmujące premie podstawowe, motywacyjne, specjali
styczne, nagrody z  zysku, dodatek za staż pnący, nagrody 
jubileuszowe.

Pełne świadczenia PKP t.J.»
— bilety kolejowe bezpłatne i m  ssniiżką 80 proc. dla pracow

ników i ich rodzin,
— jeden raz w rofku bezpłatny bilet kolęd zagranicznych, oraz 

50 proc. międzynarodową kartę zniżek kolei zagranicznych 
dla pracowników i ich rodzin,

— bezpłatne lecznictwo,
— węgiel, względnie ekwiwalent,
— ekwiwalent za umundmowiasnie.

Świadczenia socjalno-bytowe
— możliwość zakwaterowania w  Hotelu Pracowniczym
— wczasy, kolonie, obozy
Po 5 łatach nienagannej pracy możliwość wyjazdu na budowy
eksportowe.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:
PKP Zakłady Budownictwa Mostowego 
Oddział Budowy Mostów nr 1 
Warszawa, ul. Stamiewi-dea la tel. 11-56-12.

P-176-2
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Ę  Zakłady Remontowo-Budowlana WUSW w Bydgoszczy,' Za-
jgj kład Produkcyjny w Płocku, ul. Południowa 13 fi ZATRUDNIĄ NATYCHMIAST:
m — murarzy 
A  — stolarza-cieśle
p  — technika budowlanego na stanowisku majstra bud. (wyma-
% gane uprawnienia bud.) z-ca Kierownika Zakładu w Płocku. 
ffi Warunki pracy i płacy do uzgodnienia: ZRB WUSW w Byd- 
m goszczy tel. 281-213 lub z kierownictwem Zakładu w Płocku, 
»  ul. Południowa 13, tel. 24-239.

P-187

lilii
MPGK w Płocku ul. Kościuszki 3 
Z A T R U D N I  MĘŻCZYZNĘ
do nowo powstającego „Schroniska dla bezdomnych zwierząt” — 
ul. Parowa 20 na stanowisko

PIELĘGNIARZ ZWIERZĄT

Pożądane wykształcenie zootechniczne lub rolnicze. Istnieje saoż- 
liwość otrzymania mieszkania funkcyjnego. Wszelkich infor
macji na temat pracy i płacy udziela Dział Kadr pokój nr. 5 
tel. 238-75.

P-177

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Białej 
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW W NASTĘPUJĄCYCH ZAWO
DACH:
•— elektromechanik pojazdów samochodowy ch
— operator koparki
— tokarz
— mechanik pojazdów samochodowych
— stolarz — cieśla
oraz pracowników niewykwalifikowanych.
Warunki płacy zgodne z Zakładowym Systemem Wynagradza
nia. Chętni mogą się zgłaszać osobiście lub telefonicznie do 
Działu Kadr tel. 294-68.

** P-171

RÓŻNE
P o trą co n a  prze* sam ochód f ia t 12Sp 
w  dn iu  8 m a ja  1986 r. n a  przejściu  
dla p ieszych Al. Jachow icza, n a 
przeciw  kaw iarn i „A gnieszka” prosi 
o k o n tak t w  ch a rak te rze  św iadka 
osobiście lub listow nie. Koszty zw ró
cę, Stan isław  Z gorzelskl ul. D w orco
wa 20.

00654894

Zam ienią spółdzielcze, lokatorek!#  M-
-3, *7 m , z w ygodam i w  P łocku  n® 
podobne w okolicach  W arszaw y. TeL 
W arszaw a 13-23-11.

$087m
O ferty m atry m o n ia ln a  k ra jó w  eu ro 
p ejsk ich  w ysy ła B iuro  M azury, Ol
sztyn, sk ry tk a  338.

F-184-3

M ałżeństw o poszkuju je  
P łock tel. 259-53.

m ieszkania.

00654364

BIORYTM 1 prześlij dat# 
37-500 Ja ro s ław  sk r. 235.

u rodzen ia

P-89

Zam ienię M-3 na Słodow ej, na  w ięk
sze. O ferty  n r. 00654866 sk ładać  w 
„T ygodniku  P łock im ” 3 M aja 16.

00654868

W ygłoszenia, b lacha, b lokady, zam ki 
n ietypow e, suszark i, drzw i h a rm o n ij
kow e i inne  usług i tel. 289-75 10.00— 
—14.00.

00654867

Zam ienię M-4 na PodolszczycaCn na 
dwa oddzielne. P łock  u l. Szarych 
Szeregów  1 m !.

00654871

P oszukuję garażu  w C iechanow ie w 
zam ian udostępn ię  garaż, budynek  
gospodarczy w P łocku . Chełstow ski, 
C iechanów , Pow stańców  W ielkopol
skich  9/28..

00654873

Solidnego m urarza  z ‘ kw alifikacjam i 
za tru d n ię  w zakładzie budow lanym . 
K utno, tel. 478—03 w godz. 17—19.

00859883

Zam ienię M-4, S pokoje, telefon cen
tru m  Bydgoszczy na 3 pokoje w P ło
cku, n a jchętn ie j Podolszyce lub  Pow 
stańców . Bydgoszcz, teł. 42-34-66 O 
godz. 10.00.

60854891

M eble w /g w zoru k lien ta  w ykonuję. 
P łock, ul. L achm ana 25 m  11 po 17- 
tej.

00654393

ZGUBY
Zgubiono dowód re jes tracy jn y  FLY 
8371, M ackiew icz Jreneusz .

00054888

Zgubiono praw o jazdy  k at. A, B. 
Leszczyńska B arb ara , Lelice gm. 
Gozdowo.

00654887

Szczepański S tanisław , zam. C iaeh- 
cln  gm. B ielsk zgubił praw o jazdy  
kat. B.

CC6548SI

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6.III.1937 r. 
odszedł od nas

kol. STANISŁAW LEWICKI
ofiiaimy pracownik Wojewódzkiej Federacji Zw. Zaw. Pracow
ników Ochrony Zdrowia w Płocku, członek zwyczajny ZBoWiD, 
odznaczony Krzyżem Walecznych Powstania Warszawskiego 
1944 r., Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką 
Związkową, Złotą Odznaką „Zasłużony dla woj. warszawskiego”, 
Odznaką za wzorową pracę w Służbie Zdrowia, Medalem 40-le- 
cia PRL.
W zmarłym tracimy cenionego i dobrego kolegę

Rada Wojewódzka Federacji Zw. Zaw. Pracowników 
Ochrony Zdrowia w Płocku

F-159

W dniu 12.03.1987 r. zginął tragicznie w czasie pełnieni* 
obowiązków służbowych

Ob. ROMAN SOSNOWSKI

wieloletni pracownik naszego przedsiębiorstw*.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają

dyrekcja, czynniki spoleezno-polRyczn®
K współpracownicy a PRTiA „Izokor-Instal” Płock

P-200

Koledze
JULIANOWI MAŚLANKIEWICZOWI

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

O J C A
składają

dyrekcja, organizacje społeczno-polityczne, 
koleżanki i koledzy z MFGM w Płocku

P-214

Dyrektorowi WGKiM UW w Płocku
mgr inż. 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 MPGM w Płocku
, P-168
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DO ARTURA
Mara 21 lat 1 na imię md Be

ata. Tygodnik kupuję co tydzień, 
ale nie należę do stałych czytel
niczek rubryki „Moja pierwsza 
miłość”. Ostatni numer tygodni
ka przeczytałam akurat cały, łą
cznie z MPM, Natrafiłam na 
Twój list i postanowiałm napisać. 
Takich ludzi jak Ty jest bardzo 
wielu, ale wydaje mi się, że z tą 
twoją nieśmiałością trochę prze
sadziłeś. Ludzie nieśmiali piszą 
inaczej. Tymczasem Ty zazna
czasz, że Jesteś podobno przy
stojny i masz nawet samochód”. 
Piszesz to w taki sposób jak
byś miał pretensjo do całego 
świata. Nieraz dziewczęta i 
chłopcy bardzo atrakcyjni mają 
problemy ze znalezieniem partne
ra. Zastanów się trochę nad tym. 
A może po prostu schowałeś się 
pod piecem 1 czekasz, aż ktoś 
Cię znajdzie? Na pewno masz 
przyjaciół. Postaraj się przeby
wać t  nimi częściej, a nim się 
obejrzysz Twoja „nieśmiałość” 
zniknie i zobaczysz, że życie jest 
naprawdę pleknę. To, że masz 23 
lata o niczym nie świadczy. Je
steś jeszcze przecież młody i masz 
czas. Nie staraj się szukać niczego 
na siłę, wiele rzeczy przychodzi sa
mych nim się człowiek obejrzy. 
Nie rozczulaj się nad sobą, bo to 
hic nie daje, a pogarsza tylko 
samopoczucie. Staraj się brać ży

cie takim jakie ono jest. A jest 
naprawdę piękne. Może Ci się 
wydawać, że jestem „mądralą”, 
ale tak nie jest. Mnie życie rów
nież nie głaszcze po głowie, a mi
mo to nie tracę nadziei i wiary w 
lepsze. Przyznam się, że jestem 
dziewczyną atrakcyjną i napraw
dę ładną (nie pomyśl sobie, że się 
chwalę), a mimo to niedawno roz
stałam się z chłopcem, którego ko
chałam. I widzisz nie robię z tego 
powodu dramatu ani tragedii, nie 
zamykam się w sobie i nie szu
kam nikogo na siłę.

BEATA

Od redakcji: Jeden z lis ów do 
Ar'ara cytujemy, adres autorki 
przek żerny zainteresowanemu 
jak również pozoa alą korespon
dencję. Prosimy o zgłoszenie się 
do redakcji.
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L USZYN (gm. Kiernozia) jest 
typową miejscowością z bo
cznych szlaków. Wprawdzie 

w średniowieczu wiódł tędy trakt 
warszawski, ale swą dawną rolę 
straci! przynajmniej przed trze
ma wiekami. Nigdy też wioska nie 
uzyskała większego znaczenia go
spodarczego czy administracyjne
go. Konkurencja Żychlina, Pacy
ny, Osmoiina i Kiernozi była 
zbyt duża. Mimo to wytrawny 
krajoznawca nie może jej pomi
jać, przede wszystkim dla dwóch 
bardzo reprezentatywnych zabyt
ków przeszłości. Są to: klasycy- 
styczny pałac, bardzo dobrze li
tr zy many dzięki właściwemu me
cenatowi miejscowego PGR oraz 
mniej opisywany, a równie cen
ny XVI-wieczny kościół. Dziś 
właśnie zajmiemy się tym dru
gim obiektem.

Trudno określić kiedy przystą
piono do budowy świątyni. Wia
domo, że kościół istniał tutaj już 
w drugiej poi. XIV wieku, ale 
z całą pewnością był to obiekt 
drewniany, który nie przetrwał 
dłużej niż dwa s ulecia. Obecny 
ukończony został w 1595 roku, na

co istnieją przekonywające do
wody. Zatem jego budowę musia
no rozpocząć kilka, kilkanaście, a 
może nawet kilkadziesiąt lat wczc- 
niej. Fundusze wyłożył nań Jan 
Modzelewski, podczaszy łęczy
cki.

Wielokrotne restauracje nie 
zdołały zatrzeć pierwotnych cech 
stylowych świątyni, która wznie
siona została w stylu gotycko-re- 
nesansowym, dość charakterysty
cznym na ziemi mazowieckiej dla 
tamtego okresu. Siady działalno
ści dawnych mistrzów sztuki ar
chitektonicznej widoczne są na 
każdym kroku, zarówno wew
nątrz budynku, jak też — szcze
gólnie — w formie bryły. W pre
zbiterium z> chowało się sklepienie 
kolebkowo-krzyżowe z ostrołuko- 
wymi lunetami i profilowanymi 
stiukowymi żebrami. Ściany na
wy rozczłonkowane zostały sze
rokimi, głębokimi wnękami. Na 
belce tęczowej przetrwała stara 
polichromia. Okna są smukłe, 
zamknięte półkoliście. Jeszcze 
mocniej cechy stylowe zaakcen
towane są na zewnątrz świąłyni: 
mury opięte szkarpami, sterczy-

ny i sterczynki zwykle wieńczone 
ostrosłupowo, blendy, a zwłaszcza 
renesansowy portal do zakrystii, 
wykonany w profilowanym pias
kowcowym obramieniu z laciń- 
skim napisem i herbem Trzywdar 
w nadprożu.

Luszyński kościółek, niewielki 
kameralny, wyróżnia się bogac
twem wyposażenia wewnętrznego, 
Izabella Galicka i 'Hanna Sygie- 
tyńska, inwent ary żując przed kil
kunastoma laty były powiat go- 
styniński, odnotowały tw aj 
przedmioty o dużej .wartości his
torycznej — malowidła, meble, 
kropielnice, naczynia liturgiczne.
Brak miejsca nie pozwala na ich 
szczegółowy opis.

Na zakończenie parę zdań o na
grobku fundatora i jego żony Ka

tarzyny z Borszów, wystawionym 
w 1596 roku. czyli jeszcze za ży
cia małżonków. Późniejsze prze
róbki zmieniły wprawdzie obra
mienie nagrobka, ale w stanie 
pierwotnym zachowały się dwie 
płasko rzeźbione postacie zmar
łych — wyżej, Jana Modzelew
skiego w zbroi i dolną, wyobraża
jąca kobietę, Katarzynę z domu 
Borsz. Nad górną płytą inskryp
cja, zaś w cokole i po bokach li
czne herby w tym Trzywdar — 
Modzelewskich i Dołęga — Dor
szów. Jako budulca użyto piasko
wca, podobnie zresztą jak w wie
lu innych rzeźbach nagrobnych * 
tamtej epoki.

Tekst: Jon B. MYCEK 
Rysunek: 

T A D E U S Z  OSIŃSKI

Fot. TOMASZ i . GAŁĄZKA

CHCECIE TO WIERZCIE
U A RAN -  (20.111-20.1 V)

Kocha się w Tobie p o ta jem nie  k toś 
z k im  codziennie się spo tykasz, nie 
m a jed n ak  odw agi w yznać sw ojego 
uczucia Ta sy tu a c ja  trw a już dłuższy 
czas, ale zajęty  w alką o względy ko
goś zupełn ie innego w cale nie dostrze
gasz s ta ra ń  zdesperow anego Kozio
rożca.

BYK — (21.IV—20.V)

D obry tydzień , pełen zask aku jących  
sy tuacji, znow u będziesz fetow ał zw y
cięstw o a Panna oszaleje z zazdrości 
z pow odu Tw oich sukcesów . Życzli
wość W odnika nagrodzi ten nieocze
kiw any zgrzyt. Słowem — tak  trzy 
m ać i cieszyć się pierw szym  w io
sennym  słońcem .

BLIŹNIĘTA — (21.V—20. VI)

gfa m ało dyscypliny  w ew nętrznej, 
stąd  ciągłe konflik ty  i te z sam ym  
sobą, i z przełożonym i. Z astanów  się 
jak  przeorganizow ać dzień by m iej
sca starczyło  na w szystko co niezbęd
ne. Po tra fisz , naw et jeśli d robne su k 
cesy — nie p rzy jdą  ta k  szybko.

RAK — (21. VI—21. VII)

Do końca tygodnia będziesz za ję
ty — i to w sposób niezw ykle Inte
resu jący , bo in te re su jące  okaże się 
tow arzystw o, z k tó rym  spędzasz czas. 
Naw iążesz ob iecu jącą znajom ość z 
W odnikiem , podróż w p lener pozwo
li zaczerpnąć trochę  pow ietrza. Sło
wem — tydzień pełen n iespodzianek.

LEW — (22. VII—21. VIII)

In teresy  idą dobrze, a Ty ciągle n ie
zadow olony, w ym yślasz p rob lem y do
datkow e, kom pliku jesz to co p roste, 
Zastanów  się czy jest to m etoda na 
popraw ienie osobistej sy tu ac ji — a 
przecież Strzelec chciałby  Cię w idzieć 
szczęśliw ym .

PANNA — (22.VIXI—21.IX)

O czaruje Cię S trzelec elokw encją, 
dow cipem . Jego spo jrzen ia  i  zain te

resow anie spraw i, że poczujesz się za
k łopotany . Do tej pory Ty należałeś 
do zdobywców teraz Jest inaczej. 
W iosna — to dobra pora d la miłości, 
bądź na n ią p rzygotow any.

WAGA — (22.IX—21 .X)
Zostaniesz obdarow any  w spaniałym  

1 cennym  prezem em . O każe się, że 
n a s ro d /o n e  będą — Tw oja odw aga i 
u m ieję tność  bezkonfliktow ego roz
w iązyw ania tru d n y ch  sy tu ac ji. S kor
pion doceni 'o 1 odpow iednio uhono
ru je . O kazja by w ydać ko lację  na 
cześć, z odrobiną alkoholu .

SKORPION — (22.X—21.XI)

W izyta rodziny zakłóci nieco do
m ową harm onię, podda Cię trudnej 
próbie, potrafisz jednak  w szystko o- 
panow ać, nawoi leśli będzie Cię to 
kosztow ało k ilka  nie na.pepiej prze
spanych  nocy. W przyszłym  tygodniu 
za to spokojnie.

STRZELEC — (22.XI—21.XII)

Co m asz zrobić ju tro , zrób dzisiaj — 
nie odk ładaj na potem , choć to Tw o
ja  u lubiona cecha — w szystko za 
pieć dw unasta . Na ogół zdążasz na
czas — ale n iepo trzebn ie kosz tu le  
Cię t.o tyle nerw ów . W sobotę zapla
nuj p ran ie  — ale w  niedzielę ko
niecznie odnoczynek.

KOZIOROŻEC — (22.XII—20.1)

Mały flirt pozwoli Cl oderw ać stę 
cd codziennych trosk , w niesie w Tw o
je  życlie tro szk ę  ciepła, sp raw ia, że 
św ia t w yda się p iękn iejszy  niż jest. 
Nie u legaj jed n ak  złudzeniu, że po
trw a dłużej — bedzie tegó w sam 
raz na kilka m iłych w ieczorów .

WODNIK — (21.!.—18.H)

Za w iele w ym agasz od innych, nie , j 
grzeszysz to le ran c ją , a do tego często 
dąsasz się i obrażasz, dlatego prze
byw anie z T obą byw a nieco trudne, 
na szczęście jeśli chcesz to napraw dę 
jes te ś  w span iały . W ięc chciej — bo 
w arto , zwłaszcza dla tego uroczego 
B arana .

RYBY (19.0—20.01)

Szczęście będzie Ci sp rzy jać , w ypeł- & 
n ij kupon to to lo tk a , zagraj na fan 
tow ej loterii — fo rtu n a  przy Tobie. 
Szczęście w m iłości — także  — na
reszcie n ieśm iałe i d e lika tne  Ryby 
zdobędą się na odw agę.

MODA

J U Ż
W I O S N A

Świadczą o tym pocałunki zakochanych par, 
ale także fakt, że zdjęliśmy już zimowe okrycia. 
Króluje, szczególnie wśród nastolatków, niepo
dzielnie i od zawsze dżins sprany i nowy, w róż
nych odcieniach, ale za to ciągle efektowny, 
ciągle jedyny, niezastąpiony i nie do zdarcia.

Do dżinsowych spódnic i spodni koniecznie 
buty na płaskim obcasie i skarpetki, kolanówki,!) 
co kto woli i ma. Fryzury proste, ozdoby także. 
Dużo plastikowej biżuterii, chociaż dżins można 
nosić także bez ozdób.

DEALlSCl twierdzą, że wieczny praw
dziwie jest tylko Pan Bóg, materialiści 
— że raczej materia, jednakże jest spo

ra grupa takich, którzy za rzecz jedynie 
godną miana „wieczny” uznają ruch. Gdy
by nie było tego odwiecznego krążenia, to 
na przykład Księżyc dawno spadłby nam 
na głowy, a i my już byśmy upadli na 
Słońce. Nie byłoby nas na tym najlepszym 
ze światów.

Gdyby w urzędach papiery tkwiły na 
swoich biurkach, a nie cyrkulowały między 
nimi w układzie poziomym (między poko
jami) i pionowym (między piętrami), to ta 
martwota doprowadziłaby do zamarcia 
pracy całego urzędu. Jeśli na budowie ro
botnicy staliby wyłącznie bez ruchu — to 
od razu byłpby wiadomo, dlaczego brakuje 
mieszkań, szkół, innych lokali choćby i 
sklepowych. Ale oni poruszają się, stwarza
jąc narażenie pracy. Ich ruch jest więc ca
łym uzasadnieniem, że 10 budownictwie 
mimo wszystko coś się buduje. I od razu 
doszukujemy się przyczyn zastoju gdzie 
indziej.

Poteoretyzowaliśmy trochę, czas icziąć 
się za konkrety. W Łęczycy myślą. Cho
dzi o urząd pocztowy. Myślenie to jest 
marnej nadzwyczaj jakości, niewątpliwie 
jednak ustnieje. Oto miejscowe listy naj- 
pierw są wysyłane do Kutna, a później do
piero wracają do adresatów w Łęczycy. 
Gdyby było inaczej, nikt nie posądziłby o 
myślenie pocztowców łęczyckich. Byłoby po 
prostu normalnie. Wrzucamy list do 
skrzynki w Łęczycy, stamtąd wyjmuje go 
doręczyciel, zanosi do urzędu pocztowego, 
ędz-e SO stemplują i oddają temu samemu 
Ust&ncszowi, mu tam dertaryeiele* i

SAMO
ŻYCIE

CYRKULACJA
(on) odnosi go gdzie trzeba, ponieważ list 
jest m i e j s c o w y .  Tak się dzieje chyba na 
całym świecie, wszyscy uważają to za nor
malne i dlatego wychodzi, że pocztowcy 
dopiero wtedy udowodnią swoje myślenie, 
gdy wymyślą coś innego. Więc wykombino
wali. Znaczy — myślą. A na tym nam naj
bardziej zależy.

Doskonałym przykładem na to, że coś 
istnieje, bo się rusza (cyrkuluje) jest przy
kład z płocką ropą i benzyną. Najpieno 
trafia ona z naszej Petrochemii do Łodzi, 
tam ją dzielą na papierze i przysyłają znów 
do Płocka. Tu jednak nie będę wypowiadał 
arbitralnych sądów na temat „kto też po
myślał w tej sprawie”, gdyż, jak się wy
daje, w ten proces myślowy zaangażowane 
są taicie siły, z którymi nie warto zaczynać. 
Poprzestańmy na tym.

Ostatnio cyrkulowalem osobiście mię
dzy magazynami WPHW, sklepem tegoż 
przedsiębiorstwa. Wydziałem Kultury w 
Płocku i Ratuszem i jeszcze raz, i jeszcze 
w jakimś chocholim tańcu. Najpierw trze
ba napisać zamówienie na różne sprzęty 
(nagrody dla miss Mazoicsza '87) na orygi
nalnym blankiecie (skąd je wcięć, jciU re

dakcja nigdy czegoś takiego nie potrzebo
wała?), następnie zamiast płatności prze
lewem trzeba dokonać jej przy pomocy 
czeku, czyli następna runda itd. To może 
nawet czytać się z szerokim uśmiechem, 
w którym widać nawet ósemki dolne i gór
ne. Ale samemu tak cyrkulować — to już 
inna sprawa.

1 jeszcze jedna historia, na zakończenie. 
Wszelkim zaopatrzeniem winni zajmować 
się wyłącznie zaopatrzeniowcy. Ale — skąd 
redakcja ma wziąć zaopatrzeniowców? A 
tu trzeba kupić np. dla jury, dla ciężko 
pracujących przy wyborach miss operato- 
rów, reżyserów, choreografa i temu po
dobnych ludzi, powiedzmy — kawę. Więc 
się kupuje. Jest kawa, ale nie ma jak za 
nią zapłacić. Wyszły jakoweś przepisy, że 
instytucje mogą upijać się herbatą, upijać 
choćby sokami ouaocowymi i obżerać cia- 
stkasni, natomiast z kauaą jest przesada. 
NieAwolno kupować na rachunek. Na nic 
tłumaczenia, że się nie wiedziało, że fik
cyjnego rachunku na herbatę nie tuyp^sze 
żaden sklep, gdyż ich również kontrolują. 
A zatem — przyjdzie temu, co kupował 
zapłacić z własnej kieszeni. 1 dobrze mu 
tak. Po co rwie się do zaopatrywania, skoro 
zaopatrzeniowcem nie jest? Zawsze mó
wiłem, że lepiej trzymać się szeregu, nie 
wychylać, co najwyżej cyrkulować udając 
robotę.

Cyrkulacja moich myśli wcale nie 
świadczy, że jestem myślicielem, czy myś
liwym. Prawdopodobnie jest to również 
próba pokrycia pustawego wnętrza. O czym 
ze smutkiem zawiadamia —
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POZIOMO: , 1) zespół m uzyczny z 
K rakow a. 4) głośne zaw ołanie. 8) zna
kom ita ak to rk a  T eatru  N arodow ego, 
k tó ra  w 1823 roku  w ystępow ała w 
płockim  tea trze . 10) m ała czarna, li) 
pałac kam ienny  B olesław a Chrobrego 
w P łocku. 13) im ię Z im inskiej-Sygie- 
ty ńsk ie j. 14) lepka substan c ja . 17) 
m ały p iesek pokoiow y z grupy  p in
czerów. 19) najw yższy czynny w ulkan 
Europy. 21) u roczyste  zdjęcie zasłony 
z nowego pom nika. 22) m elodia od
tw arzana  o określonej porze z p ło ck ‘«l 
Wieży Zegarow e). 23) rodzaj słodk ie
go, pieczonego ciasta , zw iniętego w 
rulon.

PIONOWO: l) działacz ruchu  robo t
niczego i ludowego, zginął w publicz
nej egzekucji w Płocku, we w rześniu 
1942 roku. 2) np. „N otatk i P łock ie” . 
3) tw arz, oblicze. 5) s ta tek  rzeczny z 
pom ieszczeniam i m ieszkalnym i dla ro 
botników  zatrudn ionych  przy pracach  
hydro techn icznych . 8) am perosekun- 
da. 7) oddzielała niegdyś Zam ek od 
p iiasta . 9) dosta rczan ie  środków  na 
.Utrzymania innych osób. 12) b o h a te r

k a  najg łośniejszego polskiego ro m an 
su 15) część tułow ia człow ieka. 16) 
p rusk i urząd adm in istrac ji skarbow ej 
(obecnie gm ach Urzędu W ojew ódzkie
go). 18) epopeja . 20) „K aszte lańsk ie” 
z S ierpca.

Pom iędzy C zytelników , k tórzy  w 
ciągu 10 dni nadeślą  pod adresem  r - 
d ?. kej i rozw iązania na kartach  pocz
tow ych z dop isk iem : K rzyżów ka 
n r 745, rozlosujem y nagrody książko
we.

Za praw idłow e rozw iązanie k rz y 
żówki m 740, nagrody książkow e w 
w yniku losaw ania o trzy m u ją :

1. Sofia K ruszę ln icka, ul. Z achodnia 
11. m. 27. 99-100 Łęczyc?.

2. Anna B oguszew ska, ul. S ienkie- 
w ’c /a  4a, 09-200 Sierpc..

3. Jan  A m broziak, Robertów  18, 
09-541 Pacyna.

DZIWNE,
ALE PRAWDZIWE

W wieku 11“ 
Florydzie Jul 
styłutka W 
pracowała be 
roku życia.
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