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O tym, że kondycja gospodarcza kraju 
zalety w dużej mierze od zyskowego eks
portu to Wiemy. Japonia, przed laty jeden 
z polskich wzorców, sprzedaje za granicę 
około połowy wyrobów swoich fabryk. Po- 
i& T ^-iąc już challange światowy oraz nasz 
w nim udział, ograniczający się bodaj w 
międzynarodowym obrocie towarowym do 
wielkości zamkniętej ułamkami procenta, 
plasujemy się na końcowych lokatach tak
że w tabeli europejskiej. Wie jest' to opty
mistyczne, zwłaszcza jeśli się weźmie pod 
uwagę nasze potrzeby, a i aspiracje naro
du żyjącego przecież w środkowej części 
Europy, często odwołującego się do swej 
tysiącletniej państwowości.
TTU DRUGIM etapie reformy wielką wagę
k; ‘ 7 przywiązuje się do aktywizacji eksportu. 

Słu--'jre bowiem jest to właściwie jedy
na droga szukania walut wymienialnych, 

a zetem również rozwoju rodzimej gospodarki. 
*' •wje •••;! ogromna. Sprzedać można i e-
r' c ' :e ■ "owy dobre jakościowo, stosunkowo ta
mę, ; • kiwane na rynkach oraz deficytowe su
rowce i minerały, częściowo też żywność.

Aktywizacja eksportu zależy od wielu czynni
ki.'/ tkwi.-v.-vch zarówno wewnątrz, jak i na zew- 
r .b:’ przedsiębiorstw. Wymaga większej ela- 
sWozoośc! re-oriów i central handlowych oraz 

cn a samych producentów, Niezbęd- 
> nakłady finansowe, chociaż ich 

muszą stanowić bariery nie- 
>wauia Mówił o tym podczas 
KW PZPR Mieczysław Mał

kiewicz. ciyrcktor naczelny ZSO „Połam-Gosty
nin” • RUrowany przez niego zakład w przeciągu 
kilku lat z eksportowego kopciuszka przeisto
czył się v/ poważnego kontrahenta handlującego 
— z zyskiem — swoimi wyborami ze Wschodem 
i Zachodem.
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z-t ; n : erecwa n a s-
ne sa rów?; k > na
skala i zaknes nie
możii vrej do sfora
ostatn;i ego p’lenum

W BULKOWIE zakończyła działalność 
Szkoła Zdrowia. Miejscowe członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich wysłuchały 

z zainteresowaniem fachowych wykładów o 
tym, co higieniczne, właściwe, pożywne, ko
rzystne dla organizmu. Przyszły władze gmi
ny, rozdano dyplomy i nagrody, wręczono 
kwiaty. Uroczystość dobiegłaby niewątpli
wie końca w miłej i serdecznej atmosferze,

gdyby z sali nie padła w pewnej chwili gorz
ka uwaga: „Co nam ze szkolenia, jak  nie raa 
kto wypisać recepty”.

Inne kobiety zawtórowały opowiadając, z 
jakim trudem zdobywają niezbędne lekars
twa i jak często muszą obywać się bez nich. 
Lekarza w Bulkowie nie ma od wielu miesię
cy. Czy i kiedy będzie — to pytanie nurtuje 
całą wieś.

— Rzeczywiście tak kiepsko z 
kadrą medyczną? — pytam naj
bliższej siedzącego sekretarza 
KG PZPR, Włodzimierza Głowa- 
lę.

— Nie chodzi o kadrę, ale o 
mieszkanie — mówi sekretarz i 
wyjaśnia naturę bulkowskiego 
paradoksu: Dwa mieszkania prze
znaczone dla służby zdrowia zaj
mują nie lekarze, lecz... ich me
ble. Wszystko dzieje się w maje
stacie prawa, a niemożność usu
nięcia z obu lokali dobytku by
łych lekarzy utrudnia władzom 
gminy poszukiwanie następnych 
chętnych. Ot, i dylemat nie do 
rozgryzienia. ■

Naczelnik gminy Stanisław Ko
zak uważa, że ZOZ Płock popeł-* 
nił błąd, sprowadzając do Bulko
wa młodą lekarkę i przydzielając 
jej czteropokojowe mieszkanie w 
ośrodku zdrowia. Pani dole tor 
niedługo popracowała, przecho

dząc wkrótce na urlop macierzyń
ski, następnie zaś wychowawczy. 
Sama wyniosła się do Płocka, 
mieszkanie w Bulkowie pozosta
wiając niewykorzystane.

— Czasem się w oknach świe
ci — mówią kobiety. — Znaczy, 
że ktoś tam bywa, ale bardzo
rzadko.

Brak lokalu stał się ba
rierą, ograniczającą możliwości 
pozyskania nowego lekarza. 
Szansa wyłoniła się wówczas, gdy 
weterynarz opuścił „agronomów- 
kę-’ przenosząc się do innego bu
dynku. Mieszkanie w „agromo- 
mówcę” nie było szczytem luksu
su, ale posiadało kanalizację, wo
dę i instalację do gazu z butli. 
Skierowana przez ZOZ nowa pa
ni doktor przystała na te warun
ki i waięła się solidnie do pracy. 
Fachowcem była dobrym, czło
wiekiem chyba również, bo 
wkrótce zaskarbiła sobie zaufanie 
wszystkich mieszkańców Bulko

wa i okolic. Do tej pory wspomi
na się ją tutaj z sympatią.

*
— Dobra była nasza pani dok

tor. Szkoda, że musiała wyje
chać...

— Skoro wszyscy tak ją lubili, 
dlaczego nikt nie chciał wynająć 
mieszkania? — pyta z goryczą na
czelnik- Czynił wiele bezowoc
nych starań, by ktoś z mieszkań
ców zechciał przyjąć lekarkę na 
kwaterę. Okazało się bowiem, że 
„agronomówka” nie spełniła po
kładanych w niej nadziei. Ponoć 
zrodziły się jakieś konflikty na
tury sąsiedzkiej między jej loka
torami, choć niektórzy twierdzą, 
że było tam po prostu zimno i 
niewygodnie.

przepraszam 
kilka pytań...

i

ZSO „Połam” Gostynin osiąga licząc® się rezultat  ̂ w produkcji eksportowej.
Fot. TOMASZ j. GAŁĄZKA

rat® -f KRACZAMY w miesiąc dla 
Polaków szczególny, Kwle- 
cień — czas narodowej pa

mięci Próg wiosny, okres budze
nia się do życia przyrody po kil- 
kunresfęcznym letargu, dłuższy 
dzień, oczekiwania i nadzieje, 
które zawsze towarzyszą tej po
rze nim . Wczesna wiosna to tak
że czas wielkich porządków, usu
wania śladów zwykle dokuczli
we! w naszym klimacie zimy. 
Młodzież szkolna, głównie harcer
ska. kieruje swe kroki do miejsc 
polskiej tradycji dziejowej, nie
rzadko, prawie z reguły, uświę
conej krwią i męczeństwem roda
ków A miejsc takich historia, za
równo ta odleglejsza, jak szcze
gólnie najnowsza, będąca w za
sięgu pamięci przynajmniej poło
wy Polaków — nam nie skąpi
ła.,.

Groby narodowych bojowni
ków rozrzucone są po całym świę
cie, wielu z nich już za życia ob
darzano sławą bohaterów, zaś ich

sylwety, czyny i poglądy służyły 
i służą nadal za wychowawcze 
wzorce osobowe. Najwięcej 
wszakże mogił kryje ziemia pol
ska. Tutaj zwykle oddawane 
wartość dla każdego najcenniej
szą — życie. W boju, na polu 
chwały, przed plutonem egzeku
cyjnym, czy też pod razami ano
nimowego oprawcy.

łów wojskowych i powstańczych, 
organizacji p&triotyczno-wyzwo- 
leńczych, społeczności wielu miast 
i wsi. To zwykle bezimienni bo
haterowie czasów najtrudniej
szych z trudnych, kiedy pogar
dzano życiem, odwaga graniczyła 
z brawurą, zaś śmierci oddawali
śmy najpiękniejsze polskie kwia
ty.

C Z A S  ZAD LIMY
Miejsca uświęcone walką i mę

czeństwem czciliśmy zawsze. Pa
mięć — to wielka dodatnia na
sza cecha. Historia była dla Po
laków wyjątkowo szczodra, stąd 
ze zdumiewającą konsekwencją 
zapisywaliśmy kolejne jej karty, 
zwłaszcza imionami wielkich żoł
nierzy, dowódców, powstańców, 
rewolucjonistów. Nie zabrakło 
bohaterów zbiorowych — oddzia-

Czy ktoś policzył nasze miej
sca pamięci narodowej? I tak, i 
nie. Tych, gdzie stoją pomniki i 
obeliski, wiszą tablice, gdzie skła
da się kwiaty i pali znicze jest 
ponad 20 tysięcy. Tam zginęło nas 
najwięcej, są miejsca — cmenta
rzyska, nekropolę większe od 
warszawskich Powązek, chociaż 
próżno tam szukać choćby jed
nej mogiły. Znamy je: Oświęcim

— Brzezinka, Majdanek, Sobibór. 
Treblinka, Chełmno...

Ale też najwięcej pozostaje 
iniejsc bezimiennych, rozrzuco
nych po lasach i zagajnikach, 
zrównanych dziś z ziemią oko
pach i transzejach. brzegach rze
czek i kanałów, zaułkach, do
mach i zagrodach Tam. gdzie to
czyły się walki. Nierzadko wręcz, 
ramię w ramię, na bagnety i pię
ści. Tylko gdzieniegdzie znaczą je 
pojedyncze groby ozdobione brzo- 
zowym krzyżem lub zwykłe kop
czyki porośnięte trawą. To rów
nież są miejsca narodowej pamię
ci.
• Kwiecień, czas budzącej się do 
życia przyrody, ale też czas za
dumy nad polskim losem, czas
Wdzięczności i szacunku dla (ych, 
którzy oddali swe życie, by inni 
żyć mogli.

TADEUSZ BANACH
— przewodniczący Rady Społeczno- 
-Gospodarczej przy WRŃ w Płocku

— Na co dzień jest Pan dyrektorem 
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, o 
społeczności naszego województwa i jego 
gospodarce wie Pan chyba wszystko. Czy
dlatego został Pan wybrany na to stano
wisko?

— To nie stanowisko — raczej funkcja 
Rada jest ciałem społecznym, nikt za swa 
pracę nie będzie dostawał pieniędzy. Ogó
łem w skład Rady wchodzą, jak zapewne 
czytelnicy „Tygodnika-’ już wiedzą — 35 
osób. Nie byłbym statystykiem, gdybym 
nie dokonał analizy naszego składu. Tak 
więc — 11 członków zaproponowały żaki . 
dy pracy, 17 — stowarzyszenia i organi
zacje polityczne. Średni wiek — 48 lat. a 
więc ludzie z doświadczeniem. W swym 
składzie mamy 5 kobiet. 3 emerytów, 24 
członków PZPR, 3 ZSL. 1 SD, 5 bezpartyj
nych, 1 z PAX i 1 — z PZKS. '

— I będziecie jako Rada opiniować ró
żne wnioski i projekty uchwal WEN’ oraz 
podsuwać rozwiązania Waszym zdaniem 
najwłaściwsze?

— Na razie takie sformułowanie wy
starcza. Nie jest natomiast już dziś wia
domo. co konkretnie stanie na porządku 
dziennym, co wcześniej — co później. Pier
wsze posiedzenie w dniu 31 marca poś
więcimy na opracowanie regulaminu i pla
nu pracy To znaczy — w tym dniu już ten 
plan będziemy mieli gotowy.

— No tak, na razie jeszcze brak doś
wiadczeń...

— Można tak to ująć, jakkolwiek bra
łem udział w posiedzeniu Rady Społeczno- 
Gospodarczej przy Sejmie PRL. Tamta 
Rada powstała na mocy uchwały sejmowej 
z dnia 26 marca 1982 roku. Pierwsza ka
dencja Rady upłynęła wraz z kadencją 
Sejmu, nową Radę powołano w 1985 roku 
przy Sejmie IX kadencji Sejm uznał za
sadność działania pierwszej Rady. W prak
tyce to właśnie nasz najwyższy organ Wi 
dzy ustawodawczej kieruje do Rady różne 
sprawy, aby zbadać i zaopiniować. Pod
stawowym zadaniem Rady jest opiniowa
nie projektów ustaw kierowanych do Sej
mu przez rząd. „ *

— Jak rozumiem, do Rady przy W RN 
będą wpływały wnioski o zaopiniowanie 
spraw wnoszonych przez wojewodę?

— Nie tylko. Mamy prawo opiniowania
wszystkich projektów uchwał. Ale to, czy 
nasze sugestie weźmie pod uwagę WRN na 
swej sesji — to już inna sprawa. Może, a!e 
nie musi. Dodam, że podobnie jak w przy
padku Rady przy Sejmie — nasze posie
dzenie możemy poszerzać o zaproszonych 
gości, najchętniej — najwybitniejszych 
fachowców w danej dziedzinie. Wypraco
wane w ten sposób wnioski będą miały 
v ■ wysoką rangę.

Pytał:
BOGDAN IWAŃSKI

CZYI.P T  •-Ł-łi-j.
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BOROWICZKI 
NA TRÓJKĘ Z PLUSEM

Podsumowano kontrolę k o m 
pleksową przeprowadzoną w gmj- 
nie Boaowiczkfl. Gmina przyległa 
bezpośrednio do Płodka boryka 
się z problemami typowymi dila 
okolic podmiejskich, gdzie miej
sce zamieszkania traktuje s i ę  ja- 
ko „sypialnię”. Stąd trudno zmo- 
oslazować mieszkańców do pnący 
na rzecz swojego otoczenia. Cało
kształt działań administracji pań
stwowej i gospodarczej w realiza
cji zadań oceniono na dostatecz
nie z plusem. Na 18 kontrolowa
nych działów, wykonawstwo w  7 
(funkcjonowanie Urzędu Gminy i 
sprawność zarządzania, geodezja 
* gospodarka gruntami, sprawy 
spoleczno-administracyjne, kultu
ra i szfcuika, kultura fizyczna 1 
sport, zatrudnienie i sprawy so
cjalne, realizacja budżetu i gos
podarka finansowa) oceniono na 
dobrze. Na stosunkowo wysokim 
poziomie realizuje się m.«n. takie 
zadana jak: sprawy rozdziału 
ciągników i maszyn rolniczych, 
prowadzenie ewidencji gruntów, 
opracowania statystyczne, opra
cowanie budżetu i całą działal
ność Baraku Spółdzielczego. Wy
stąpiono do naczelnika gminy'o 
wyróżnienie geodety gminnego.

ważniejszych nieprawidło
wości zaliczono m.in.: małą sku
teczność przeprowadzanych ken-

fr o li  z e w n ę tr z n y c h , b ra k  współ- 
aatalaniia z  organizacjami mło
dzieżowymi, niewłaściwe doku
mentowanie przydziałów lokali 
mieszkalnych, opracowanie pro- 
g r a m u  ochrony środowiska bez 
rozeznania lokalnych potrzeb, 
niezgodna z  wymogami ochrony 
środowiska gospodarka odpadami 
i  brak działalności kontrolno-re- 
presyjnej w tym zakresie, niewła
ściwe gospodarowanie PFAZ. 
Stwierdzono zły stan sanitarny w 
PGR Gulczewo, we wszystkich 
zlewniach mleka, wszystkich 
przedszkolach, w sklepach w Wy- 
fcowie, Miszewku Strzałkowskim. 
Swięcieńcu, Cekanowie i szkołach 
podstawowych w Słupnie i S w ię -  
cieńcu. Żle było pod tym w z g lę 
dem także w Zakładach Usług 
Mechanicznych w Słupnie, Gul- 
czewie i Miłakowie oraz Zakła
dzie Usług Remontowych w  Mi- 
jakowie. W czasie kontroli Tere
nowa _ Stacja Sanitarno-Eoide- 
miologiezna uikairała mandtaitami 8 
osób i wydala 29 decyzji admini
stracyjnych, natomiast Woje
wódzka Komenda Straży Pożar
nych ukarała mandatami 7 wła
ścicieli posesji. Zespół kontrolny 
sformułował pod adresem naczel
nika gminy 103 problemowych 
wniosków pokontrolnych.

• fw k )

APEL KOBIET 
0 POMOC DZIECIOM

. WXJ ' ^ CJ1 * obrad II Zjazdu Wo- 
Jewódzklego PRON pisaliśm y o in i-  
cjatyw ie Zarządu W ojewódzkiego Li- 
gl Kobiet Polskich, które postano
w iły przyjść z pomocą dzieciom  : 
Domu Dziecka w  Lucieniu, który spło
nął w ub. roku. Aby stw orzyć im  no
w y dom. członkinie LKP objęły pa
tronat 1 przystąpiły do zbiórki fun- 
duszy na adaptację domu w  Socho
cinie Pradze, gm. Bukowo.

Zarząd Wojewódzki LKP zadekla- 
rował wpłatę na ten cel do końca ro
ku oOO tysięcy  złotych oraz zwraca się 
z apexem do wszystkich kobiet, do 
całego społeczeństwa woj. płockiego  
o czynne poparcie tej jakże społecz
nie ważnej in icjatyw y.

(Jer)

INŻYNIEROWIE O SOBIE
(ObsŁ). 962 członków pracujących  

w  23 kołach zakładowych zrzesza 
płocki oddział Polskiego Związku In- 
Pr^ltrÓ(W 1 ,Technlków Budownictwa.- 
-o  Słę do XXVI Krajowe-f  delegaci PZITB z p łocka, 
Kutna i Gostynina obradowali na 
i v  walnym  zgromadzeniu. „B u
downictwo przeżywa wraz z ca-
nh«?™?>°dar!tą trutJny okres, Jest pod obstrzałem  krytyki zawodowej i spo- 
łecznej** przypom niał Zdzisław Kro
ger z Zarządu Głównego PZITB, pro- 
ponując skoncentrowanie środowisko
wej dyskusji na problemie m otyw acji 
? .r J >raCy, 1 kwalifikacji. Małe zain- 
i  J^ ^ aTllf  dyrekci 1 zakładów pracy  
“ budowlanym  racjonalizacją
Jerzvrenł*ł Przewodniczący WKTiR
“f ” ?  ,B ie,aw ski, upatrując przyczyn  
zjawiska w zbyt pochopnym  zlikw i
dowaniu służb wynalazczych.

W obradach uczestniczył w icew oje

woda Leszek M ajewski. Zaapelował 
do zebranych by w 8Wej zw iązko
wej działalności wypracowali okre
ślone form y 1 m etody, sprzyjające 
rozw iązyw aniu problem ów budow- 

m ies*kąnIowego. Szczególnie 
do zrobienia jest jeszcze w 

dziedzinie przygotowania Inwestycji, 
organizacji pracy, oszczędzania, skra-
w ledzłał5* 11 tow esty cy ^ y cb -  po-

. T̂ 2 ^ la d ! e.,I,•  wybrało przewodniczącego, którym  został ponownie 
Bronisław Cieślak. W swoim  exposć  
r f i ,̂ .Wl?,dZla,ł prac  ̂ Stow arzyszenia na rzecz odzyskania dobrego im ienia bu- 
dowlanych w społeczeństw ie oraz 
j ° . w laśdw ą^ pozycję Inżyniera 
I technika w rodzinie budowlanej. 
Wybrano rów nież 5 delegatów na 
Krajowy Zjazd PZITB w Toruniu.

DYŻUR INSPEKTORÓW IRCł)
W najbliższy piątek, 10 kwietnia-br. 

od godz. 13.00 do 18.00 inspektorzy In
spekcji Robotniczo-Chłopskiej przyj
m ować będą interesantów w budynku 
Komitetu Miasta 1 Gminy PZPR w  
Krośniewicach. W dyżurze wezmą 
również udział przedstawiciele Komi
tetu W ojewódzkiego PZPR, Prokura
tury Rejonowej, RUSW, Wojewódz
kiego Oddziału NIK ds. iRCh oraz 
władze m iejscow e. Celem dyżuru jest 
„przyjm owanie spraw i sygnałów  od 
ludności oraz szybkie na nie reago
w anie”. (jbn)

KONTYNUOWANIE TRADYCJI
Już po raz czwarty WolewódriH

Związek Rolników, Kółek i O r^niza'- 
cji Roim czych w  Płocku zorganizo
wał przegląd am atorskich zespołów  
artystycznych Kół Gospodyń Wiej
skich województwa. J

„ P °  Spółdzielczego Domu Kultury 
rzaevrh^sł przyJechało 486 osób tw o- 
wa n h iL  zespoły. B yła to rekordo- wa obsada przeglądu,

W Składzie: Anna Szałaśna —
etnomuzykoiog, Gerard Położyński — 
reżyser 1 Marek W esołowski — mu-
n a u J fcStal5ił °  nast^ « i ^ ą  kolejność 

zespołów: i  m iejsce -  
K r w  ^ odSa jew ’ «m- Oporów, n  -  
C órJ f 1 ̂ yni . gmv D°brzelin i KG W 
Sr™  * gm ‘ s ta roźreby, III — KG W 
-grzybów, gm. Dobrzelin, nagroda 
specjalna — KGW Koszelew, gm. Ga- 

iii. Przygnano również w yróżnię-
rlaTT3łanKGW Chochołów, Kruki, Góra U  i Pepłowo.

—? I gf i llza.torzy Proszą kierowników  
°  na spo-

do P łocka w  dniu 22 kwietnia
Scab0godzaS,!ka *’ WZRKiOR <świe-

C l

Na zdjęciu: Zespół * 
widowisku „Uroki”. Grzybowa

Tekst I zdjęcia: (toga)

MEN KUBOM SZMOHEGO
Uroczyście obchodzono dzięki etara-

niom Płockiego Towarzystwa M uzycz- 
w gPn dzl^  Karola Szym anowskiego. 
W SO-tą rocznicę śmierci kompozyto- 
S fL T  sa li , kameralnej Spółdzielczego  
P °a }u Kultury odbył się konkurs 
^ ! f df y ^dxa mł?d z le iy szkolnej o ży- clu i twórczości kompozytora oraz 
koncert z  wykonaniem  dzieł skrzvo«« 
cow ycb Karola Szym anow skiego

elim inacji konkursowych stanę
ło 20 uczestników. Młodzież wykazała

r v  Poziomem w iedzy, oce-
y  Zdobyli uczniow ie Szko-

^ n e j  w Kutnie -  Witold
G rw m S  ^ rZf na W itczak- Zbigniew  

Edyta Dobkowska oraz z
M ana r â  J &gieKy w  p *ocku “  Marta Gago, Ewa Budna, Iwona Oa-
r e c l U l e m s S tarZyna Szelągowska? Z
ryk B a łT b aS fypC0Wyin w ystąpu Hen‘

(eg)

KUP, PRZECZYTAJ

ŚWIĄTECZNE WYDANIE J P ”
W środę 13 (kwietnia br. w kioskach t ? .

wy^iady^^^o^taże S0rfykury °któiyćh Ciekawe
2 2 Ł S : teczny wypoczyneIC Nasz>™ c£

*  Tajemnice Wyspy Wielkanocnej,
T Wywiad z profesorem A. Bukowskim,
*  Ro<k działalności naszych posłów 
J  Rewelacyjny talent chemiczny,
*  Zdobywca dziewięciu medali „Złotej Róży*’,
J  Sanmckie oklejankł — fotoreportaż,
*  Ciekawostki z płockiego ZOO,
5|c Reportaż z sensacyjnego procesu.

n a — f o ź T '  n U m er b ę d z i* m iaJ d w a n a śc ie  s tr o n  o b ję tn o ś d , c * .

SPIS TELEFONÓW 
KUTNA I OKOLIC

Ten pom ysł wart jest powielenia 
Towarzytwo Przyjaciół Ziemi Kutno-. 
Wakiej w spólnie z m ieiscowym  Urze- 
dem Telekom unikacyjnym  wydaje 
„Spis telefonów  mikroregionu kut
now skiego”. czyli popularną książkę 
telefoniczną dla miasta i najbliższej 
okolicy. Spis obejmuje około 8 tvs 
numerów /  Kutna, Żychlina i Kroś
niewic oraz gm in: Bedlno, Dąbrowi
ce, Dobrzelin, Krośniewice. Kutno, 
Łamęta, Oporów. Nowe Ostrowy. 
Strzelce ! Krzyżanów. Przewidywany  
nakład książki już będącej w druku 
— B tysięcy egzem plarzy. Aktualnie 
wydawca przyjął 3,5 tysiąca przedpłat 
gwarantując subskrybentom  nabycie 
spisu w pierwszej kolejności. N ieco e~ 
gzem plarzy znajdować ‘ sle również 
będzie w sprzedaży kom isowej. Cena 
pozycji nie powinna przekroczyć 300

Warto dodać, że w szystk ie numery 
będą aktualne, zaś w  niektórych przy
padkach podane zostaną nawet z w y
przedzeniem — np. dotyczące osiedla 
Tarnowskiego, gdzie w wyniku uru
chom ienia centrali nowe numery o- 
bowiązywać będą od połowy roku. 
Pierw sze egzemplarze książki ukażą 
się  Jeszcze w  kwietniu br. To
warzystw o Przyjaciół Ziemi Kut
nowskiej (Kutno, Narutowicza 20, tel. 
474-3p przyjmuje Jeszcze przedpłaty. 
Należy się spieszyć, bowiem liczba 
abonentów przewyższa nakład spisu.

(jbn)

PŁOCKIE DNI LITERATURY 
PO RAZ JEDENASTY

W ostatniej dekadzie marca br. od
bywały się w  Płocku, już po raz jede
nasty spotkania autorskie w ramach 
dorocznych Płockich Dni Literatury. 
Organizatorem spotkań jest trady
cyjnie Wojewódzka Biblioteka Pub
liczna, w tym roku współdziałająca ze 
stołecznym  M azowieckim Towarzy
stwem Kultury, w ciągu trzech, a 
praktycznie dwóch dni — 26 i 27 mar- 
c?’ dzteslęcEu pisarzy odbyło ponad 
pięćdziesiąt spotkań w  miastach 1 
gminach województwa. Publiczność, 
głów nie młodzież szkolna miała okazję 
zapoznać się z twórczością i progra
mem literackim Barbary Nawrockiel- 
-Dońskiej, Ewy Nowackiej, Anny 
Przem yskiej, Eugeniusza Banaszozy-

ka, Stanisława Goszczurnego, .Jana 
Koprowskiego, Mariana Reniaka, 
Zbigniewa W asilewskiego, Tadeusza 

ora2 Tadeusza 
J. Z ółdńskiego. Najwięcej spotkań  
odbyło się w Płocku — 12, następnie 
w Kutnie — S, Gostyninie — 3 oraz 
bierpcu 1 Łęczycy po 2.

Imprezę poprzedził zorganizowany 
as marca br. koncert poetycko-m u
zyczny w  wykonaniu Laury Łącz

■Ta^»,Sza Zakrzeńskiego zatytułowa- 
SJL”i ^ Qdzy JMn3. a Tobą” pośw ięcony  
poezji i prozie m iłosnej, Szkoda tylko, 
że okazję uczestnictwa w  nim mieli 
jedyn e m ieszkańcy Płocka, Sierpca 
i Gąbina, (jbn) v

WIOSKA HA DZIAŁKACH
Wiosna — to okres intensywnej pra

cy  na działkach, w ogródkach. Za
rząd W ojewódzki Polskiego Związku 
Działkowców zwraca się z apelem do 
w szystkich działkowców o przepro
wadzenie w ogrodach i na działkach  
w iosennych prao porządkotfych, o 
podniesienie ich  wyglądu estetyczne
go i usunięcie usterek w  zagospoda
rowaniu. Zarząd ogłasza sobotę 2 m a
ja „Dniem Estetyzacji Ogrodów”.

Jednocześnie inform ujem y w szyst
kich zainteresow anych, żć w  sobotę 
23 kwietnia br. na placu M anifestacji 
przed teatrem, w godzinach 9—13, od
będzie się kiermasz ogrodniczy. Na
być będzie można sadzonki, drzew
ka, krzewy, nasiona i ziemię.

(jer)

INICJATYWY PRON
W totou kampanii poprzedzają

cej II Kongres Patriotycznego 
Ruchu Odrodzenia Narodowego, 
w ogniwach ruchu utrzymuje się 
wysoka aktywność społeczna, ro
dzą się oenine inicjatywy. Szcze
gólnie dużo jest akcji wspierają
cych Narodowy Czyn Pomocy 
Sżkole.

W gminie Piątek, na tapeil Ra
dy Gminnej PRON, rolnicy zade
klarowali opodatkowanie się w 
kwocie 500 zł z 1 ha na realizo
wane w tej gminie liczne fnwe- 
stycje w ramach NOPS. Jedna z 
rolndiozek — Natalia Gabryjel- 
czyik, przekazała na budowę

przedszkola w Piątku kwotę 50 
tysięcy zł.

Rada Miejska PRON w Sierpcu 
informuje, że na zebraniu pra
cowników Urzędu Miejskiego 
podjęto jednogłośnie uchwałę o 
dobrowolnym opodatkowaniu się 
na rzecz NCPS w wysokości 0,2 
proc. od miesięcznych poborów, 
w okresie od 1 kwietnia 1987 r. 
do 31 grudnia 1990 r. Jednocze
śnie pracownicy urzędu kierują 
apel do załóg wszystkich przed
siębiorstw 4 instytucji w Sierpcu 
oraz w całym województwie o 
podjęcie podobnych deklaracji. '

(jer)

NIEZWYKŁY RAJD
W dniach 8—16 kwietnia odbywać 

się będzie przejazd przez Polskę 7- 
-osobowej grupy Norwegów „Biking- 
-V iklng”. Niewidom i sportowcy ja
dą na tandem ach, kontynuując po
dróż dookoła świata. Ostatni etap raj
du rozpoczyna się w Polsce i pro
wadzi przez Czechosłowację, Austrie 
cło Włoch.

11 i 12 kwietnia grupa norweskich  
sportowców będzie gościła w naszym  
województwie. W sobotę po południu  
Przyjadą od strony Włocławka do 
Procka, tu nocować, a w nie-
dzielę rano wyruszą w  kierunku Wy
szogrodu.

Uczestnicy rajdu: Harald Vik * 
Dramen, 41 lat, głuchy 1 niewidom y, 
Torę Naerland, 32 lata, niewidom y, 
R.lstiel Moe, 50 lat, niewidomy.

Imprezę organizuje Zrzeszenie Spor
towe Spółdzielczości Pracy, start pod 
patronatem Związku Niewidom ych i 
przy. zainteresowaniu Królestwa Nor
wegów.

NOWY ADRES PTTK
^ ^ powodu r«nontu , tymczasową sie
dzibą oddziału m iejskiego PTTK w  
Płocku jest Hotel Miejski Płock, ul. 
Jachowicza. Numery telefonów  pozo
stają bez zmian.

MBA NtMZHM PODSTAWOWA?
Dzisiaj kilka wypowiedzi z otwartego zebrania Podstawowej 

organizacji Partyjnej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku:

zw ykle kilku- ozy  kilkunastoosobowa organizacla par- 
w  cl u ż ej flp l°a'có wce?Ż * reainą slJ<5 w  procesde wspólzarządzanią, zwłaszcza

rozwoju szeregów partyjnych: czynniki 
re°ów  J p 7llu do P,ZPR- ham ulce 1 bariery w  rozbudowie sze-sposoby ich tworzenia lub usuwania.
m*daieży°?maSa’ *  C°  przestzkad2a w  rozbudzaniu aktyw ności społecznej

^zyl?nego uczestnictwa początkującego nauczyciela i  peda- 
8^aaiuYi£f0lu sP°ł,ecznydi szkoły zależą nie ty lko od niego, 
w ei ^ t l t 6 n i lp; ,p0przez, ‘SysJcusję na specjalnej konferencji środowisko- 

.  ro.1{; i m iejsce szkolnej POP w  procesie zachodzących prze
mian w  system ie ośw iatowym .
„ ^ e zebrania PÓP w inny charakteryzować się precyzyjnym i 
^ . L indyW dualnyml °cenam i, by rzeczy zle odróżniać od dobrych, zja- 

^ 2Z.tyw !?e P"1 negatywnych. Jest to bardzo istotny elem ent sprzy- 
jS.iący doskonaleniu każdego człowieka.

(Jol)

Wybrał: (jbn)

W NOWEJ SIEDZIBIE
Wojewódzki Oddział N lk  da. IRCh 

zmienił siedzibę z gmachu Urzędu 
W ojewódzkiego w  Płocku na ul. Ko
ściuszki 8. Adres pocztowy pozosta
je  bez zmian tj. 09-402 Płock, ul. Kole
gialna 15.

(266- 56)er telefonu r6w nlet bez zmian

(eg)

HIGIENA W SZKOLE
Po kilku latach (przerwa była dłu

ga, bo od 1974 roku) wznowiono kon
kurs pod hasłem  „Nasza szkoła czy
sta i zdrowa”. Podobnie jak 13 lat 
temu, pierwsze m iejsce Zdobyła Szko
ła Podstawowa nr 16 w  Płocku, otrzy
mując nagrodę ufundowaną przez 
W ydział Oświaty 1 W ychowania 
Gratulujemy!

(ibo)

9  Podwyżki cen. nieuniknione dla 
naszej gospodarki przyjęte zostały  
przez w iększość społeczeństwa w oje
wództwa płockiego ze zrozumieniem. W 
licznych dyslcusjach dominuje opinia, 
ze koszty utrzymania wzrosną odczu
w alnie zwłaszcza w rodzinach pra- 
cow niczych posiadających m niejsze 
dochody. Podkreśla się również, iż  
m usi nastąp' 6 wzrost dyscypliny  
wewnętrznej każdego zatrudnionego, 
zaś kadra kierownicza winna stawiać 
większe wym agania swoim pracowni
kom. Droga do równowagi rynkowej 
prowadzi ponrzez lepszą organizację 
oraz bardziej wydaina prace oparta 
jednak nie na sile m ięśni, lecz now o
cześniejszych technologiach i zauto- 
matyzowanych prorosach wytwarza- 
nta — to glosy z ŁZG w Łęczycy. 
Szczególną ochroną należy otoczyć 
grupę rencistów i em erytów, maia- 
cycn najm niejsze szanse na wzrost 
sw oich dochodów — zanotowane w 
ZSO „Połam -G ostynin”. W dyskusji 
padają stwierdzenia, że państwo zbyt 
ciuzo kosztu la różnorakie pla#l spo- 
leezne oraz dotacje do przedsięwziąć 
m e przynoszących nam acalnych efek 
tów gospodarczych 1 społecznych.

0 CZYTELNICTWIE
NIEWIDOMYCH

„ Koło Terenowe Polskiego
Związku Ntowidomycih i Miejska Bi
blioteka Publiczna w Kutnie zorga
nizowały sesję popularnonaukową na 
l lS f '1' czytrln icfcwa niewidomych. O 
biblioterąpH, coraz bardziej docenia
nym kierunku leczenia 1 rehabilita
cji. m ówił Franciszek Czajkowski z 
1 0.rm«l*a« a Dorota Florkiewicz po
dziania się swoim i doświadczeniami z 
prący w  bibliotece dla niepełnospraw
nych.

Henryka Antoniew icz zdała relację 
ze stanu czytelnictw a niewidom ych w 
Kutnie, o d  stycznia br. działa przy 
kutnowskim  kole . PEN biblioteka 
książki m ówionej, z  nagraniami ka- 
setow ym i licznych dzieł literatury  
polskiej i obeei.

Sesji towarzyszyła w ystawa sprzę
tu dla niewidomych om z w ystępy ar
tystów  — członków PZN.

(Jz)

wództwie płockim delegacja KC Sło
wackiego Związku Młodzieży z Cze- 
cnosłowacji. Goście zwiedzili gminę 
Drobin, gdzie m.in. spotkali s :e z 
członkam i koła 2MW w Łęgu K ościel
nym , zapoznali się też z osiągnięcia- 
m mi pso Łąck oraz SURO Golebiew  

K”t'2a- w  skład delegacji wcho- 
oztu: Tibor Tanezos — kierownik  
Wydziału KC SZM, Jindrłch Stepa- 
nak ~  dziennikarz organu KC SZM 
„MJada Fronta” oraz Jaromin Stusek  

pracownik naukowy XVyższei Szko
li’ Rolniczo-Technicznej w Pradze. 
Podczas spotkania sum ującego pobyt 
dokonano wzajemej prezentacji dzia- 
' i *°*c' or"aT,Eżac?i. wym ieniono rów
nież doświadczenia dotyczące form  
oraz metod pracy ZMW i SZM.

•  W ettm nacjach wstępnych Olim
piady Wiedzy o Wsi w zięło udział 454 
osoby, 7. których 28 zakw alifikow ało  
do finału wojewódzkiego. Turniej w o
jewódzki rozegrano w  Zespole Szkół 
Zawodowych CZSP w Płocku. Zwv- 
ciężyła Krystyna Lewandowska z koła 
szkolnego ZMW ZSZ CZSP przed An
ną Cichocka. Elżbieta Bu m at, Jadw i
gą Szczepańską 1 K rzysztofem  Garle-

•  P iękny gest pracowników Urzędu 
Miejsk ego w Sierpcu. Na zebraniu w 
dniu 25 marca br. przyjęto tam jed 
nogłośnie uchw alę następującej tre
ści: „Pracownicy Urzędu M iejskiego 
W Sierpcu opodatkowują sle dobro
wolnie na okres od 1 kw ietnia 1387 r. 
do końca 19S0 roku na Narodowy Czyn 
Pom ocy Szkole w w ysokości 0,2 proc. 
od m iesięcznych poborów”. Jedno
cześnie zwracają się z apelem  do 
w szystkich załóg przedsiębiorstw 1 ;n- 
stancji sierpeckich oraz całego w oje
wództwa o podejm owanie podobnych  
zobowiązań.

> Odbyło się posiedzenie plenarne 
Zarządu M iejskiego w Płocku Związ
ku Inwalidów, Em erytów 1 Rencistów. 
Przyjęto zadania organizacyjne zwią
zane z przygotowaniem  do Zjazdu w  
1988 r. Aktualnie związek skupia oko
ło 10 tysięcy  członków  z Płocka 

przyległych gmin. TV dyskusji m ó
wiono o kłopotach finansow ych, które 
znacznie krępują działalność związku i 
zwłaszcza ograniczają m ożliwość po
m ocy ludziom znajdującym sie w 
trudnej sytuacji materialnej. • Kry
tycznie ustosunkow ano się do władz 
adm inistracyjnych, które — zdaniem  
dyskutantów  — nie podejmują kon
kretnych kroków w sprawie budowy 
“  Płocku Domu Spokojnej Starości.

•  Na zaproszenie Zarządu Woje
w ódzkiego ZMW przebywała w  woje-

jem. Piątka ta reprezentować będzie 
województwo plock e na eliminacjach  
regionalnych w  Bydgoszczy.

® I jeszcze jeden turniej, tym  ra
zem  Olimpiada Młodych Producen
tów Rolnych. Szczebel wojewódzki 
wygrał Andrzej Ciołkowski z Przej
m y w gm. iłów  przed Zdzisławem  
Trawczyóskim  z Malewa gm. Krzyża
nów i Cecylią Żukowską z Borowic 
gm. Bodzanów’. Kolejne m iejsca zaleli 
Jacek Chęciński — Trzebuń gm. Sta
ra Biała, Andrzej Sarwak — Augu- 
stopo! gm. Dąbrowice t Jerzy Nowa
kowski — Błonto gm. Łęczyca. W fi
nale krajowym uczestniczyć będą 
zdobywcy trzech pierwszych m iejsc. 
-Tury i organizatorzy olim piady pod
kreślali w ysoki poziom przygotowa
nia zawodników.

•  Tegoroczne, piąte już z kolei 
Konferencje Dziennikarzy Tygodni
ków W ojewódzkich PZPR, których w 
kraju ukazuje się ponad trzydzieści, 
odbędą się w e wrześniu w Jedlcu 
p. Kaliszem. Tym razem wiodącą 
problem atyką podlegającą ocenie fa
chowców z ośrodków prasoznaw’-
r yS? ii*!4 part»  na łamachtygodników  PZPR”. Organizatorem  
trzydniowej sesji będzie zaprzyjaź
niona z naszą redakcją „Ziemia k a li
ska” przy współudziale W ielkopol
skiego W ydawnictwa Prasowego oraz 
Wydziału Propagandy KC PZPR.

T y g o d n ik  p ł o c k i  n r  15

•  Biuro W ycinków Prasowych  
„Glob” od 1345 roku opracowuje w y
cinki z gazet i czasopism  wolskich oraz 
niektórych pism radzieckich. A ktual
nie na liście „Globu” znajduje się 
łącznie ponad 160 tytułów , w tym  
w szystkie krajowe gazety i dzienni
ki ukazujące się 2—6 razy w tygodniu  
oraz trzydzieści pism ZSRR. „G lob” 
należy do M iędzynarodowe i Federa- 
o?i Biur W ycinków Prasow ych FIBEB. 
Dziękr wycinkom  prasowym  — mówi 
szef biura Marek Kasiński —- do na
szych abonentów dociera ią zarów
no uwagi krvtyczne. jak 1 cenne rady 
na interesujące ich tem atv. Zama
w iający ma do wyboru różne formy  
to formacji prasowej. Mogą to być np. 
pełne teksty w całości pośw ięcone da
nemu tematowi, recenzje, ogłoszenia  
lub w szystkie, naw et drobne 
wzmianki dotecza.ee zam ówionego te 
matu. Wycinki opracow ujem y z całej 
prasy objętej naszym wykazem , ale 

a zyezenie abonenta do serwisu mo- 
Z tak*e włączyć prasę terenową. 

»  egzekutyw a KG PZPR w  Rości- 
w ysok« oceniła działalność 

i y* krytycznie natom iast odnio- 
1 do sP°sobu reagowania na

czelnika gm iny na uwagi zgłaszane 
przez społecznych Inspektorów. Po
stanowiono w  w iększym  niż dotych- 

stopniu wspierać polityczne 
oziaranie Inspekcji R obotniczo-chlop- 

1  tcren?« gminy.”  Okres od 1 po 7 kw ietnia br. ogło
szony został już po raz dwudziesty  
b ^ jw szy  7, kolei lako „Tydzień Ozv- 
™ 10** dd”" Inicjatywę ową podjęto 
J, , s roku na posiedzeniu Komisji 
Ochrony Wód CTSP (Confederat.ion 
Internationale de la Pachę Sportire). 
Tof?,. . ona na trwałe do programu 

kłania Polskiego Związku Wędkar- 
Tvózień tegoroczny nrzeH egał 

basłem „Ochrony środow iska  
. ,  ®mgo, ochrony człow ieka 1 warun- 
kow jego rozwoju”. Akcja z całą pew- 
 ̂ sc ią 1 piękna i godna popularyzacji,

„ czy skuteczna? Apele, owszem  
przypominają o problem ie, lecz w  

Przepadku — w Innych zresztą 
. potrzebne są działania syste- 

„lnwe 1 odpowiednie środki m aterialne.
.  *  Podajemy za ostatnim  „Przegią- 
nem Tygodniowy,n „ prowadzącym co- 
„ ł5 ?dniową I'stę bestsellerów  rynku 
Płytowego. Red. Joanna Michta śle- 
nząca sprzedaż płyt w katow icldej 
sk łe?arn* m uzycznej przy ul. Młyń- 

cl 2 odnotowała dwa pierwsze 
Ari*Ca» 1<>ngów  produkcji firmy 

m  n” naszego sponsora konkur- 
rn. 1 ?,s Ma*owsza >87. Sa to nagrania
Fdvi„ V Kasprz^k ~  „Hrszula 3” i 
ń y*y Geppert — „Och życie, kocham  

życie”, w ciągu paru godzin 
snnZ-  ano Pełną dostawę tych płyt, po 
I' egzemplarzy. Warto zaznaczyć, że 
do H J Jr? l'n 1 E«yty Geppert były  

' nany clą na kiermaszu przed mar
cową imprezą „Tygodnika P łockie-

(Ibu'

NAJLEPSZY
HANDLOWIEC

W ojewódzkie Przedslehjorśtwo Han
dlu W ewnętrznego w Płocku uprzej
mie Informuje, że m ając na uxvadze 
podwyższenie poziomu obsługi klien
tów oraz poprawę stanu sani tam  o- 
-estetycznego sieci detalicznej — 
p rzystąp ić  do drugiei edycji Kon
kursu „Veto” na Najlepszych Han
dlowców im. Ignacego Rzeckiego, 
trwającego do dnia 1 Jjstonnda br. 
Zgłaszając uczestnictwo pracowni
ków handlu w  orgn-njzowar>vm kon- kursto ufundowano a nagro<-iv \%7 wv- 
sokości: 1 _  25.300, II — 20.000, HI — 
15.000.

(cg)

CZEKAMY NA SYGNAŁY
Ostatnio coraz w ięcej zdarza się 

przypadków rażących podwyżek cen  
um ownych na niektóre usługi i arty
kuły rynkowe. Wielu czytelników  łą
czy to z przenoszeniem  skutków  pod
w yżek cen urzędowych na surowce 
i materiały. W celu ochrony nabyw
ców  artykułów rynkow ych przed' 
nadmiernym ich wzrostem Minister
stwo Finansów ustaliło m aksym alne 
wskaźniki cen um ow nych ;oraz nało
żyło na producentów t3>-ch towarów  
obowiązek inform owania Izb Skar
bowych o podwyżkach.

V/ celu należytego respektowania  
zarządzenia M inisterstwa Finansów  
wzm ożony zostanie nadzór N ajw yż
szej Izby Kontroli, Izb Skarbo
wych 1 Inspekcji Robotniczo-Chłop
skiej. C hcielibyśm y także naszym  
czytelnikom  stw orzyć m ożliwość 
aktyw nego w łączenia się w  pro
ces kontroli cen um ow nych poprzez 
informowande naszej redakcji o do
strzeżonych przypadkach rażąco wyso
kich podwyżek. Ta forma społecznej 
kontroli powinna stać s ię  dodatkowym  
instrum entem  ochrony konsum entów.

Sygnały na ten temat przyjmować 
będą dziennikarze dyżurni naszei re
dakcji pod numerem telefonu 253-88.

(eg)

SPSZEDAŻ RESLMS1T0WANA 
W KWIETNIU

Według informacji dyrektora Wy
działu Handlu Urzędu W ojewódzkiego 
w  Płocku w  kwietniu sprzedaż m ięsa  
i jego przetworów na karty zaopa
trzenia będzie prowadzona zgodnie z 
nominałami. Tylko na odcinki „m ię
so w ołow e z kością i ctolęce” moż^a 
otrzymać będzie również m ielcu?, 
konserwy w ołow e i kurczęta.

Od 27 kwietnia stworzono m ożliwość 
korzystania, z kartek m ajowych. Wę
dzonki (szynkę, baleron i polędwicę) 
można kupować już od 6 kwietnia  
po 400 g na kartkę według następują
cych zasad: za odcinki 200 g i 300 « 
z M-l  M-ID, M-TTD i G-I. za odcinki 
500 g i 300 g z M-II, M-IIK, i G oraz 
na odcinek 500 g z kart o wraz z ku
ponem Rezerwa 0 1 na odcinek 500 p 
z karty MW z rezerwą MW. w  kart
kach MC odcinek 500 g z kuponem re
zerwy MC nie obejmuje szynki w oło
wej i boczku wędzonego. Te artykuły  
można kupić Jak w ędliny. y

(opr. aan)

I t
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[ W 1985 roku mieliśmy w kraju

RAZEM  4700 PRZEDSIĘBIORSTW
przemysłowych, w tym kombinatów i wielkich 
organizmów gospodarczych, które w sprawozda
niach statystycznych wykazywały sprzedaż wy
robów własnej produkcji. W naszym wojewódz
twie jest ich aktualnie ponad pięćdziesiąt. Z 
pierwszej zacytowanej wyżej liczby w 2229 
przedsiębiorstwach czyli blisko połowie odnoto
wano sprzedaż eksportową.

Pewien obraz kondycji polskiego eksportu da
je opracowana w ub. roku lista 500 największych 
przedsiębiorstw — eksporterów wyrobów prze
mysłu przetwórczego. Warto zaznaczyć, że pierw
sza pięćsetka skupia blisko 88 proc. całego wy
wozu naszych towarów przemysłowych, zatem 
ona właśnie kształtuje w znacznym stopniu po
łożenie polskiego handlu zagranicznego. Bliższa 
analiza listy, która ukazała się w numerze 7 z 
ubr. miesięcznika „Handel Zagraniczny”, wska
zuje na pewne prawidłowości w obrębie samej 
pięćsetki. Otóż sto pierwszych przedsiębiorstw 
partycypowało aż w 57 proc. eksportu, zaś dzie
sięć pierwszych, w tym płockie MZRiP, dawało 
jego piątą część. Ta koncentracja świadczy o 
wielkich możliwościach jakie mają przedsiębior
stwa pozostałe.

Jak wygląda

PO ZYC JA N A  KRAJOW E) LIŚCIE
eksporterów z naszego województwa. Do pięć
setki ’85 trafiło łącznie osiem zakładów. Natu
ralnie eksporterów jest więcej, ale kilka filial
nych zakładów, chociażby przemysłu rolno-spo
żywczego i przetwórczego np. drobiarskie i spiry
tusowe sprzedaje poważną część swoich wyro
bów za granicę na konto przedsiębiorstw macie
rzystych, mających swoje siedziby poza woje
wództwem. Z listy eksporterów za roik 1985 spad
ły Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych 
i Transformatorów w Żychlinie, które w edycji 
'84 zajmowały dość wysoką 177 lokatę. Produkują 
one nadal na eksport, ale już w ramach Wspól
noty Producentów Maszyn i Urządzeń Energe
tycznych MEGAT.

Lista pięciuset Składa się z . kilku rubryk. 
Przedstawia, poza wielkością sprzedaży ekspor
towej w cenach realizacji za lata 1984 i 1985, co 
stanowi o uszeregowaniu hierarchicznym przed
siębiorstw, także kolejność największych produ
centów (inna pięćsetka, w przeszłości omawiana 
na naszych łamach), udział procentowy wywozu 
w sprzedaży ogółem oraz pozycję z tego wynika
jącą, a także kolejność w eksporcie swoich wy
robów do I i II obszaru płatniczego.

Zacznijmy od podstawowego kryterium, czyli 
wielkości sprzedaży eksportowej mierzonej w ce
nach realizacji przeliczonych na złotówki. Naj
większym eksporterem, producentem także, wo

jewództwa (płockiego są MZRiP. W 1983 roku 
zakład ten sprzedał za granicę swoich wyrobów 
za 14 345 min złotych, co dało mu 13 pozycję
w klasyfikacji. Rok wcześniej zamykał nawet 
pierwszą dziesiątkę, ale ograniczony przerób ro
py odbił się niekorzystnie na ofercie zagranicz
nej. Kombinat wyeksportował jedynie 4,8 proc. 
swojej produkcji, obliczonej zresztą głównie na 
rynek wewnętrzny, co dało mu odległą 474 pozy
cję w tabeli udziału sprzedaży produkcji eks
portowej do całości produkcji. Bardzo wysoką, 
bo 6 lokatę zajęła płocka Petrochemia wśród eks
porterów do kk. Wyprzedziły MZRiP tylko 
— Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Lubin,

eksporterów zajął miejsce 151, poprawiając loka
tę w porównaniu z 1984 rokiem aż o 61 miejsc. 
Jeszcze Wyższą pozycję zajmował wśród produ
centów ogółem (106), 93 wśród krajowych eks
porterów do I obszaru płatniczego i 319 do kk.

Na czwartej lokacie uplasowały się Kutnowskie 
Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” ze sprzedaną 
produkcją eksportową rzędu 1538 min złotych. 
W klasyfikacji krajowych eksporterów wielkość 
ta dała 163 miejsce (w 1984 — 218, znaczna po
prawa), lepsze niż w pięćsetce producentów — 
194. „Polfa” sprzedała 18,9 proc. produkcji czyli 
mniej niż piątą część swej rocznej produkcji. 
Głównie były to leki oraz słoma makowa (do kk.,

E K S P O R T -  
dokąd i za ile?

Zakłady Metalurgiczne Trzebinia, Wspólnota 
MEGAT, Siarkopol i Huta Katowice. Warto za
znaczyć, że na krajowej liście pięciuset najwięk
szych polskich producentów Petrochemia ustępu
je jedynie wielozakładowemu przedsiębiorstwu 
POLMOS.

Drugim wojewódzkim eksporterem są Zakłady 
Sprzętu Oświetleniowego „Połam” w Gosty
ninie. Na liście pięciuset zajmują 68 loka
tę, poprawiając ją w stosunku do 1984 roku o sie
dem pozycji. W 1985 roku wyeksportowały swych 
wyrobów za sumę 8267 min zł, oo dało prawie 
54 proc. całej produkcji. Więcej niż oo drugi wy
rób z gostynlńsikiego „Polamu” sprzedawany jest 
poza kraj. Oczywiście pod względem udziału pro
centowego eksportu w produkcji ogółem zakład 
ten

OTW IERA RYW ALIZACJĘ 

W O JEW Ó D ZK Ą
Jeszcze wyższą, bo 50 lokatę zajmuje w challangu 
krajowym sprzedaży na rynki krajów socjali
stycznych. Warto nadmienić, że ZSO „Połam” 
Gostynin znajdują się dopiero pod koniec trzeciej, 
setki największych krajowych producentów (293). 
Doświadczenia ZSO w dziedzinie aktywizacji 
eksportu są godne upowszechnienia i naśladow
nictwa. „Połam” produkuje i sprzedaje oprawy 
oraz sprzęt oświetleniowy.

Trzecia pozycja należy do Fabryki Maszyn 
Żniwnych w Płocku. Zakład ten sprzedał za gra
nicę w 1985 roku swoich wyrobów, głównie kom
bajnów „Bizon”, za 1678 min zł, co stanowiło 
12,5 proc. całej produkcji. Na liście krajowych

konkretnie — Holandii). Na liście eksporterów 
do krajów socjalistycznych zajęła 115 pozycję, 
gorzej było ze sprzedażą wyrobów na Zachód, 
dopiero 269 lokata.

Kolejny eksporter wojewódzki -z listy pięciuset 
to ZPDz. „Cotex” w Płocku. Zakład z ulicy Gra
nicznej sprzedał na rynki wschodnie i zachodnie 
aż 46 proc. swej produkcji, co dało w przelicze
niu na złotówki sumę 1050 min zł. Duże osią
gnięcie zważywszy, że przedsiębiorstwo istnieje 
dopiero niewiele więcej niż dziesięć lat, zaś w 
Płocku 1 okolicy żadnych poważniejszych tra
dycji w tego typu wytwórczości nie było. Przy
pomnijmy, że „Cotex” produkuje ubiory z dzia
nin. Poprawił swoją pozycję wśród krajowych 
eksporterów przesuwając się z 263 miejsca w 
1984 na 228 w 1985 roku. W dzianiny z płockie
go „Cotexu” ubierają się w wielu krajach świata. 
Dodać trzeba, iż zakład ten nie mieści się na li
ście pięciuset największych producentów pol
skich, kiedy w klasyfikacji eksportowej do kk. 
zajmuje 212 pozycję. Jest to

SPORE OSIĄGNIĘCIE
zważywszy nieustanne kłopoty surowcowo-ma- 
teriałowe przedsiębiorstwa.

Miejsce szóste wśród wojewódzkich eksporte
rów zajmują ZPR „Miflex”, podobnie jak „Co- 
tex” poza listą największych producentów kra
jowych. „Miflexu” nie było również w 1984 wśród 
eksporterów, rok później zajął pozycję w poło
wie piątej setki — 451, dzieląc ją z Cukrowniami 
Mazowieckimi. Ogółem z zakładu przy ul. Grun
waldzkiej w Kutnie sprzedano za granicę towa
ru za sumę 463 min zł, co stanowiło około 13 
proc. całej produkcji. Rynek zbytu był zarówno 
w I, jak i II obszarze płatniczym.

Sukcesem zakładu byłoby utrzymanie ~'ę "a li
ście w edycji tegorocznej, czyli obejmującej wy
niki za 1986 rok. Cukrownie Mazowieckie, przed
siębiorstwo wielozakładowe, mające na terenie
województwa płockiego tylko cztery cukrownie 
(Borowiczki, Dobrzelin, Mała Wieś, Nowe Ostro
wy), wyeksportowało jedynie 4 proc. produkcji, 
czyli niewiele. Konsekwencją tego był ogromny 
spadek na liście eksporterów'. O ile w 1984 roku 
przedsiębiorstwo mające kilkunastomiliardową 
produkcję ogółem (126 lokata na krajowej liście 
pięciuset największych producentów) zajmowało 
128 pozycję, to rok później 451 ex aeąuo z „Mif- 
lexem” (spadek o 277 miejsc?). Niestety, nie zna
my przyczyn tego regresu, ale prawdopodobnie 
zamówienia eksportowe ulokowano w innych 
przedsiębiorstwach, o czym świadczy pośrednio 
szczegółowa analiza listy np. Cukrownie Wielko
polskie 190 lokata, wartość eksportu 1234 min zł, 
a Cukrownie Bydgoskie nawet 118 pozycja, eks
port 2120 min złotych.

Ostatni eksporter wojewódzki z prezentowanej 
listy to Płocka Stocznia Rzeczna. Również, jak w 
przypadku „Cotexu” i „Miflexu”, tego przedsię
biorstwa nie ma wśród pięciuset gigantów rodzi
mego przemysłu, tym większy więc splendor dla 
zakładu. Wprawdzie miejsce nie jest -wysokie — 
473, ale udział eksportu w produkcji ogółem po
ważny, ponad 37 proc.

Ogółem wyszczególnione wyżej osiem zakła
dów województwa płockiego dało produkcję eks
portową rzędu 23 249 min złotych.

NIE JEST TO W SZYS TKO ,
bowiem jak już wspomniano część zakładów pra
cuje na poczet przedsiębiorstw macierzystych, zaś 
eksport innych np. jednostek spółdzielczych nie 
jest na tyle znaczący by mieścił się w tym dość 
elitarnym gronie.

Na koniec kilka informacji uzupełniających. 
Otóż sprzedana produkcja eksportowa Kombina
tu w Lubinie wyniosła w 1985 roku prawie 39 
mld złotych, Huta Katowice sprzedała za granicę 
wyrobów za 31,5 mld, zaś Zrzeszenie MEGAT za 
ponad 31 mld złotych. Zamykająca listę Fabryka 
Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych KON
WEKTOR w Lipnie wyeksportowała wyrobów 
za sumę 415 min zł. Jeśli chodzi o udział procen
towy produkcji eksportowej w całość produkcji, 
to pierwszeństwo należy do Zakładów Meblar
skich w Czarnkowie — 96,4 proc., przed Polma- 
texem — Defką Dzierżoniów — 94,3 proc. i Zrem- 
bem z Makowa Mazowieckiego — 89,5 proc. Naj
większym eksporterem do bloku państw socjali
stycznych jest Huta Stalowa Wola, przed Kom
binatem Urządzeń Mechanicznych BUMAR — 
Łabędy i Hutą Katowice.

Tyle o liście czołowych polskich eksporterów 
sporządzonej wg wyników 1985 roku. Prawdo
podobnie za kilka miesięcy opracowana zostanie 
lista ubiegłoroczna. Z całą pewnością nie będzie 
identyczna, również i z tego powodu, że utrzy
manie się na kapryśnym i wymagającym rynku 
eksportowym jest bardzo trudne.

JAN B. NYCEK

Z PIERWSZEJ
W  POŁOWIE marca, w asyście wyso

kich przedstawicieli Ministerstwa 
Chemii, Przemysłu Maszynowego i 

innych resortów minister rolnictwa Sta
nisław Zięba omówił na konferencji pra
sowej stan przygotowań kraju do prac 
wiosennych i ocenę stanu ozimin. Przed
stawił także prognozy co do dostaw węgla 
a właściwie paliw dla gospodarstw ogrod
niczych (perspektywy dość pesymistyczne, 
jakość miału jest nader niska, a dostawy 
mazutu są systematycznie ograniczane). 
Mówił szeroko o nawozach, a właściwie 
ich braku i przyczynach jakie złożyły się 
na powstanie dużych zaległości, o stanie 
pokrycia zapotrzebowania na środki och
rony roślin i temu podobne sprawy. Zacz
nijmy od tego ostatniego zagadnienia.

Niewątpliwie pociechą dla rolników mo
że być to, że wystarczy aminopieliku, pie- 
liku i chwastoxu, czyli chwasty dwuiiścio- 
we w zbożach można będzie zwalczać bez 
ograniczeń. Natomiast prawdopodobnie za
braknie innych środków chwastobójczych 
z importu oraz zapraw nasiennych. W ogó
le „stan nierównowagi na rynku środków 
do produkcji rolnej utrzymuje się” — 
stwierdził minister.

Nie chcielibyśmy, jednak, aby z konfe
rencji wyniknęło jedynie biadanie i czar
nowidztwo. Niektóre sprawy udało się za
liczyć na plus resortowi rolnictwa. Tak np. 
ustalenie wzajemnych relacji cenowych 
między poszczególnymi ziemiopłodami 
wpłynęło na uzyskanie lepszych wyników. 
Cena buraków wynosząca 20 proc. ceny 
pszenicy z 10 procentowym dodatkiem (do 
ceny buraków) sprawiła, że rolnicy chętnie 
je kontraktują. Zapewniono również do
statek nasion, rolnicy kupują materiał 
siewny po cenach niższych, niż wynika to 
z kalkulacji.

Do kwintala zbóż dopłata państwa wy
nosi 50 zł, do ziemniaków — 50 zł, a do 
strączkowych nawet 120 zł.

Dobrze na przedwiośniu i w ogóle od po
czątku bieżącego roku przebiega skup żywca 1 
mleka. Zdaniem ministra jest to skutek dobrej 
jakości pasz, zwłaszcza siana zebranego w ro
ku ubiegłym  w optym alnych warunkach pogo
dowych. Inne pasze również są stosunkowo do
bre. Mleko będzie nadal się znajdować w 
szczegóinym  zainteresowaniu resortu. Tak w ięc  
prezesowd Banku Gospodarki Żywnościowej 
zalecono stosow anie preferencji kredytowych

w obec rolników budujących lub m odernizują
cych obory, a tąkże potrzebujących gotówki na 
zakup m aszyn do zbioru pasz objętościow ych. 
Warunki kredytow ania są naprawdę dobre. 
W szystkie sektory m ogą korzystać z kredytu n i
skoprocentowego (2 proc.), który w przypadku 
m odernizacji i budowy obór rozłożony jest na 
30 lat, a w  przypadku zakupu m aszyn i urzą
dzeń (przyczepy sam ozbierające itp.) — na 12 
lat przy karencji trzyletniej.

Zarówno minister, jak i przedstawiciele 
innych resortów odpowiedzieli na wiele 
pytań dziennikarzy. Wasz korespondent 
również pytał. Chodziło o nawozy. Z jed
nej strony mówi się, że zaległości będą 
nadrabiane, a z drugiej zaś, że (tego do
wiedziałem się w WZGS) nasze wojewódz
two musi przygotować się na niedobór 
azotowych i fosforowych. Przedstawiciel 
resortu chemii stwierdził jedynie, że woj. 
płockie dostało przydział proporcjonalny 
do innych województw.

Drugie pytanie dotyczyło cementu. 
Zbliżająca się wiosna, mówiąc językiem 
wojskowym, otworzy front budowlany na 
wsi. Tymczasem wiadomo jest, że cementu 
powszechnie brakuje, na 17 cementowni 5 
ma technologię przestarzałą i są one zgoła 
nierentowne, za to pochłaniają masę pa
liwa i energii. Może więc opłacałoby się 
wejść w jakieś porozumienia z kapitałem 
zagranicznym, który za udział w przysz
łych zyskach zmodernizowałby owe 5 sta
ruszek?

Ministrowi problem ten okazał się zna
ny, niedobory cementu określił jako og
romne, natomiast wysunął supozycję, że w 
nierentownych cementowniach można 
produkować zamiast cementu bardzo po
trzebne wapno budowlane.

Hasło „wapno” także znalazło się w pa
ru innych pytaniach. Dziennikarzy intere
sowały przyczyny, dla których tak, mało w 
handlu znajduje się tego doskonałego, a tak 
potrzebnego środka. Okazało się, że nie ma 
warunków, aby producenci bliżej zaintere
sowali się jego wydobyciem i produkcją. 
Istnieją przeszkody natury formalnej 
(przepisy), a oprócz tego finansowej (wap
no jest tanie) i transportowej. Jak się wy
daje nakłady inwestycyjne są dokonywane 
raczej w górnictwie węglowym i każdym 
innym, natomiast wapno jest na końca tej 
listy.

BOGDAN IWAŃSKI

ZNAKI jakości i medale za pro
dukowane wyroby i artykuły, 
sprzęt, maszyny i urządzenia 

miały otwierać drogę na światowe 
rynki, stać się symbolem nowoczes
ności, spełnienia wysokich wymagań, 
a stawiana w górę poprzeczka mo
bilizować do wyzwalania inicjatywy, 
torować drogę w rywalizacji o pry
mat pierwszeństwa.

Walka o jakość była kolejnym 
etapem po zaspokojeniu podstawo
wych potrzeb, czyli popytu na towar. 
Działania propagandowe przynosiły 
efekty, do konkurencyjnych zmagań 
stawali kolejni pretendenci. Także 
redakcja naszego pisma miała swój 
udział w torowaniu drogi ku lepsze
mu, a ankieta „Powiedz czy kupisz 
swój wyrób” — mobilizować do za
stanawiania się nad jego jakością, 
atrakcyjnością, konkurencyjnością 
w stosunku do innych.

Wystawa trofeów w postaci wyro
bów oznaczanych znakiem Q i 1, a

ślano rzadko, częściej o tym, by wy
konać plan.

Stabilizowanie się sytuacji gospo
darczej kazało znowu zwrócić uwa
gę na jakość, skoro z ilością wreszcie 
sobie poradzono, choć nie we wszyst
kich asortymentach. Okazało się jed
nak, że nie tak łatwo będzie odbudo
wać to, co stracono. Miejmy nadzie
ję, że nie bezpowrotnie. Inne są też 
wymagania wynikające z reguł re
formy gospodarczej. Wiadomo już, 
że liczyć się będzie przede wszystkim 
to, co dobre, konkurencyjne w sto
sunku do innych wyrobów, przyno
szące zyski.

Wyrywkowa ocena jakości produ
kowanych wyrobów potwierdza je
dynie

rzeczywisty obraz sytuacji.
Tylko niektóre zakłady i przed

siębiorstwa potrafiły się obronić 
przed obniżeniem jakości produkcji 
w ogóle i utrzymać przyznane im

POPRZECZKA 
W DOI

także medalami, nawet złotymi, 
była stałym elementem wystroju 
dyrektorskich gabinetów, w myśl 
zasady — powiedz, co produkujesz, 
a powiem jakim jesteś partnerem.

Zdobyty znak jakości zobowiązy
wał. nie tylko był przedmiotem du
my, wymagał przestrzegania reżi
mów produkcyjnych, zgodnych z ty
mi jakie zadecydowały o uzyskaniu 
znaku firmowego. Niestety, jak po
kazały doświadczenia ostatnich lat, 
stało się to barierą nie do pokona
nia na dłuższą metę.

Zamiast iść w górę, 
poprzeczka 

zaczęła spadać w  dół
Na pewno powodem takiej sytua

cji były trudności gospodarcze po
czątku lat osiemdziesiątych. Braki 
towarów na rynku powodowały, że 
producenci przestali myśleć o jako
ści, liczyła się tylko ilość, żeby jak 
najszybciej zapełnić sklepowe półki. 
Kłopoty surowcowe, zerwanie więzi 
kooperacyjnych dopełniły reszty. 
Trudności te stały się niejako uspra
wiedliwieniem dla wielu zakładów i 
przedsiębiorstw, które uznały, że 
brak jest warunków do ambitnej 
konkurencji. Zresztą wszyscy prawie 
przędli denko, więc o medalach my-

znaki. Większość obniżyła loty. Przy
czyny różnorodne, wynikają przede 
wszystkim z uwarunkowań w jakich 
ciągle jeszcze przychodzi pracować 
wielu przedsiębiorstwom.

Na przykład Zakłady Przetwór
stwa Owocowo-Warzywnego w Pło
cku mogą się pochwalić zmniejsze
niem ilości reklamacji, ale znaków 
jakości już nie posiadają, ponieważ 
wygasło zezwolenie na znakowanie 
ich wyrobów. Produkcji medalowych 
kompotów i przetworów zaprzestano 
z powodu braku opakowań i odpo
wiedniego surowca. I tak z ośmiu 
znaków jakości w 1980 roku, po sze
ściu latach nie ostał się ani jeden.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczar
ska w Sierpcu posiada znak jakości 
na masło extra i ser edamski. Tylko 
te dwa wyroby kwalifikują się do 
takiego wyróżnienia. Niestety, w 
warunkach konkurencyjności liczy 
się także cena. Dlatego np. nie ma 
chętnych na droższe choć lepsze ma
sło, na ser oznaczony „1”. Łatwiej 
jest handlować po prostu towarem 
tańszym, zwłaszcza dzisiaj, gdy 
wszyscy skrupulatnie liczymy każdą 
wydaną złotówkę.

Znairi jakości od 1984 roku utra
cił także Zakład Owocowo-Warzy
wny w Piekarach. Przyczyna — brak 
surowca odpowiedniej jakości, bocz
ku, przypraw do konserw z importu, 
właściwych opakowań. Dzisiaj chęt

nie podjęliby walkę o odzyskanie 
utraconych znaków gdyby istniała 
gwarancja, że dostawy surowca bę
dą regularne.

W wielu przedsiębiorstwach, jak 
np. w gostyńskim „Polarnie”, wyga
sły zezwolenia na znakowanie wy
robów ze względu na przestarzałą 
konstrukcję. Wprawdzie nie prze
dłużono jej dla 27 już nie spełnia
jących kryteriów wyrobów, ale uzy
skano 36 nowych, a w 1987 podjęte 
zostaną starania, by wprowadzić 4 
dodatkowe znaki jakości.

Niestety, trudna do przebycia

bariera materiałowa,
brak dobrej jakości tkanin z im

portu, brak dodatków spełniających 
wymogi wyrobu o wysokim standar
dzie spowodowały obniżenie lotów w 
Spółdzielni Pracy „Jedność” w Sier
pcu. Ambicje są, owszem, gorzej z 
możliwościami.

Podobna sytuacja w innych zak
ładach. Trudniej radzą sobie z kło
potami przedsiębiorstwa małe, ła
twiej duże firmy o cieszącej się re
nomie. Mogą liczyć na niewielkie 
ale jednak wsparcie odpisami de
wizowymi. Łatwiej im kooperować 
i walczyć z konkurencją. Jednak i 
one mają kłopoty z jakością, bo su
rowiec nie ten, bo park maszynowy 
wymaga zmodernizowania.

Aby odbudować to, co utracono, 
potrzeba będzie wielu działań i to 
w różnych kierunkach. Przede wszy
stkim uświadomienia, że walka o 
jakość się opłaca, że wiąże się z ko
rzyściami ekonomicznymi dla zało
gi, że w dobie konkurencji mieć bę
dą szansę tylko najlepsi. Aby zmie
nić sposób myślenia i działania po
trzeba wielu operacji pośrednich, 
nie da się tego załatwić rozporządze
niem — od dziś zdobywamy kilka
naście znaków jakości, żeby podnieść 
statystykę.

Wielu zakładów dostrzega konie
czność takich działań bez dodatko
wej mobilizacji, agitowania i upo
minania. Ale są i takie, które wszy
stko składają na karb trudności 
obiektywnych, na zaszłości nie bę
dące już dziś usprawiedliwieniem. 
Jeszcze nie dostrzegły potrzeby 
zmian, bronią się przed nimi.

A może warto wrócić do dawnych 
metod, systemu punktowania i pre
miowania, specjalnych nagród, wy
różnień dla najlepszych, wprowa
dzenia specjalnych oznakowań, któ
re decydują o tym, że twórca dane
go wyrobu nie jest anonimowy. Zo
bowiązać do udziału w targach, giełr 
dach i pokazach, aby była możliwość 
porównań i konfrontacji z innymi i 
uświadomienia sobie jaki etap po
został do pokonania. Może nawią
zanie ściślejszych więzi z kooperan
tami. Walka o jakość jest dziś zada
niem, którego nie uda się pominąć.

EWA GRINBERG
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— W piątek 27 marca ta dzień łwięta teatru 

n<i Ratuszu prezydent Płocka wręczył Panu
nagrodę srebrnej maski za realizację najcie
kawszego w minionym sezonie teatralnym 
spektaklu — „Róbmy swoje”. Gratuluję!

, ~  Srebrną Maskę przyjąłem z ogromną ra- 
}  satysfakcją. Jest to dla mnie tym 

^ a^jJejsze, że stanowi dowód słuszności 
moich przemyśleń 1 sądów na temat teatru, w 
uobpmi znaczeniu tego słowa, popularnego, 
lea tr popularny — tzn. taki, który ma rezo- 
raJw. u Publiczności, ale to również, a w za
sadzie przede wszystkim taki, który łączy wy- 
maga:ny poziom artystyczny z ważkim ładun- 
j f  o.eowyrn, z wartościami .intelektualnymi.
I atrakcyjną formą. Jeżeli publiczność chodzi 
* v }?;l spektakl, to mamy najlepszy dowód,
r r n S  wybraiem- 1 to jest wspaniała na- 

oda za pracę. Nie tylko moją. Przecież to
także sukces zespołu.

lem?

Otrzymał'Pan srebrną maskę dla aktora ro-
>< K i'oproszę o krótką wypowiedź dla naszych
czytelników.

To dla mnie ogromne wzruszenie. Do- 
5iciV'.’ałem w moim długim życiu aktorskim 
różne nagrody, ale nigdy jeszcze nie promo- 
,'va‘,a rfin‘e Publiczność. Bardzo się oiesze bo 
kocna.n ten teatr i to bardzo piękne miasto, 

’o lasami i jeziorami. I Skarpą najpięk
niejszą w Polsce. Mam tu przyjaciół, wielu 
sympatycznych znajomych, tu zostanę.

Teatr Dramatyczny Im. Jerzego Szamiaw-
sK ;e.go miał swoje wzloty i upadki, ale ostatnio • 

, , s‘ą teatrem profesjonalnym. Na widowni 
wiuać coraz więcej życzliwych twarzy i jeśli 
m, wolno oceniać, to powiem, że nie ma spek- 
la:’ i-. z*ycb’ takich, których wstydzilibyśmy 
się. Czują to i aktorzy, i widownia.

Zaczynałem w szkole jako nauczyciel WF-u 
pomagałem trochę polonistce w robieniu teat- 
1 ! sz'-c!nego. Oczywiście, to musiała być duża 
sprawa repertuarowa, robiliśmy „Balladynę”, 
laic mnie to wciągnęło, że zostało na całe ży- 
ClQ- Zac:;yna'?m w Opolu w 1954 r., później 
mn.oozzęio się wędrowanie po teatrach całej 
A\" w' Ta, v;7; c Częstochowa, Jelenia Góra. Ol- 
szum, Wałbrzych, Kalisz, Koszalin, kontakty 

reży’serami- Najmilej wspominam 
S ;, w'tedy z Janem Kocha-

- >v ■ci„n, Liaią Zamków, Skuszanką.

f Wr-?p.ol.u ^uptliśmy pierwszy tapczan i sza- 
. luieszkanie przydziałowe jako 

h~ri r -^ a U-U' 1,>_tu _ rzędów. Moja żona Bar- 
, a -j-Tudzinska dzieli ze mną aktorski żywot 

choć rzadko grywamy razem.

W Płocku zasiedziałem się, to już ło-ty rok.
Zaczynałem rolą w „Prokuraturze” Dżagarie- 
v/a jeszcze za dyrekcji Skotnickiego. Przy na
stępnych dyrekcjach raczej się nie nagrałem. 
Bame drugoplanowe role, ale dla mnie jedna
kowo ważne. W „Żeglarzu” „Madame Coco”, 
w „Rzeczy listopadowej”, ostatnio były „Ka
rykatury”, „Świętoszek”, „Sen srebrny Salo
mei i ta najprzyjemniejsza dla mnie praca 
w znakomitej atmosferze, jaka panowała w 

Podczas realizacji „Ślubów panień- 
s.iich . I teraz kiedy jeździmy dużo w teren 

i do Gostynina, Sierpca, Żuromina, Włocławka, 
ludzie się tam do nas uśmiechają, przynoszą 
kwiaty, proszą o autografy, i nikt się nie spie
szy do szatni.

Teatr współczesny chyba przeżywa regres. 
10 są inne czasy-. To nie jest już jedyne miej- 

gdzie się ludzie spotykają. Więc co robić? 
Pie ma innej rady, musi być interesujący i 
dawać sztuki, które będą konkurowały z te
lewizją. Jeśli nie — pozostaną wtedy lektury, 
hajki, spektakle muzyczne oraz melodramaty 
i o może dobrze. Nie wstydźmy się wzruszeń!

j.0 nie jest teatr mojej młodości. Wszyscy 
wtedy pracowali zgodnie na sukces, nikt nie 
m:ai ambicji żeby się wybić sam, tylko żeby 
spekmkl był dobry. Teraz jest era reżyserów, 
którzy nie stawiają na aktora, tylko na sie
bie Czy 17-letni chłopak może zagrać zblazo

wanego światowca — Fantazego? Według 
koncepcji reżysera — tak.

Co mi najbardziej przeszkadza w zawo- 
j e? ta  zależność aktora od wszystkich — od 
dyrektora, czy mnie widzi w obsadzie sztuki, 
ou reżysera, z którym mogę się absolutnie nie 
zgadzać na temat koncepcji, od scenografa itp.

V'. ń'v. -
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Jak Pan wspomina pracę nad spektak-

Bez przesady mogę oświadczyć, że w Płoc
ku pracowało mi się wspaniale. Otrzymałem 
zespół młodych ludzi, zdolnych, chętnych do 
pracy i sympatycznych. Dyrekcja 1 władze 
miasta zasługują na uznanie, bo podjęły decyz
ję repertuarową, przez niektórych uważaną 
za kontrowersyjną i przyczyniły się wspólnie 
oo sukcesu frekwencyjnego. Wziąłem piosen
ki Młynarskiego, ponieważ uważam go za jed
nego z najlepszych twórców ostatniego 20-Ie- 
oa. .tak prawdziwie mówi on o problemach 
współczesnych Polaków, o naszych polskich 
sprawach.

— Teatr, jeśli ma być żywy, musi dotykać 
współczesności. I ja chcę taki teatr robić.

— Jcuko aktor czy reżyser7

Fragment spektaklu „Róbmy 8woje,,t za re
żyserię którego E. Sławiński otrzymał Srebrna 
Maskę.

Fot. ADAM ŁUKAWSKI

^  1973 r. skończyłem szkołę aktorską 
l 10 lat pracowałem w tym zawodzie, być mo
że ozułem jakiś niedosyt, więc zrobiłem re
żyserię. Najchętniej połączyłbym te dwie rze-. 
czy, ale w tej chwili nie ma takiego teatru

~  Czy przymierza się Pan do nowej reali
zacji w Płocku?

— Mam zaproszenie od dyrektora Groeho- 
czynskego. Jak to będzie -— nie wiem. Chciał
bym jeszcze raz pracować z tym zespołem 
i przy takiej życzliwości. To naprawdę wspa
niała rzecz, że płocka widownia tak mile na
gradza aktorów i realizatorów, ludziom teatru 
taki doping jest bardzo potrzebny. Jeszcze raz 
dziękuję za tę maskę.

Rozmawiało : 
LEMA SZATKOWSKA

PAM IĘTNIK ŻO ŁN IERSKI 

JANA KOW ALSKIEGO (10)

STYCZEŃ 1941

Dobrze jest jeśli aktor przejdzie od amantów 
do ról charakterystycznych. Długo byłem 
amantem i nie lubiłem tego okresu. Wiem że 
były to niedobre role.

Gdybym mógł wybierać jeszcze raz, wybrał
bym ten zawód.

Co chciałbym zagrać? Nie wiem. W koń
cu jestem już emerytem, ale dla aktora naj
ważniejsza jest obecność na scenie. Do końca 
Kiedyś marzyłem o Filipie w „Don Carlosie”’ 
Chciałbym zagrać dobrą rolę dramatyczną.

— Życzę Panu wielu jeszcze dobrych ról. 
Gratuluję sukcesu i dziękuję za wypowiedź.

Mofowała: 
LEMA SZATKOWSKA

Wl. Madej w roli„Śluby panieńskie”
Radosta.

Fot. ADAM ŁUKAWSKI
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Urząd Wojewódzki w Płocku — 
Wydział Kultury i Sztuki, Woje
wódzki Konserwator Zabytków, 
wnosi o sprostowanie informacji 
z posiedzenia Wojewódzkiego Ze
społu Poselskiego na temat reali
zacji ochrony dóbr kultury, za
mieszczonej w „Tygodniku Płoc
kim” z dn. 8 lutego br. Zamiesz
czona informacja jest nieprawdzi
wa i naruszyła dobro naszej in- 
siytucji i osoby ją reprezentują-

.A utor Informacji podał, że Wo
jewódzki Konserwator Zabytków 
przedstawiając powyższy temat 
d > u. jważniejszych „form dzia
ło i Ho:-;ci” sierpócłdego skansenu w 
PKO roku, zaliczył: „...organizację

imprez np. święto ziemniaka i 
skansen dzieciom”. Po-daje to przy 
tym w ko.ntekście niszczenia za
bytków. Jak z tego wynika nic 
więcej z kilkugodzinnego posie
dzenia Zespołu Poselskiego nie 
było godne uwagi czytelnika.

Tymczasem opracowana o zwię
złej treści z mnóstwem cyfr 19- 
stronioowa informacja Wojewó
dzkiego Konserwatora Zabytków 
była przedmiotem skróconego o- 
mówienia, w którym w ogóle po
minięta została działalność mu
zeów w tym również, wymienio
ne przez autora informacji, im
prezy na wolnym powietrzu, urzą
dzone dla dzieci w ramach pro
gramu muzeum — szkole.

Temat ten nie wyłonił się tak
że w pytaniach postawionych 
przez posłów i przedstawicieli or
ganizacji społeczno-politycznych 
(28 pytań oraz w udzielanych od
powiedziach Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków. Z powyższe
go wynika, że treść ulotki zawie
ra stwierdzenie zagrażające do
bru osobistemu osoby wymienio
nej tam z imienia i nazwiska. W 
związku z tym oczekujemy sto
sownego przeproszenia ze strony 
Redakcji.

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 

Województwa Płockiego 
lnż. Tadeusz Horyń

OD AUTORA i Sam WKZ, czyli au
tor pism a do redakcji, które wyżej 
w całości przytoczyliśm y, dowodzi, tż 
inform acja zam ieszczona przeze mnie 
w „Panoram ie’* <TP nr 6/764 z  8 lute
go br.) była prawdziwa i wiarygod
na, bowiem  zaczerpnięta została z fa 
ktycznie obszernego, chociaż, moim 
zdaniem, chaotycznie opracowanego 
materiału sprawozdawczego. Mówiąc 
nawiasem  toż sam o sorawozrinnt* .

pominięciem  Jakiejkolwiek aktualiza
cji przed posiedzeniem  W ojewódzkie- 
go Zespołu Poselskiego otrzym ała ria-
n 1 „ 3 ? nSa,tacyJna Przy Wojewodzie ciock im  bodaj we wrześniu ’8G. Zatem 

roku — zdaniem WKZ 
województwa płockiego -  nic istot- 
S  »w zakresie realizacji ochrony 

,ku5ltury <to tytuł sprawozda
nia), którą nadzoruje, się nie działo.

Temat ochrony zabytków w najszer
szym tego słow a znaczeniu gości na ła
mach Tygodnika Płockiego od lat i 
system atycznie, yide: stała rubryka 
„Z teki rysow nika”, czy też chociażby 
zam ieszczony niedawno obszerny głos 
czytelnika z  Żychlina. Wracając do 
informacji o działalności skansenu  
przepraszam — Parku Etnograficzne
go w Sierpcu, będącej przyczyną tak 
gwałtownej reakcji WKZ województwa 
płockiego w ydala ona mi się nie tyle 
godną uwagi, co po prostu w sprawoz
daniu zbyteczną, a może — nazwiim y  
rzecz po im ieniu — śm ieszną, i  jako 
taka zasługiw ała na krytykę, tym bar
dziej że nie wym ieniało się  tam z ty 
tułu setek znacznie poważniejszych i 
pożyteczniejszych imprez organiiow a- 
nych choćby przez płockie Muzeum 
M azowieckie.

Na koniec refleksja w łasna: kiedyż 
wreszcie nauczym y się odróżniać rze
czy w ielk ie od średnich, m ałe od kar
łowatych, spraw y błahe od ważnych  
OJ, nieprędko, nieprędko...

IAM R M v r c v

5. Sześć tygodni przerwy w ży
ciorysie. Próbuję pisać prawą rę
ką. 22 listopada ubiegłego rolcu 
podczas ataku lotniczego, kiedy 
jak zwykle uciekaliśmy z końmi 
na oklep w pasmo pagórków, sta
ło się coś, co dopiero uświadomi
li mi koledzy, gdy odzyskałem 
przytomność. W pobliżu wybuchła 
bomba, konie szalały, skutek — 
złamana prawa ręka w nadgarst
ku i rozcięty podbródek. Ucierpia
ły także wszystkie zęby i mosty. 
Z ambulatorium pułku odwieziono 
mnie do szpitala brygady, a stam
tąd do szpitala angielskiego w 
Aleksandrii. Tam polski lekarz 
pułkownik Mielnik złożył ml rę
kę i pozszywał rany na brodzie. 
Nazajutrz wraz z kilkunastoma 
innymi połamańcami znalazłem îę 
w autokarze i po wielu godzinach 
jazdy wylądowałem w Palestynie 
w polskim szpitalu Sarafand.

Palestyna powitała nas deszczem ! 
chłodem. Temperatura o tej porze tu
taj jak w  Polsce latem po ulewie. 
Po zameldowaniu się dostajemy 
przydziały. Przez kolejnych kilkana
ście dni snuję się po całym  rejonie. 
Ten krajobraz w  niczym nie przy
pomina egipskiej pustyni. Piękne 
dtrzewa, różnokolorowe kwiaty, zima 
to  tu pora deszczowa czyli w egeta
cja świata roślinnego w  pełni. Desz
cze są krótkie, lecz ulewne. Z nieba 
spadają strugi wody, po 20—30 minu
tach znów słońce, turkusowe niebo 
bez żadnej chm ury. Mniej w ięcej w  
tym czasie Anglicy zorganizowali o- 
fensyw ę w  pustyni zachodniej na ar
mię włoską. Zabrano do niewoli 40 
tysięcy  żołnierzy w tym 3 generałów. 
Gdzieś w połowie grudnia spotkałem  
na terenie szpitala doktora M ieln ika,. 
na całe sw oje nieszczęście. Okazało 
się, że w  Aleksandrii, kiedy składał 
mi kości, zapomniał o czym ś i dopie
ro mój widok mu to przypomniał. 
Kazano natychm iast kłaść mi się na 
stół. Narkoza i ponowne... łam anie 
kości. Po zabiegu piekielnie bolało. 
Nie spałem cztery doby mimo kon
sumpcji całych ton luminalu.

Urządzono nam 19 grudnia w yciecz
kę do Tei Avivu i Jaffy. B yliśm y tam  
z Anglikami. Miasta piękne, zabudo
wa niew ysoka, pełno zielem . Opro
wadza nas polski Żyd. Objaśnia jak  
odbywa się imigracja, jak przybysze 
urządzają się tutaj. Prowadzi do no
wej dzieląicy przygotowanej pod za
budowę. W szystko zorganizowane 
przykładowo. A w ogóle Żydzi są bar
dzo dumni z tego, co tu zrobili. Prze
wodnik podkreśla z dumą, że mają 
w szystko poza w ięzieniam i, które są 
im niepotrzebne. Żydzi pochodzący  
z  Polski, prześcigają się w uprzejmo
ści dla nas. Udzielają wszelkich in
formacji. Prawdę m ówiąc nie mogę 
tych ludzi poznać. W kraju patrzy
łem na nich zupełnie inaczej.

Święta Bożego Narodzenia jako 
żywo przypominają mi nasze Zie
lone Świątki. Pogodny, ciepły 
dzień. Mieliśmy w każdej sali 
drzewko. Gałąź pomarańczy z o- 
wocami. Na oddziałach wspólna 
kolacja, potem pasterka w kapli
cy szpitalnej, ale to wszystko po
zór — każdy myślami błąka się po 
odległej Ojczyźnie. Po wieczerzy 
wigilijnej przyszli do nas Angli
cy i śpiewali nam swoje kolędy, 
oglądali drzewka, następnie za
prosili do własnej świetlicy pre
zentując swoje zwyczaje: zamiast 
drzewka żłobek ustrojony kwia
tami i podświetlony od dołu. Wo
kół prezenty. Na naszą pasterkę 
przyszło sporo wyspiarzy, głównie 
oficerów z żonami. W pierwsze 
święto, polski lekarz, chirurg Ka
narek z Krakowa kazał mi zdjąć 
gips i kąpać rękę.

Prawdziwa wieża Babel. 8 tysię
cy jeńców włoskich, mnóstwo 
Anglików, parę kompanii wojska 
palestyńskiego, no i oczywiście 
Polacy, w tym generalicja. Jest 
generał Kordian Zamorski, były 
komendant Policji Państwowej, o- 
becinie komendant obozu polskie
go. Jest też generał Sławoj Skład
ko wstó, były premier Rządu RP. 
tu naczelny lekarz. Mieszkają u 
zakonnic francuskich w Emaus.

16. Dr Kanarek zawiadomił, że 
będę wysłany do obozu ozdro
wieńców w Natanii.

17. Jestem już wraz z innymi w 
trasie. Krajobrazy tutaj dla Pola
ka niezwykłe. Po przybyciu’ na 
miejsce przegląd lekarski, ustala
nie kategorii, następnie urządzanie 
się w baraku. (...)

24. Swoboda duża. Korzystamy 
z niej w możliwie dostępny spo
sób. Po śniadamiu marsz w obra
nym kierunku. Idziemy obserwo
wać przyrodę i życie I tutaj spo
ro Żydów przybyłych z Polski. 
Parokrotnie podczas rozmów u- 
staliliśmy wspólnych znajomych. 
To także ułatwia nam wzajemny 
kontakt. Tutaj życie oparte jest 
Ra pracy fizycznej na roli, ho
dowli drobiu, bydła, ogrodnictwie 
i budownictwie. Po raz pierwszy 
widziałem w męskich zawodach 
Żydówki z Polski, które wykony
wały pracę murarzy, hydrauli
ków, ślusarzy. Tutejszy ustrój 
społeczny według mojej obserwa
cji to eksperyment. Trochę pry
watnej  ̂inicjatywy, jakaś spół
dzielczość i reszta własność pań- 
stvrowa. Jedno rzuca się bardzo 
w oczy, zwłaszcza w miastach, 
gdzie mieszkają Żydzi i Arabo
wie. Domostwa żydowskie są 
schludne i zasobne, natomiast a- 
rabskie brudne i biedne.

31. W radio podają, że po zaję
ciu Tobruku przez Anglików 
znów 40 tysięcy jeńców, w tym 4 
generałów znalazło się w niewoli. 
Nawet jeśli te wiadomości są 
przesadzone, preparowane ku po
krzepieniu serc, to i tak Włosi 
dostają solidne baty, Prawdę mó
wiąc na wszystkich frontach, tak
że w Abisynii i Albanii.

LUTY
2. Był dr Sławoj Składkowskl. 

Wizytował obóz jako 1 elear z na
czelny.

6. Wiadomości z frontu i wiel
kiej polityki docierają do nas tyl
ko za pośrednictwem „Palestine 
Post”, gazety dość nudnawej, ale 
zdarza się, że są i perełki.

11. Wczoraj rozmawialiśmy z 
Anglikami oceniając obecną sy
tuację wojskową. Wróżyliśmy so
bie, kiedy nastąpi koniec wojny. 
Wyspiarze przewidują, za pod
szeptem Churchilla, rok 1944. 
Przykra to perspektywa.

^Kolejne dni to rekonwalescen
cja, nic godnego uwagi się nie 
działo. Dopiero Nowy Rok wzbu
dził pewne refleksje. Ciągle zre
sztą te same — co będzie z nami 
dalej? Owoców, zwłaszcza poma
rańczy tutaj wbród. ceny svmbo]i- 
czne. Szklanka pysznego soku po
marańczowego kosztuje 3 milsy, 
zaś jeden owoc pół milsa. Chaos 
w tych moich notatkach. Anglicy 
rozbudowują szpital w bardzo 
szybkim tempie. Będzie chyba ob
fite „żniwo”. Rozpocząłem lecze
nie i uzupełnianie zębów. Jeżdżę 
do Tel Avivu, gdzie znalazłem 
dentystę Żyda z Polski, p. Kara- 
banowa. Mieszka przy ulicy Ben 
Jehuda, miły człowiek.

12. Byłem w Latrun, na miejscu
naszego obozu sprzed 4 miesięcy. 
Teraz miejscowość ta wyglądała

22. Byliśm y z w ycieczką — na za
proszenie — w  kibucu, takiej w iej
skiej żydowskiej osadzie, Tel Herod — 
Ost Office Teł Mandel Kibuc ten zało
żony został przez lorda Machetta w 
1929 roku na terenach wykupionych  
przez niego od Arabów. Jego m iesz
kańcy uczcili pamięć ofiarodawcy  
fundując mu pomnik. Kolonię zam ie
szkują Żydzi z Polski. Każda rodzi
na ma dom z zabudowaniami gospo
darczymi i dwie, trzy morgi ogro
du. Ponadto wspólną własnością są 
gaje C5'trusowe o powierzchni 3 ty 
sięcy hektarów. Oglądaliśmy obory, 
w których hodują pięknie utrzymane 
krowy rasy holenderskiej, karmią je 
między innym i... pomarańczami. 
Przyglądaliśmy się jak zwierzęta de
gustują takie specjały. W idzieliśmy 
też ferm e kur i królików, W szyst
ko urządzone bardzo nowocześnie. Po
wita,! nas wójt kibucu m ówiąc do nas 
po hebrajsku, tłum aczyła żydów ka, z 
w ykształcenia nauczycielka z Polski. 
Padło w iele ciepłych słów pod adre
sem naszego narodu.

26. Dzisiaj byliśmy w innym ki, 
bucu Beytiv-Haszula, na połud
niowy wschód od naszego obozu. 
Trafiliśmy akurat na święto sa
dzenia drzewek To taki nowy 
zwyczaj wprowadzony tu przez i- 
migraintów. Przywiązuje się do 
niego wielkie znaczenie, toteż na 
uroczystości ściągają ludzie nawet 
ze znacznych odległości.

Wybór i oprącoY/anie; 
JAM B, MYCEK



EDEN z mieszkańców Płocka wyjechał na 
. Węgry, a konkretnie do Budapesztu. Zabrał 

J'. ze sobą m.in. 5 tys złotych, które po znale
zieniu się na miejscu podróży dymieni] na 
500 forintów. Ponadto przewiózł 3 komple
ty ubrań roboczych Być może chciał po

pracować u przyjaciół Ale sprzedał je za 300 fo
rintów. Zbył także 10 obrusów po 250 forintów, 
2 narzuty za 400 i 500 forintów, oraz 2 suszarki 
do włosów po 150 forintów, trykoty damskie, jak 
to ładnie określił tłumacz, które „idą” po 100 fo- 

I rinitów, itd.

— Rzeczy te — opowiadał prokurator. Józef 
Dublewski — zbył na bazarze. Z uzyskanymi ze 
sprzedaży pieniędzmi

j RUSZYŁ PO BUDAPESZCIE
by dokonać dalszych transakcji. Spotyka się z 
jakimś Jugosłowianinem. Podobno od niego 
otrzymuje 200 zegarków „Saturn”, 25 złotych 
wisiorków i próbuje je sprzedać...

-
Wtedy dostrzegł go funkcjonariusz milicji wę

gierskiej, który zapisał w protokole: „Zauważy- 
u łem nienaturalnie zachowującego się Polaka.” 

Czyli na odległość poznał, że musi to być nasz 
rodak. „Postanowiłem go wylegitymować — na
pisał dalej. — Kiedy podszedłem do niego na 

| 10 metrów, zaczął uciekać. Ale został zatrzyma
ny. Założyliśmy mu kajdanki, ponieważ obawia
liśmy się, że może uciec. Miał je na rękach od 
godziny 18.55 do 17.05.”

z działalności przestępczej w kwocie 305 tys. zło
tych.

W stosunku do 305 osób podejrzanych zasto
sowano środek zapobiegawczy w postaci tymcza
sowego aresztowania. Z większym liberalizmem 
podchodzono do młodocianych sprawców, zwłasz
cza tych, którzy przypadkowo weszli w kolizję 
z prawem i dosyć często, w uzasadnionych przy
padkach, odstępowano od stosowania aresztu. 
Wobec 91 osób uwzględniono poręczenia społecz
ne. W ten sposób organizacje włączyły się do 
spraw i przejęły na siebie rolę oddziaływującą na 
podejrzanych. Był to również jeden ze sposo
bów kształtowania kultury prawnej.

W stosunku do 11 podejrzanych uchylono tym
czasowe aresztowanie ze względu na brak dosta
tecznej ilości przekonywujących dowodów. Uma
rzano postępowanie ponieważ na przykład 4 oso
by okazały się niepoczytalne, co zostało stwier
dzone przez biegłych, dlatego też wystąpiono je
dynie do sądów o orzeczenie internacji w szpi
talach i poddanie leczeniu.

Każdemu z aresztowanych służy prawo do za
żalenia, które kieruje do właściwego sądu. Mo
gą zwracać sie oni o uchylenie, zastosowania te
go środka zapobiegawczego.

— W roku ubiegłym — poinformował rzecznik 
prasowy Sądu Wojewódzkiego, sędzia Dariusz 
Wysocki — wpłynęło 27 zażaleń na decyzje pro
kuratorów o zastosowaniu tymczasowego aresz
towania. Sądy nie uwzględniły 24. a więc uznały, 
że są one zasadne. Podstawą do zastosowania 
tymczasowego aresztowania jest zebranie mate
riału dowodowego uzasadniającego, że zostało 
dokonane przestępstwo Natomiast o wyrokach 
decydują niezbite dowody winy. na których pod
stawie oskarżeni mogą być skazani.

Zdarzają się przypadki, że na przykład dwie 
osoby dokonują przestępstwa Jedna zostaje za
trzymana, ale nie ujawnia wspólnika, chociaż 
wiadomo, że taki był. Jest to wola podejrzanego. 
No, i na ławie oskarżonych zasiądzie on sam. Do 
takiego wypadku dojdzie w sprawie dotyczącej 
napadu na proboszcza z Orszymowa. Wobec po
dejrzanego zastosowano tymczasowe aresztowa-

g || Ś m f W l l l i f o

Oczywiście zatrzymano cenniejsze rzeczy, któ
re znaleziono u handlarza. Jak obliczono były one 
warte ponad 94 tys. 400 forintów, co przeliczając 
na złotówki po oficjalnym kursie, stanowi prze
szło 557 tys złotych. Zostaje on wypuszczony, 
jeszcze dwa dni bawi w Budapeszcie. Zjawia się 
na dworcu i znowu zauważa go funkcjona
riusz milicji węgierskiej. Tym razem znaleziono 
przy nim: 14 zegarków „Saturn”, 15 innych ze
garków, pochodzących z USA, parę kolczyków 
ze złota, które trzymał w ustach, pod językiem. 
Wszjóstko warte było ponad 414 tys. złotych.

|i Zatrzymany w toku wyjaśnień stwierdził: 
„Chodziłem po dworcu właściwie bez celu. 
Dostrzegłem, że młody mężczyzna wrzucił do po
jemnika na śmieci czarną torebkę reklamową, a 
potem wsiadł do autobusu nr 7. Ogarnęła mnie 
ciekawość, więc wyjąłem torbę, w której były 
zegarki. Wtedy przyszło mi na myśl, żeby zanieść 
je do komisariatu, gdzie wcześniej byłem prze
słuchiwany...”

Sprawa trafia do Prokuratury Rejonowej w 
Płocku. Kończy się już dochodzenie i niebawem 
znajdzie się na wokandzie sądu. Na pewno zasta
nie „oceniona” duża operatywnołć mieszkańca 
naszego grodu, któremu po pierwszym zatrzy
maniu zabrano zdawałoby się wszystko, co cen
niejsze. A mimo to potrafił jeszcze zdobyć zegar
ki, złote kolczyki oraz przeszło 15 tys. forintów, 
by „zasłużyć” sobie na drugie zatrzymanie.

Był to jeden z przykładów działalności prze
stępczej, który podano na konferencji prasowej, 
jaka odbyła się w Prokuraturze Wojewódzkiej w 
Płocku. Dowiedzieliśmy się, że stabilizacja życia 
w sferach: politycznej, społecznej i gospodarczej, 
w znacznym stopniu przyczyniła się do zmniej
szenia stanu zagrożenia przestępczością i ogra
niczenia innych naruszeń prawa.

— W roku ubiegłym — powiedział prokurator
rejonowy Marian T. Krasuski — zanotowano w 
płockim rejonie 2 tys. 933 przestępstwa to jest
0 6 proc. mniej, niż przed dwoma laty, kiedy było 
ich 3 tys 173 Wszczęto 2 tys. 591 postępowań 
przygotowawczych, o 7 proc. mniej niż w 1935 
roku Spadla liczba zgwałceń, włamań do obiek
tów uspołecznionych, i prywatnych, kradzięży, 
nielegalnej produkcji spirytusu zagarnięć mienia 
społecznego Nastąpił jednak wzrost przestępstw 
takich, jak: rozboje, uszkodzenie ciała w bójkach
1 pobiciach, niegospodarność, niedobory. Zdarzy
ły się tylko 2 zabójstwa.

Konsekwentnie realizowano główną zasadę, a 
mianowicie

NIEOPŁACALNOŚĆ
PRZESTĘPSTW ,

W 1985 roku wydano 83 postanowienia o za
bezpieczeniu mienia na poczet grożących kar ma
jątkowych, a w roku ubiegłym już 322 postano
wienia. Przed dwoma laty zabezpieczono mienie 
wartości 10 min 295 tys. złotych, natomiast w 
1986 roku jego wartość przekroczyła 25 min 349 
tys. złotych.

Niezależnie od tego przyczyniono się do wpła
cenia przez sprawców na poczet szkód wyrządzo
nych przestępstwami — 1 min 331 tys. złotych. 
Doprowadzono do dobrowolnego zwrotu Skar
bowi Państwa nienależnych korzyści uzyskanych

nie. Nie wskazał wspólnika. Takie jest jego pra
wo w procesie przygotowawczym. Natomiast 
działania organów ścigania nie zakończyły się, 
jak na razie, zatrzymaniem drugiego sprawcy.

— Inny typ przestępstw — zaznaczył prokura
tor Henryk Jastrzębski — które bulwersują spo
łeczeństwo, to

A FERO W E
ZAGARNIĘCIE MIENIA

Jedna ze spraw, toczących się od kilku mie
sięcy, dotyczy kradzieży polimerów — polietyle
nu i polipropylenu w MZRiP. W dokonanie prze
stępstwa zamieszanych jest 12 podejrzanych, 
przede wszystkim kierowców z płockiej ..Petro
chemii” oraz PKS-u. Natomiast 5 osób — to od
biorcy towaru, tzw. paserzy. Potwierdzone dowo
dami jest zagarnięcie polimerów na kwotę około 
600 tys. złotych.

Druga sprawa, dotycząca również aferowego 
zagarnięcia mienia, związana jest z Zakładami 
Stolarki Budowlanej „Stolbud” w Płocku. Podej
rzanymi są 3 kobiety, które pracowały w tych 
zakładach, a zajmowały się bezpośrednio opera
cjami finansowymi. Zarzuca im sdę, że od 20 mar
ca 1985 roku do 30 kwietnia 1986 roku, działając 
w porozumieniu, dokonały przestępstwa. Wypeł
niły 4 czeki, które następnie zrealizowały w ban
ku. Ale pieniądze nie wpłynęły do kasy przedsię
biorstwa, tylko zostały zabrane przez te kobiety. 
Potem wykonały one szereg zabiegów, mających 
służyć ukryciu przestępstwa. Dochodzenie jest w 
fazie początkowej i nie można jeszcze podać zbyt 
wielu szczegółów.

Ostatnio zdarzył się przypadek dość wstrzą
sającego dzieciobójstwa. Prokuratura Rejonowa 
w Płocku wszczęła 19 lutego 1937 roku śledztwo. 
Dzień wcześniej zostały znalezione zwłoki nowo
rodka. Były porzucone na skarpie, a trafił na nie 
12-letni chłopiec, który bawił się akurat w tym 
miejscu. Znajdowały się w granatowej torbie fo
liowej, owinięte w kocyk. Przeprowadzona sek
cja zwłok wykazała, że . dziecko podjęło próbę 
oddychania, co uprawdopodobniałoby fakt, że 
urodziło się żywe.” Taka Jest wstępna opinia 
biegłego. Dlatego też przyjęto dokonanie dziecio
bójstwa. Ponadto stwierdzono, że śmierć nowo
rodka nastąpiła na skutek oziębienia organizmu, 
czyli pozostawienia w niskiej temperaturze. Nie 
był on karmiony, a więc musiał być wyrzucony 
najprawdopodobniej zaraz po urodzeniu. Do tej 
pory nie udało się ustalić matki dziecka oraz 
sprawcy przestępstwa.

A zatem, mimo spadku przestępczości zdarza
ją się takie, które oburzają opinię publiczną 
i niejednokrotnie nią wstrząsają.

O 220 proc. zwiększyła się liczba przestępstw 
dotyczących uszkodzeń ciała w bójkach i pobi- 
ciach. W 1985 roku prowadzono 15 tego rodzaju 
spraw, a w roku ubiegłym Już 48. Najczęściej 
bijatyki wywoływane są przez pijanych, którzy 
w bójkach wyładowują nadmiar energii. Nie -tą 
jeszcze spokojne nasze ulice...

ZBIGNIEW BURACZYŃSKI

IEBAWEM minie rok
od katastrofy ekologicz
nej, która dotknęła Wi
słę w okolicy Płocka. Te
go dnia, 21 czerwca 1986 
roku, nurt rzeki niósł ca
łe ławice martwych ryb i 

raków. Woda wyrzucała je na 
brzegi, gdzie gromadzili się mie
szkańcy nadwiślańskich wsi i nie 
mogli niczym wytłumaczyć sobie 
tego zjawiska. Mało kto był obo
jętny.

Tymczasem działały Już służby 
ochrony środowiska. Grupy uda
wały się w teren i oprócz wiado
mości przynosiły śnięte ryby. 
Wtedy najczęściej rozmawialiśmy 
z dyrektorem Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Wojewódz
kiego w Płocku — Norbertem La- 
tuszkiem oraz dyrektorem Ośrod
ka Badania Środowiska Natural
nego — Jerzym Hase. Ale wów
czas za wcześnie było na ustale
nia. Mijały dni, tworzono hipote
zy, powstawały przypuszczenia, 
lecz przyczyna zatrucia ryb i ra
ków nie była znana. O pomoc 
zwrócono się do placówek nauko
wych. W najbliższym czasie spe-

i Ochrony Środowiska we Wło
cławku przekazał informację o 
wykryciu toluenu i benzenu w 
osadach. Ale ich dawka była ińż- 
sza od tej. która mogłaby spowo
dować śnięcie tak dużej ilości ryb

Natomiast specjaliści z Zakładu 
Higieny Weterynaryjnej w War
szawie, sprawdzający hipotezę, 
skłonni byli raczej przychylić się 
dó tego, że masowe śnięcie ryb 
spowodwał środek z rodziny her
bicydów. W jego składzie miała 
być substancja aktywna o nazwie 
„Noburon”. Ale środek ten nie 
powinien być łatwo dostępny, po
nieważ takiego akurat nie ma w 
obrocie.

Zaczęto kontrolować zakłady i 
odpowiednie instytucje, znajdują
ce się na terenie gmin przylega
jących do Wisły. Sprawdzano. czy 
przypadkiem któryś z rolników 
nie wyrzucił puszki z silnym 
środkiem trującym, albo nie wy
płukał jakiegoś pojemnika. Wia
domo przecież, że niewielkie cza
sami ilości stężonych substancji 
chemicznych, które dostaną się do 
wody, mogą spowodować kata
strofę ekologiczną.
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cjaliści mieli dać odpowiedź na 
zasadnicze pytanie: Kto zatruł 
Wisłę?

Z pierwszych analiz
przeprowadzonych w laborato

rium Ośrodka Badań i Kontroli 
Środowiska w Płocku, wynikało, 
że nastąpiły zmiany fizyko-che
miczne wody, zmalała zawartość 
tlenu, a około 2-krotnie wzrosła 
zawartość amoniaku.

Zapewniano nas, że dokonano 
kontroli w MZRiP, by sprawdzić, 
czy w tym czasie nie dokonano 
zrzutu ścieków i zanieczyszczeń, 
mogących spowodować katastrofę 
ekologiczną Przebieg wypadków 
wskazywał, że przyczyną zatrucia 
był „jednorodny i krótkotrwały 
zrzut silnie trujących substancji 
chemicznych”. Specjaliści, po 
obejrzeniu martwych ryb, byli 
zdania, jakoby zostały poparzone 
i uduszone „w wyniku zabloko
wania aparatu oddechowego'' 
Stwierdzono także większą męt
ność wody oraz podwyższoną 
temperaturę.

Do badań przystąpiła również 
placówka we Włocławku. Zajęła 
się ona analizą między Innymi 
osadów dennych. Ośrodek Badań

FOT. TOMASZ J. GAŁĄZKA

Poszukiwania prowadzone na 
terenach województw: płockiego, 
warszawskiego i skierniewickie
go, nie dały rezultatów. Nigdzie 
nie zauważono „śladu” środków 
toksycznych, które mogłyby przy
czynić się do masowego zatrucia 
wód rzeki.

Wtedy nadeszła jeszcze jedna w ia
domość. Zaczęto mówić o tym, że 
refułery pogłębiające Wisłę uszko
dziły beczkę, .jaka kiedyś miała praw
dopodobnie wypaść z barki transpor
towej. Nie zlekceważono tej inform a
cji; któjra nie była nawet w części 
potwierdzona. Teraz do' akcji sk ie
rowano płetwonurków z Ligi Obrony 
Kraju. Penetrowali dno rzeki w m iej
scach pracy refulerów, w okolicach  
Liszyna, Kępy Polskiej i Płocka. Nie 
znaleźli jednak beczki iub pojemni
ka, w którym miałaby być substan
cja chem iczna. Ale pobrali próbki 
osadów. Skierowano Je do badań w 
W ojskowym Instytucie Chemd i Ra
diometrii.

Starano się również zaintere
sować irnne wyspecjalizowane 
placówki naukowe aby pomogły 
w ustaleniu toksycznego środka 
Z opinii wydanej przez Woje
wódzki Zakład Weterynarii — 
Pracownię Toksykologiczną w 
Bydgoszczy, wynikało, że ryby za
wierają w swych organizmach 
węglowodory, w tym zwłaszcza 
benzen i toluen. Natomiast anali
za przeprowadzona w Zakładach 
Fenoleologfi w Puławach wyka

zała, że związki fenolu, azotanów, 
pestycydów, herbicydów i metali 
ciężkich, stwierdzone w narzą
dach wewnętrznych ryb, nie są 
w takich ilościach, które miałyby 
znaczenie toksykologiczne. Tym
czasem Zakład Higieny Wetery
naryjnej w Warszawie przekazał 
ocenę, że w martwych okazach 
ryb, poddanych badaniom, nie 
stwierdzono typowych zmian 
chorobowych. Ich śnięcie spowo
dowane było prawdopodobnie 
tzw przyduchą — „anoxemią”. 
Analiza miała wykazać, że . wy
kluczona została możliwość za
trucia m. in. związkami chemicz
nymi używanymi do ochrony ro
ślin, zarówno z grupy pestycy
dów, jak i herbicydów”.

Wraz z wynikami badań

Zmieniały się 
hipotezy

i przypuszczenia. Z każdym 
dmem dokładano coś nowego ale 
daleko było do w miarę dokład
nego wyjaśnienia przyczyn zatru
cia Wisły, Jedno było pewne — 
doszło do katastrofy, zniszczeniu 
uległa fauna i flora jaka znajdo
wała się w rzece na odcinku ska
żenia. Ale trzeba było czekać na 
dalsze ustalenia...

Analiza wody, pobranej z Wisły 
w rejonie zatrucia przeprowadzo
na w Zakładzie Kryminałistvki 
KG MO doprowadziła do ustale
nia, że nie ma lotnych związków 
organicznych, mogących spowo
dować zatrucie. Badania dokona
ne w Wojskowym Instytucie Che
mii i Radiologii wykluczyły dzia
łanie iperytu siarkowego. Nie 
stwierdzono także lotnych związ
ków organicznych.

Powoli * zaczęto wycofywać hi
potezę, że do zatrucia przyczyni
ły się środki z grupy pestycydów 
i herbicydów Wykluczono ich 
udział po badaniach dokonanych 
v/ Instytucie Ekspertyz Sądowych 
w Krakowie oraz w Zakładzie 
Weterynarii ART w Olsztynie.

Do ustalenia przyczyn masowego 
zatrucia ryb powołano zesoót specja
listów z Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika w Toruniu. którv wvsurtął 
przypuszczenie, że podstawową przy
czyną katastrofy ekologicznej bvło 
w zruszenie opadów dennych. Nastą
pił bowiem gwałtowny spadek nasy
cenia wody tlenem oraz uwolnienie 
skum ulowanych w osadach substan
cji toksycznych Sprzyjała temu rów
nież wysoka temperatura wody i ni
ski iel stan w rzece

Nie udało sie ustalić środka che
micznego, który spowodował kata
strofę. A co z.a tym łdtfie nie w y
kryto snrawcy Prokuratura Rejono
wa, która nrowndziła dochodzenie, 
musiała umorzyć sprawę. Pozostały 
jedynie smutne w nioski. •

Okazało się. że w naszym kraju 
brakuje odpowiedniego systemu, któ
ry miałby służyć zwalczaniu nadzwy
czajnych zagrożeń. Chodzi o placów
ki, mogące w takich sytuacjach po
dejmować niezbędne działania. Nie 
ma ustalonej koordynacji, a powoła
ny zespół do zwalczania nadzwyczaj
nego zagrożenia nie został w yposa
żony w środki techniczne -  rozpo
znawcze i badawozo-anałltyczne. Nie 
miał m ożliwości „nakłonienia” do 
w spółpracy specjalistycznych zakła
dów badawczych. Niektóre jednostki 
traktowały ją be? przesady, lako zło 
konieczne. Do badań przystępowano 
dopiero po upływie dwóch lub, trzech 
dni.

Prokurator Rejonowy w Płocku 
Marian T Krasusk' na konferen
cji prasowej stwierdzał, że szcze
gólnie opieszałe działał Zakład 
We'ervnarii ART w Olsztynie 5 
Zakład Toksykologii w Puławach. 
Były takie momenty, które świad
czyły o braku zrozumienia i 
uświadomienia sobie zagrożenia.

Jeśli mieliśmy do czynienia z 
improwizacją, z szukaniem no 
omacku i dopraszaniem się o 
przeprowadzenie badań, jak więc 
mogło dojść do ustalenia truciz
ny oraz znalezienia sprawcy? 
Przyjęto, że uśmiercono około 160 
ton ryb Zginął narybek, zginęły 
raki. małże j  mi kr organ i zmy N ie 
obliczono ich wartości. Ale nie 
ulega wątpliwości, że bvł$ ogrom
ne straty Oby nie trzeba pono
sić ich w przyszłości — jest to 
Jedynie życzenie bo tak napraw
dę nic się nie zmieniło Sformu
łowano tylko wnioski i skierowa
no do odpowiednich urzędów A 
tam należy je rozpatrzyć i pod
jąć decyzje Nim zostań a wykona
ne, upłynie dużo wody w brud
nej jak ściek i zatrutej Wiśle.

r Zb. Bur.
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— Może, na wstępie kilka danych podstawowych...
— Po raz pierwszy zostałem sekretarzem swej 

POP w 1982 roku. A zatem — jesit to moja dru
ga kadencja. Natomiast członkiem egzekutywy 
Kia zostałem w listopadzie ubiegłego roku. W 
moim zakładzie pracuje 470 osób, w POP mamy 
47, a więc jest to 10 proc. załogi i śmiało może- 
i^ M /R iP ^  tym Względem Porównywać choćby

— Te 47 osób to stan, jaki zastaliście w mo
mencie wyboru?

— Nie, wtedy było nas 40. Był to zresztą dość
•zczegolny okres. ą
nieó Pami9tsmy* A1® możemy trochę przypom-

77 No więc, w sumie, jak na dość specyficzny 
zaltiau me było tak najgorzej. Trzech byłych to- 
warzyszy oddało legitymacje. Potem zrobiliśmy 
weryfikację i w ten sposób zostało czterdzieści 
osóo, a później jeszcze doszło siedmiu, przeważ
nie młodych, w każdym razie do 35 Lat. Czterech 
kierowców, jeden ze stacji obsługi i 2 z admini
stracji.

“  Mówiliście przed chwilą, że zakład Jest spe
cyficzny. Na czym to polega? Czy chodzi o to, 
te  wasi członkowie są bardzo ruchliwi, jeżdżą po 
Folsce, mają więcej niż inni informacji?

— Można i talk sprawę ująć, ale mnie* chodziło 
raczej o to, że ludzie w rozjazdach nie mogą 
£p- , \  rz®czy uczestniczyć we wszystkich ze
braniach POP. Na tym polega właśnie praca i to 
w warunkach reformy. Nie ma dziś tak, że czło-

W. Lewandowski — Każdy powinien wiedzieć 
po co należy do partii.

Fot. T. GAŁĄZKA

DECYZJE 
ZAPADAJĄ WSP
Rozmowa z WOJCIECHEM LEWANDOWSKIM,
I sekretarzem POP w płockim PKS, Oddział Towarowy

wiek nie jeździ i nie zarabia, a pieniądze mu le
cą, gdyż ma stawkę godzinową, a jego szef — 
„długi ołówek”. Obecnie system płac mobilizuje. 
Kto <*c® zarobić — rzeczywiście musi jeździć 
s to duto. Wtedy może otrzymać i 35 tysięcy.

— Co na taki system organizacja partyjna? 
Czy nie eksploatuje się ludzi bez potrzeby?

__ To właśnie my, wraz z innymi organizacja
mi, zainicjowaliśmy nowy system płac. W imię 
zasady: za lepszą pracę — lepsza płaca. 1

— Wszyscy tak od razu przyjęli ten system? 
-— Jeśli nawet nie od razu, to nie trzeba by

ło długo czekać. A członkowie partii... No, cóż. 
Om powinna mieć wyższą świadomość i wiedzieć, 
że na przykład człowiek, Który uczciwie prze
pracuje swoje 8 godzin, powinien zarobić tyle

Pa utrzymanie rodziny starczyło, a nie 
gląaać się za innymi sposobami zarobkowania, 
czyli po prostu fuchą.

— Nie wszyscy są jednak kierowcami-
— Ależ oczywiście. Powiem i o tych innych.

I tak w stacji obsługi zarobki zależą od stanu go
towości technicznej pojazdów. Mniej awarii, lep
sze przygotowanie — wyższe zarobki. Prosta za- 
tezność płacy od pracy. W systemie, o którym 
mówię, na daną stację obsługi przypada do po
działu pewna kwota pieniędzy. Jeśli ktoś np. od
chodzi z pracy — wtedy 60 proc. jego zarob- 
ów pozostaje do dyspozycji zmniejszonej załogi. 
Pozostałe 40 proc. jest w dyspozycji dyrekcji 
C hSnT  Syste,? obowiązuje w administracji.' 
łC^fw4łbyr^ P°dkreślić też stosunek do obiboków ł lawlrantów Tu widzę właśnie rolę każdego
wnhP^arvParS '  można Przechodzić obojętnie ^ooec przykładów nieróbstwa, nawet, gdy nie
Syszy beZpOŚredniego Wplywu na zarobki towa- 

Swego czasu wiele się mówiło o zespołach
s s s s r * - Czy u was w

— System działał i działa nadal, ale 1akbv 
zainteresowanie nim osłabło. Zarobki osia«ame 
w zespołach są wliczane wszędzie do p S a S
L °T ń j7 ięci niekl órzy dosz11 * * ■ £ ! ? *to saę nie opłaca, że w normalnym czasie też 
mogą dobrze zarobić. 7 ^  tez

“7 i ^ t  stanowisko sekretarza POP l
hyó s?ereo°wego członka partii wobec ostatnich posunięć cenowych?

— Myślicie o podwyżce? Przecież trzeba mó- 
lć po prostu. Zacznę więc od tego, że chyba

Sę teka operac â akurat
dohate* « J d kze co inn«S0 jest brak upodobania, a czym innym —- rozumienie twardej
rurnSS*^*!, U7 ażarn> że «asi członkowie rozumieją tę konieczność. Na ostatnim naszym 
marcowym posiedzeniu omawialiśmy tę spraw i 
Społeczeństwo było informowane także z dużym 
wyprzedzeniem. A zatem nie jest dziwne ż« oo 
decyzjach panuje u nas spokój. ’

Cisy jednak należało to zrobić tak, jak zro- 
biono, za jednym niemal zamachem, czy wpro
wadzać podwyżki stopniowo?

Powiem krótko. Chyba lepiej raz się zde-
S f  h T aC S-‘Wei' nli C‘« '«  Chodiić kach stresu i podenerwowania.

zb7t burziivte?ZCbrani0 W *ej Spraw,e nle byl°
~  Wręcz przeciwnie 1 Zdania były podzielone
nadal nie ma jednomyślności, zresztą tok in* 

€̂sk Bulwersują i to chyba wszystkich 
podwyżki czynszu mieszkaniowego. Dopiero co 
U v m ^  zapowiada się, że b ęd ^  znowu.
.* t, m czasem normalny lokator nie bardzo może 
zrozumieć kalkulacji wprowadzanych ™ez 
społdzieime. No, bo jeśli podrożała elektryczność, 
to lokator płaci za nią sam. Jeśli woda — to czy 

zeby 7A każdeg0 Płacić ileś tam
y Ai ęCe]I  Czy nie naleźałoby, zwłaszcza w 

n-r hP W<>dy bra<5 P°d uwagę raczej liczby osob, a me metrażu? Pytań jest więcej. No, bo
-Że podwyżki Piać pracowników spółdzielni tez mają wpływ na wysokość

czynszu. No 1 zaraz: czy może nie należałoby 
zmniejszyć liczebności personelu?

— Czy wasze stanowisko pokrywa się ze sta
nowiskiem związków zawodowych?

— Na pewno nie ściśle i z pewnością nie we 
■wszystkim. Jednakże 176 związkowców, wśród 
których znajduje się 85 proc. naszych towarzy
szy, także rozumie pewne konieczności. Spoty
kamy się z nimi na wspólnych zebraniach, de- 
cyzje w różnych sprawach zapadają wspólnie. , 
JNuikt me ma monopolu na rację...

A Jaki® są najbliższe zadania stojące przed Waszą POP?
“  Przyznacie, że mimo wszystko 10 proc. 

partyjnych w załodze nię stanowi zbyt imponu
jącej liczby. A więc — rozwój szeregów jest 
naszym zadaniem numer 1. Każdy członek egze-
S 7 ?n d X £ “ WP1Wa<faiĆ P-3-najmMeJ ied- 

—• Nie obawiacie się przypadkiem, że takie 
S e g ó w ? ^  6 ° dbij0 ®ię Da jakości* Pokornie

nr^L. jf A  i  ̂  A6 to, cza‘<5y> Obecnie kan dydaci przechodzą systematyczne szkolenia w Komite
cie Miejskim. Uważam, że tak być powinno. Każ-
dy .wledzieć* P° należy do partii, być
w pełni świadomym członkiem organizacj.

Czy oprócz szkoleń są jeszcze inne metody 
przyciągania do PZPR, zwłaszcza młodych?

~  Sam, dlatego głównie, że nie mam jeszcze 
ukończonych 35 lat, należę do ZSMP. Stamtąd 
wywodzę swój partyjny rodowód. Uważam, że 
przynależność do organizacji młodzieżowej jest 
dobrą szkołą dla każdego działacza. Na razie ma
my jednego młodego kandydata właśnie z takim 
rodowodem, niedługo na listę kandydacką wpi
szemy jeszcze dwie osoby.

— Czyli zadanie wykonacie?
— Nie chodzi o jakiś sztywny plan, ale ogól

nie o rozwoj. Wracając jednak do poprzedniego 
pytania o metody, czy raczej czynniki mające 
wpływ na wzrost szeregów, to sądzę, że wielką 
rolę odgrywa autorytet organizacji partyjnej w 
zakładzie. Uważam, że nasza POP zdobyła sobie f 
taki autorytet. Nasza opinia liczy się w zakła
dzie. Co 2 miesiące spotykamy się ze związkami f 
zawodowymi. Co oczywiście nie oznacza, że I 
wszystko jest takie piękne.
, — Na co więc narzekacie?
— Niezbyt wysoka frekwencja. Nieraz przy

chodzi tylko 60 proc. członków. Częściowo wy
nika to ze specyfiki pracy, o czym już mówiłem, 
kierowcy są w terenie, ale nie zawsze. Na ze
braniach zaś poruszamy i takie tematy, jak wy- 
sokość składki partyjnej, wywołującej u nie
których towarzyszy niezadowolenie. O ile zresztą 
wiem, ten problem porusza się na zebraniach 
partyjnych nie tylko u nas.

— Istnieje może w POP Jakaś wyróżniająca 
się pod względem ideowym grupa?

— Trudno ludzi dzielić na jakieś gruipy. Nie 
chciałbym nikogo jednoznacznie oceniać, chwalić, 
czy ganić. Pod względem frekwencji najlepiej 
wypadają emeryci i nie ma się czemu dziwić.
Nie mają obowiązków zawodowych, a i rodzinne 
raczej są zmniejszone. Natomiast więcej inicjaty
wy wykazują młodzi, zwłaszcza przeszkoleni na 
rożnych kursach. System szkolenia jest ważny 
i Przynosi już pierwsze efekty.

— To pewno i w Waszej rodzinie nie dzieje 
się najlepiej, skoro jako sekretarz musicie świe
cić przykładem?

— Ba, żeby tylko 1 Jak powiedziałem, działam 
jeszcze w ZSMP, a także w TPD a zajmuje mi to 
sporo, czasu. Zona narzeka, że dwójka dzieci w 
wielkim stopniu na jej głowie, ale trochę się już 
przyzwyczaiła. Praca społeczna przynosi jednak 
wieie zadowolenia. Tego zadowolenia życzyłbym 
Każdemu działaczowi. Również zdrowia. Także 
dobrych stosunków w pracy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiali

BOGDAN IWAŃSKI

ZDROWIE 
Gl IINY

ACZELNIK łamał sobie mie- 
§&! źle głowę nad tym, co po- 
h ■© cząć, by nie pozbywać się * 
gminy drugiego z kolei lekarza. 
Pertraktacje z zakładem wetery
narii dały rezultat w postaci zgo- 
dy_ na udostępnienie lekarzowi 
pokoju z kuchnią, położonego 
przy _ weterynaryjnej aptece. To 
rozwiązanie było jeszcze gonsze, 
niż „agronomówka”. Pani doktor 
postawiła ultimatum: porządne,

| 3-pokojowe mieszkanie albo pa
kuje manatki i wyjeżdża s Bul
kowa.

Jak powiedziała, tak uczyniła. 
Zabrała manatki, ąle meble zo
stały, blokując kolejne mieszka
nie.

I jak tu nie mówić o ciążącym 
nad gminą fatum? Przez pięć czy 
szesć lat ciągnęła się sprawa Da- 
niszewa, gdzie ośrodek zdrowia 
wraz z mieszkaniem czekał bez
skutecznie na chętnego. Teraz jest 
tam lekarz, ale raz po raz nie
obecny z powodu dotykających go 
tragedii rodzinnych. Bulkowo 
szczęścia do kadry medycznej nie 
ma. Pozostaje lekarz w odległych 
o 10 km Ł/ubkach. Ten jednak 
budzi wśród mieszkańców wiele 
krytycznych uwag. Ludzie skarżą 
się, że nie respektuje kolejki 
przyjmując najpierw pacjentów 
ze swojego rejonu. Ci z Bulko
wa wchodzą na końcu, chociaż 
to nie ich wina, że muszą jeździć 
do Łubek.

-—A może by zorganizować w 
Bulkowie „białą niedzielę”? — 
proponują kobiety.

Sekretarz Głowtala macha rę
ką z dezaprobatą. Zeszłoroczna 
„biała niedziela” była komplet
nym nieporozumieniem. Lekarzy 
przyjechało raptem dwóch a 1 ci

pracowali tak, jakby chcieli od- 
fajkować swoje i szybko wyje
chać. Ludzi się naschodziło spo
ro, wielu odeszło z kwitkiem. Je
żeli taili ma wyglądać pomoc dla 
wsi, to lepiej, żeby jej wcale nie 

» było.

Pozostaje nadzieja na to, że 
pierwsza pani doktor szybko do
stanie mieszkanie w Płocku i za
bierze swoje meble z  Bulkowa, 
zwalniając cztery pokoje w ośrod
ku zdrowia. Jeżeli nie dostanie, 
krytyczna sytuacja w gminie mo
że przeciągać się w nieskończo
ność. Kobiety mają tego najwy
raźniej dość, bo wygrażają wo
jowniczo:

— Pójdziemy jak nas tyle Jest, 
każda weźmie za jeden róg i wy
niesiemy jej te meble z mieszka
nia.

— Nie wolno — mityguje na
czelnik. — W świetle prawa nie 
wolno tego robić.

Podobnie bezradna jest dyrek
cja ZOZ-u.

— Doktor B. przebywa na urlo
pie wychowawczym, więc zgod
nie z obowiązującym w Polsce 
prawem nie można jej eksmito
wać z .mieszkania. Urlop będzie 
jeszcze trwał ponad rok i w tym 
czasie lekarz pozostaje z ZOZ-em 
w stosunku pracy. Mam prawo 
nie przedłużyć umowy dopiero, 
gdy urlop się skończy — wyjaśnia 
zastępca dyrektora ZOZ, Tadeusz 
Wojdyniak.

Peispektywa maluje się niezbyt 
optymistyczna. Jeżeli pani dok
tor urodzi kolejne dziecko I weź
mie kolejny urlop, rozwiązanie li
niowy o pracę okaże się niemoż
liwe przez następne kilka lat. Czy 
mieszkańcy Bulkowa będą przez 
cały ten czas bezskutecznie ocze

kiwać na godziwą opiekę lekar
ską?

ZOZ dyskwalifikuje mieszkania 
w „agronomówce” jako lokal o 
abyt niskim standardzie. Zła izo
lacja termiczna, wady techniczne 
utrudniające korzystanie z łazien
ki.

♦
™ Naszym błędem było, że nie 

obejrzeliśmy tego mieszkania lecz ’ 
oparliśmy się na tym, co nam 
przekazano. Jeżeli zgłosi się le
karz do pracy w Bulkowie, ja mu 
tego lokalu nie zaproponuję —- 
mówi dyrektor Wojdyniak.

Pokój w zakładzie weterynarii 
był jeszcze bardziej nieodpowied
ni. Obok apteka leków dla zwie
rząt i pomieszczenie socjalne dla 
pracowników, wszystko we 
wspólnym korytarzu. Naczelnik, 
w ocenie ZOZ-u, stara się bardzo 
i puka do wielu drzwi, ale — 
ja.K to bywa w gminnej rzeczywi
stości — w sprawach . mieszka
niowych niewiele może zdziałać. 
Nie buduje więc nie ma. Tym 
bardziej nie może sobie pozwo
lić na zafundowanie czterech po
koi osobie, która jest lekarzem 
tylko w statystyce.

— Co jest właściwie ważniej
sze? Czy jej prawo do mieszkania, 
czy nasze prawo do opieki lekar
skiej? — atakują kobiety z Bul
kowa. W duchu przyznaję rację, 

1‘fh . niepokój jest uzasadniony, 
w świetle prawa interes jedno
stkowy zwycięży w starciu z in
teresem społecznym.

Dyrektor Wojdyniak twierdzi, 
że jest nadzieja. Doktor B. zna
lazła się na liście osób, które ma
ją dostać mieszkanie w Płocku z 
puli prezydenta. Jeżeli dobrze pój
dzie odbierze klucze w III lub IV 
kwartale bieżącego roku i wtedy 
■— jak zapewnia dyrekcja ZOZ-u 
' będzie musiała w ciągu miesią
ca zwolnic mieszkanie w Bulko
wie. Ni© wykluczone, że wkrótce 
znajdzie się na nie amator i we 
wsi znowu zacznie pracować le
karz. Oby tym razem zakotwi
czył na dłużej, niż poprzednicy.

Podobno prasa to potęga, wy
pada więc zaapelować do prezy
denta. Jeżeli on wesprze sprawę 
przydziału mieszkania dla byłe- 
go lekarza z Bulkowa, przetnie 
gordyjski węzeł, który tak zasup- 
fał życie mieszkańcom gminy Od 
jednej^ mądrej decyzji zależy 
zdrowie całej gminy.

. ^  HANNA
JAKÓBCZAK-ZAKRZEWSKA

gorzkie Żale

I

Z EBRANIE było nieformai- 
■pe. Oświadczam to wyraźnie 
l na wstępie, żeby potem 

m kt niczego mi nie zarzucał.
jednak gdzieś na wisi zbie

rze się kilkanaście osób z sołty-
2 *  ? e’ to czy j esŁ lo „zebrani* nieformalne”, czy „zgroma- 

zonie nielegalne”, a może jeszcze 
oo* innego? W każdym razie tego 
narcowego dnia zebrali się Lu- 

iaf*e> Gi& ®wego Urzędu. Gminy 
nocy. Może to niedobrze, może 
nie powinni być tak zupełnie ob- 
cy> a tymczasem uczucia tego 
zgromadzenia były gorące, tą go 
rączką wszelako, którą można 
nazwać chłodem, czy oziębłością.

akt dobrego słowa dla gminnej 
władzy nie miał. Prawdopodobnie 
jest to zjawisko wspólne dla ma- 

.wJOS€k leżących na skraiu 
wielkich gmin. Jakkolwiek jest 

. ludzie z Ramutówka byli szcze
gólnie niechętni instytucjom swo
jej igmimy.

Czy można powiedzieć, że cho
dziło o normalne problemy zwy- 
auej wsi, charakterystyczne dla 
naszego województwa i kraju, 
jak: brak węgla (normalne, aż się 
pisać nie chce), brak paszy, brak 
nawozów? Owszem, to również by
ło, tyle, że mieszkańcy owej wios
ki twierdzili, że nasilania tych 
braków jest u nich szczególnie 
dokuczliwe, & ta szczególność wy- 
, ca z Powożenia geograficznego 

przynależności do gminy Bodza- 
tśów, ze szczególnym uwzględnie
niem okręgu Miszawa Murowa-
S ° ’ ,gS e J<3Sit f m  geesu, Siedziba kółka rolniczego 1 coś tam 
jeszcze.

WĘGIEL
—W zeszłym roku osia

wieś węgla bytowego nie dostała. 
My jeszcze o produkcyjnym po

wiemy, ale teraz chcemy o byto
wym.

Bo w gminie Bodzanów Jest 
talki system, że wsie są alfabe
tycznie wpisywane na listę i we
dług tego alfabetu się bierze. To 
litera^ R tak pod koniec wypada, 
J1° No, i nie wystarczyło.

—Dla całej wsi ?
—Prawda! Talk jest!
■—Teraz powiemy o produkcyj

nym. Chowam dużo świń, mam 
parmk ^węglowy, na kwitach już 
100 kwintali. W gminie dają po 8. 
Kiedy dam radę wybrać? Dwa
naście razy jeździć? Może zresz
tą w Bodzanowie jest trochę le
piej. W Miszewie natomiast...

Miszewie jest filia geesu. 
I jest uchwalone tak, że Bodza
nów bierze 00 procent węgla, a 
Mi szewo resztę. Tylko, że po pier
wsze — to my dużo więcej pro
dukcji dajemy, mówię o wioskach 
Przy Miszewie, a po drugie — to 
wszystek lepszy weźmie 1 tak za
wsze Bodzanów, a dla na® żo- 
®tają odpady. Za miedzą mamy 
gminę Borowicźki. U nich jest 
.epiej, produkcyjny na bieżąco 
sprzedają, a w Miszewie dwa dni 
w tygodniu i Jeszcze różne hece 
z nami wyprawiają.

7“̂ ° dioże ja powiem. Przy
chodzi węgiel 1 widać go, że jest 
normalnie, pryzma na placu. Ale 
me sprzedają, więc chłopy pytają 
dlaczego. Prezes mówi: — nie ma 
eeny Zezłościł się jeden, przy
cisnął prezesa do ściany, te cena 
raz~dwa nie wiadomo skąd się 
znalazła.

—Ja jeszcze raz o bytowym.’ 
Krzyczeli 0 kulturze na wsi, o 
porządnych domach, central
nym 4 łazienkach. Niejeden talki 

ma i śmiech z niego ro- 
mu na potrzeby bytowe 

** metrów... I później pań
stw© obce, żeby młodzi zastawali 

wsi... - * :

Pak jest me tylko u nas 
a my mówimy o gminie.

~No właśnie, ja ze swoich 
sześciu hektarów odstawiłem 70 
tuczników. Węgiel mi się nale
py, a muszę wystać {  wyżebrać. J

—Jedna kobieta wynajęła 
ciągnik, powiedziała, że niech się 
dzieje, co chce, a ona musi do- 
®tać ma małe dzieci, od sąsia- 
oow już pożyczyła kilka wiader. 
Urzędniczka wydziera się na nią. 
az na kilometr słychać Che? jej’ 
dwa metry dać. Toć samo n aU  
ci© ciągnika ile będzie kosztować!
w ęS J n T 5 ekończymy z tym

I~2y ^ ęglom można by skoń- 
, . ieszC7Q jedna sprawa,
S J 2 w^ em, i z materia

łami budowlanymi. Prawie każdy 
ma tu u nas po kilkanaście arów 
olszyny wiadomo, co wart ol-*
szaic. Na ogień sie naHatp- 
na sztachety do ogrodzenia Tym
czasem u nas każdy by sobie ol- 
szaka wyciął; Toć ze swojego a L  
^ jo w y  mówi: jednego nie wolno 
wam wyciąć! I rób. co chcesz. W 
tesmetwię tez kupić nie można. 
Jro cholerę gospodarzyć?

Z My ? umiemy- ^gdzie 
S um1? u? elewa i n * razie u nas airumt niczego wielkiego się nie

7V kc- *  pó!trzeoa trochę cegły, innemu — ce- 
5?_nt!u. I nie ma, riib, co chcesz.
S e t nf f* 5I:nik m  s tu k  oeg,ei, ale jakoś nie widać.
^ncZJed'n€?rtlu 2 waszych brakuje
Saw ilm e met1' im en tu  na naprawienie szamba i też mu ni^
«ają Przyjdzie „Posesja” — to 
mandaty się posypią.
K,;J.“ ' Wszystko Przez to, te d co 
Mźej mieszkają wiedzą weżeś-

P izam i jest tak, jak z 
1 materiałami budowla-
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RZED wojną Ulica Buczka
nazywała się ulicą Święte- 

« go Floriana, a stojący przy 
niej pokaźny, piętrowy budynek 
był remizą Ochotniczej Straży Po
żarnej. Na górze kino „Strażak”, 
na dole garaże, albowiem już 
wtedy w  Gostyninie jeżdżono do 
pożaru samochodem, ufundowa
nym przez naczelnika Marcin
kowskiego, człowieka bardzo za
możnego.. Po wojnie, zanim się 
strażacy ocknęli, gamą salę zaję
ło przedsiębiorstwo rozpowszech
niania filmów. Upomnieli się o 
swoje w sądzie 1 sprawę wygrali, 
pozostawiając Mino w dzierżawie, 
» kiedy przeniosło się do powiato- 
■wego domu kultury, podpisano u-

pełnić służbę sm anrdaaię, asastępu-
jąe ochotnicze pospolite ruszenie 
całodobowym czuwaniem,

W rak później szeregi zasilili 
pełniący zastępczą służbę wojsko
wą junacy (zwani wówczas pobo
rowymi). Części z nich zawód po- 
żainnilka ©podobał się na tyle, by 
związać się z nim na stałe. Pokoi;- 
czyli kursy podoficerskie dla 
funkcjonariuszy pożarnictwa, lub 
kursy dla kierowców zawodowych 
straży pożarnych, uzupełnili kad
rę. Plutonowy Marek Sztachetka, 
dyispozytor 'Mirosław Obszyński, 
kierowca Zbigniew Zasada, do
wódca sekcji Dariusz Wypych, 
dyspozytor Marek Piątek — ;to ci 
©pośród byłych junaków, którzy

chronić jezioro LucieńsMe przed 
katastrofą ekologiczną. „Wycią
gnęliśmy paru topielców, zdej
mowaliśmy z dachu niedoszłego 
samobójcę, usuwamy skutki ka
tastrof drogowych” — niówią 
przypominając, że straż ąłuży spo
łeczeństwu i nie ma takiej dzie
dziny społecznego życia, w. której 
nie można by się było odwołać do 
pomocy strażaków. Byli między 
innymi anonimowymi współauto
rami sukcesu święta Czytelników 
„Tygodnika Płockiego”, wotżąc, 
montując i instalując na stadło- 

. nie w Gostyninie wszystkie po
trzebne elementy dekoracji i za- | 
piecza.

— Czy społecznicy straedii ra- 1 
cję bytu? Gzy w warunkach mia
sta. z zawodową strażą pożarną 
OSP jest jeszcze przydatna?

—.Nie dzielę.ochrany przeciw
pożarowej na ochotniczą i zawo
dowa — mówi komendant ZSP 
Karol Podleśny. — Ochotnicy są 
naszym odwodem. Kiedy wypro
wadzimy się do nowej remizy'' do
staną dwa samochody i zawodo
wych kierowców, będą mogli nas 
wspomagać. Poza tym pełnią 
funkcję prewencyjną i kultural
ną. Mają przecież własną, dobrą 
orkiestrę.

Póki co koegzystuiją

KI I ''II 
W JEDNEJ
WODZIE

mowę z PSS-em ! w byłej sali
kinowej powstała kawiarnia 
„Kopciuszek”.

Starsi gostyniacy z  łezką w cku 
wspominają szalone „majówki”, 
które przy akompaniamencie 

■ etrażadciej orkiestry odbywały 
się na utwardzonym placu przed 
remizą. Podczas jednej z nich sa
mochody cztery razy przerywały 
tańce, by wyjechać do pożaru. 
Działalność kulturalna dziwnie 
łatwo godziła się z interwencyjną. 
Tylko obsada posterunku była 
zawodowa, wszyscy pozostali 
strażacy-ochotnicy zbiegali się z 
domów i od warsztatów pracy na 
sygnał włączonej syreny.

1 marca 1977 roiku miał być dla 
Gostynina

KRESEM EPOK! 
OCHOTNIKÓW

Decyzją wojewody płockiego, 
powołano w mieście Zawodową 
Straż Pożarną w sile jednego plu
tonu. Dwa samochody wodno-pia- 
nowe, star i żuk dostawczy prze
szły z rąk OSP pod komendę „za
wodówki”. Przeniesiono biuro, u-

fiswoją ikarierę zawodową związali 
ze służbą w szeregach ludzi wal
czących z ogniem.

Z czasem przybyło kadry i wy
posażenia. Jan Przybylski, Jolan
ta  Lusa i Karol Podleśny — to 
zaczynająca tu pracę pierwsza 
trójka podoficerów. Dzisiaj jest 
i oh dwudziestu i sześciu chorą
żych pożarnictwa. Plac, na którym 
niegdyś tańczono podczas sław
nych „majówek”,_zapełnił się po
woli sprzętem, nie mieszczącym 
się w ciasnych garażach. Samo
chód proszkowy, drabina mecha
niczna, podnośnik, dźwig i6-to
nowy, cysterna o pojemności 13 
tys. litrów, jednostki pływające.

Z takim wyposażeniem można 
było brać udział w gaszeniu naj
większych pożarów. DRW II i 
zbiorniki butadienu w MZRiP, 
zakłady spirytusowe w Kutnie, 
wyciek ropy w Ifeleyiow;e Lu- 
cieńsfam. Do akcji przeciwpowo
dziowej wkroczyli w styczniu 
1.982 r. ewakuując ludzi i doby
tek z zagrożonych rejonów Du
ninowa, Popłacima i Brwilna Dol
nego, a zakończyli w maju. wy- 

1 pompowując wodę z  piwnic na

W JEDNEJ
WSPÓLNEJ REMIZIE

Ciasnota dawała ©ię biurom 
ZSP we znaki, więc naczelnik 
ochotników Mieczysław Wąsiak 
zaproponował komendantowi 
Podleśnemu przejęcie jednego ze 
swoich dwóch pomieszczeń.

— Chciał wziąć ten gorszy, 
przechodni pokój — wspomńna 
druh Wasiak. — Ale mówię: to 
ni.e będzie dobrze. Weźcie sobie 
ten drugi pokój, a my zostaniemy 
w przechodnim, bo urzędujemy 
mało i po godzinach.

Odtąd komendant gostyniń- 
skiej „zawodówki” urzęduje na 
tle historycznego sztandaru z na
pisem „GostymiAsika Straż Ognio
wa Ochotnicza”, ufundowanego 
przed ponad pół wiekiem przez 
wdzięcznych mieszkańców miasta. 
Wokół pamiątki przeszłości: 
błyszczące. oficerskie hełmy 
sprzed wojny i jeszcze starsze, 
lampy naftowe do osadzania na 
kijach i przyświecania grającej 
■wieczorem orkiestrze, mosiężna 
alarmówika. Ciągłość tradycji ?

Doszli do porozumienia rów
nież w sprawie innych pomiesz
czeń. Tam. gdzie kiedyś były ma
gazyny OSP, wygospodarowano 
dwie sypialnie dla słuchaczy Wo
jewódzkiego Ośrodka Szkolenia 
Pożarniczego, przeniesionego z

Od 27 lat istnieje w Płocku Ze- | 
spoi Szkół Budowlanych nr 1. W | 
jego skład wchodzą: Technikum f 
Zawodowe o specjalności drogi |  
i mosty kałowe, Zasadnicza Szko- |  
la Budowlana o specjalnościach: a 
murarz, cieśia, betoniarz-zbro- f 
jarz, mechanik maszyn budowla- | 
nych, malarz, elektromonter, 
Szkoła Przysposobienia Zawodo
wego, Technikum Budowlane dla 
Pracujących, Policealne Studium. 
Zawodowe dla Pracujących. Szko
ła wyposażona jest w pracownia 
przedmiotowe, posiada internat i 
stołówkę. 585 uczniów uczy 
37 nauczycieli i 15 instruktorów 
praktycznej nauki zawodu. Dy
rektorem zespołu jest mgr Stefan 
Jaszczak.

BUD
Uezniowie poznają tajniki trud- |

nego zawodu na zajęciach prak- | 
tycznych, które odbywają się m. 1 
in. w Bazie Sprzętu i Transportu | 
„Petrobudowy”, Zakładzie Pro- | 
dukcji Pomocniczej, na budowie | 
osiedli „Centrum” i „Podolszy- | 
ce—południe”. Pod bacznym o- i 
kiem kierownika zajęć praktycz- | 
nych Wiesława Baranowskiego, | 
instruktorów Zbigniewa Wóicika, | 
Pawła Wiśniewskiego i innych | 
fachowców doskonalą swoje | 
umiejętności praktyczne.

Ale praktyka musi być podpar
ta teorią, a z nią zapoznaje ucz
niów m.in. mgr inż. Aleksander 
Holisz. Wszyscy pamiętają trudne 
łamigłówki językowe na lekcjach 
języka polskiego, które od 27 lat 
prowadzi mgr Jan Wojtalewiez.

Praca w budownictwie wyro a- | 
ga dużej sprawności fizycznej, jj 
dba o to nauczyciel wf mgr Sta- | 
nisław Rusinek.

W ciągu 27 lat szkołę opuściło 
ponad 3800 absolwentów róż
nych specjalności budowlanych, f 
Prawdopodobnie liczba ich była- | 
by o wiele mniejsza, gdyby nie I 
wszechstronna pomoc PBP „Pe- | 
trobudowa” z Płocka. Zakład ten | 
nie tylko wybudował szkołę, ale | 
w sposób ciągły dba o jej właś- I 
ci w?, kondycję, co wyraża się w 
setkach tysięcy złotych przezna- 
czonveh na fundusz socjalny dla 
itezniów.

Tekst I zd jęc ie:  

TOMASZ 1. GAŁĄZKA

HAMUT0WK0
ńymi. Mam. zaikontiralotowaine na
maj 18 sztuik. To chyba sporo, 
nie? Przywiozłem trochę koncen
tratu, dodatki paszowe, chcę, że
by mi „Prowitu” sprzedali — nie. 
Zaliczkowo nie będą sprzedawać.

—Jaik przyjdzie „L” (mieszan
ka dla macior — przyp. B.I.) to 
j-aikde 5 kwitów sprzedadzą ta
kim, co im się nie należy, a oni 
później tymd kwitami handlują...

—Kiedy ja po terminie zawar
tym w umowie kontraktacyjnej 
przywiozę tucznika na spęd — to 
mi po 6 zl na każdym kilogra
mie potrącają. Za każdy dzień, 
opóźnienia w dostawie paszy, czy 
węgla — też bym karał. To nas 
najbardziej denerwuje. I w Bo
dzanowie i Maszewie, czy też Ka- 
nigowie, gdzie mamy najbliższe 
kółko.

KÓŁKO I GMINA
— Z tym kółkiem, to faktycz

nie jest jedna wielka granda W 
zeszłym roku nie chcieli nam 
zrobić żniw! Ich prezes wykrzy
kiwał, że jeśli swojego wkładu 
nie damy, to oni nam niczego 
robić w polu nie będą. Tak, tak. 
Jest taki pan, Skoneczny się na
zywa, To on mówił, że u tego 
będzie robione, gdzie on będzie 
chciał.

—To chyba już minęły te cza
sy, kiedy dawało się Wkłady ? Ja 
0 niczym takim nie słyszałem, 
żeby teraz znowu, się zaczynało 
Wsie dają, na co im najbardziej 
potrzeba...

—A ja wkład miałam. Powie
dzieli mi, że członek, czy nie 
ea&łonek, to teraz nie ma znacze
nia. Ani mniej się nie-płaci, ani 
pi erwazeństwa nie ma.

—Ja już nie mogłem wytrzy
mać. Napisałem do Warszawy, że 
nie chcą z kółka do mnie przyje

chać — natychmist jednego dnia 
trzy ciągniki na polu się znalazły

—Rzeczywiście, sprawa kolka 
należy już do gminy...

—My teraz właśnie chcemy o 
samej gminie powiedzieć. Tam 
jest tale. Jak siedzi ze 40 urzęd
ników i każdy jest ważny, _i od 
każdego chyba chłop jakiegoś 
papierka potrzebuje, i zanim go 
dostanie — to mu się wszystkie
go, a przeważnie gospodarować 
odechciewa.

—Jest taka pani, to proszę pa
na, zajmuje się rejestracją pojaz
dów, prawami jazdy i tak dalej. 
Chciałem zarejestrować sobie 
ciągnik. Mówi mi: Nie masz pra
wa. to ci go nie zarejestrujemy. 
Ja na to: mogę nie mieć pra
wa, a wolno mi mieć ciągnik. 
Może nim jeździć ' sąsiad, albo 
syn. Nic nie docierało. Cztery ra
zy jeździłem i za każdym byłe 
podobnie. Wreszcie sam naczelnik 
s ię zd pin 9 rwo wał.

—Załatwiałem prawo jazdy 
na konia. A. no — me wydadzą, 
depótoi nie dam zdjęcia. Przynio
słem co trzeba, zdjęcie też,. — 
Przyjedź pan za dwa tygodnie. 
Jadę. Okazuje się, że zdjęcie zgi
nęło. — A g... mnie to obchodzi !
I powiedzcie ludzie? Znalazło się!

—Może teraz kobiety coś po
wiedzą, boś cle j i całkiem zaferzy- 
czeli ?

—Jasne, że po tomy. I znowu 
się narazimy!- Ale niech tam-

—Czasem, brakuje Chleba w 
Swsięcieńcu, gdzie się zaopatru
jemy na oo dzień. Trzeba iść do 
Pepłowa. A tam sklepowa mówi, 
że u nich jest taika metoda, że 
na ch.leb trzeba się zapisywać, i 
kropka.

—Mówili nam na zebraniu 
geesu, że masarnia w Bodzano
wie ma 4 miliony strat. To jest 
gospodarność?

—Dla KG W w geesie przezna
czono po 8 deko na jednego kur- 
czaka. Jak to może być, jeśli w 
Borowiezkach, a to już dokładnie 
wdem, kobiety dostały na sztukę 
po 12 deko? I w dodatku z tran
sportem jest jeden wielki skan
dal. W Gostyninie za jedno pisklę 
kacze płaci się po 75 złotych. A 
u nas — już 91. Czyli za przewóz 
jednego kurczaka 16 złotych sobie 
liczą. To jest interes!

—Na gęsi też w zeszłym roku 
kazali zbierać po 200 złotych, a 
w tym roku już po 250.

—W ogóle — bałagan jest. 
Jakoś tek przez nieuwagę, a i to 
nie moją — zapłaciłam w gmi
nie, o złotówkę za mało. No, i 
śmiech wyszedł, inaczej tego na
rwać nie można. Przysyłają mi 
upomnienie, o tę złotówkę i £6 
złotych kary! Musieli wysłać pis
mo przez pocztę, pisać to pismo, 
ja musiałam iść na pocztę i wy
syłać 27 zł...
* Dopalaj a się emocje. Jeszcze

słychać o kiosku „Ruchu” w Mi
szewie, gdzie urzęduje  ̂ bardzo 
nieprzyjemny ktoś, że „Posesja” 
odbywa się 2 razy w foku i man
daty walą." a tymczasem dworek 

- poszlachecki w Kanigowie jest 
w stanie ruiny, brud i fetor, ba
joro, 50 metrów od drogi, to ni
komu za to włos .z głowy nie spa
da. Milczący sołtyis potakująco, 
kiwa głową, poproszony o wypo
wiedź stwierdzą, że piglbardziej 
go denerwuje, jak mu teki z kół
ka powie: ., — Jeśli pieniędzy 

yniesiecie — żniw wam nie 
r„,iemv robili.”
Od autora: — Szanowny panie 

naczelniku i panowie prezesi CS 
Bodzanów! A może spotkamy sto 
razem w Ramutówku? Nie będzie
cie musieli wypisywać,' że rolni- 
en” nakłamali, a dziennikarz

p" '  BOGDAN IWAŃSKI
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y m U J E  D A T A
Pisze Stanisław W. s Płocka: Po 

0 miesiącach zasiłku chorobowego 
Komisja ds. Inwalidztwa 1 Zatrud
nienia przyznała mi na 3 miesią
ca świadczenie rehabilitacyjno. 
Po tym okresie przeszedłem z 
dniem Z stycznia 1937 r. na ren
tę inwalidzką. Do 1 stycznia by
łem więc pracownikiem. Wydaje 
mi się. żc< zakład winien mi za
płacić za urlop wypoczynkowy.

Proszę o udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania:

I) Czy mam pgawo do ekwi
walentu za urlop wypoczynkowy 
ca r. 19S7?

Z) Jaka Jest wysokoS6 świad
czenia rehabilitacyjnego, czy pra
widłowo wypłacano ml 75 proc. 
wynagrodzenia?

1. Z treści listu wynika, że za
kład pracy nie .skorzystał z moż
liwości rozwiązania z Czytelni
kiem umowy o pracę w okresie 
pobterania świadczenia rehabilita
cyjnego Oznacza to, f.« do mo
mentu przejścia na rentę inwa
lidzką pozostał an w stosunku 
pracy, zachowując stosowno 
uprawnienia oracownicze.

W związku z tym, te prawo 
pracownika do urlopu wypoczyn
kowego, z wyjątkiem pierwszego, 
powstaje z dniem 1 stycznia każ
dego roku dla ustalenia prawa 
Czytelnika do urlopu w r. 1957 
iaiotne znaczenie ma fakt, czy w 
dniu i.01.1987 r. pozostawał on w 
zatrudnieniu (decyduje data roz
wiązania stosunku pracy zawarta 
w świadectwie pracy).

W liście skierowanym do re
dakcji brak jast ścisłej

informacji o dacie rozwiąza
nia stosunku pracy. Natomiast 
wyraźnie na dzfień 2 stycznia 
1987 roku wdkazama została data 
przejścia na rentę inwalidzką. 
Stąd też należy przypuszczać, że 
rozwiązanie umowy o pracę na
stąpiło z dniem 31.12, gdyż było
by to niemożliwe z dniem 1.01 z 
uwagi na to, że jest to dzień uzna
ny ustawowo za wolny od pracy. 
W myśl obowiązujących zasad ob
liczania terminów, jeżeli koniec 
terminu przypada na dzień uzna
ny ustawowo za wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego. 
W tym przypadku okoliczność, że 
Czytelnik korzystał od dnia 2.01 
z renty inwalidzkiej przemawia 
przeciwko możliwości rozwiązania 
umowy o pracę w tym samym 
terminie.

2. Wysokość świadczenia reha
bilitacyjnego uzależniona jest od 
.przyczyn powstania niezdolności 
do pracy Jeżeli więc powstała 
ona wskutek wypadku przy pra
cy, wypadku w drodze do pracy 
lub s pracy, albo wskutek choro
by zawodowej, wynosi ono 100 
proc. wynagrodzenia, które stano
wiło podstawę wymiaru zasiłku 
chorobowego, natomiast w pozo
stałych wypadkach — 75 proc. te
go wynagrodzenia.

Podstawa rawna: Kodeks pra
cy; ustawa z dnia 17.XII.1974 r 
o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w r.i- 
r e  choroby i macierzyństwa 
Dz. U. Nr 30 z 1983 r., poz. 143).

fik)

cep RWA JĄ przygotowania do 
|  obchodów 750 rocznicy loka- 
® cji miasta Płocka. W prog

ramie, który dokładnie przejrza
łem znajduje się m. in. wiele im
prez kulturalnych, jakie mają być 
zorganizowane z tej okazji. W 
każdym razie coś ma się dziać w 
nadwiślańskim grodzie. Jednym 
z miejsc, gdzie będą mogli zajść 
mieszkańcy Płocka, by obejrzeć 
Imprezy, przewidziano amfiteatr 
nad Wisłą. Wspomina się o nim 
w „Biuletynie Informacyjnym nr 
2”. Tymczasem amfiteatr znajduje 
się. jak do tej pory, w opłakanym 
stanie. Spróchniały deski, wypa
dły z szeregu i odpadły. Powsta
ły więc dziury, których nikt nie 
uzupełnił. Można to sprawdzić, 
nim ktoś wystąpi, choćby z opinią, 
że szukam czegoś tam w całym.

P O WYZNACZENIU dni bez 
narad powstał nie lada pro- 
biem. Narad nie ubyło, na

tomiast po kilka odbywa się jed
nego dnia. Zasada została wpro
wadzona, a życie toezy się swoim 
torem. Niektórzy wpadli na po
mysł, by ze sterty zaproszeń, ja
kie do nich trafiają, losować dwa 
lub trzy. Dokonują w ten sposób 
wyboru... I to jest metoda: po
zostawić wszystko zwykłemu
przypadkowi, bo o racjonalne roz
wiązanie problemu niezwykle 
trudno.

z  tumskiego
lik it s wzgórza

•

OLEJNA akcja! Tym razem Ink ogólnopolska i obejmująca 
“ “  zbieranie makulatury przez 
szkoły. Placówki oświatowe, któ
re zwyciężą, mają otrzymać w na
grodę komputery. Wielu uczniów 
gromadzi papiery, ale na przysz y 
rok. Po komputerach może przyj
dzie kolej na rozdawanie samo
chodów, a wszystko dlatego, że to 
jakoś nam się opłaci.

P OTARŁA do mnie informa
cja z Żychlina. Otóż po ge
neralnym remoncie zostało 

otwarte kino „Lech”. Zmoderni
zowano kabiny projekcyjne, in
stalacje centralnego ogrzewania i ? 
pomieszczenia dla pracownikóxv. 
Odnowiono budynek, który otrzy
ma! nowy wystrój architektoni
czny. Sala projekcyjna Uczy 213 
miejsc. Zadbano więc o komfort 
oglądania filmów. I od razu też 
kino otrzymało pierwszą katego
rię, co łączy się z tym, że reper
tuar będzie coraz bardziej atrak
cyjny. Na dobry początek wy
świetlono film pt. „Zloty pociąg”. 
Jak luksus, to luksus. Byle tego 
blasku starczyło dla wszystkich.

P ŁOCKI plastyk — Mirosław 
Łakomski otrzymał w roku 
ubiegłym zaszczytne wyróż

nienie na międzynarodowym kon
kursie „Key Art Awerds”, zor
ganizowanym w Hollywood przez 
amerykańskie czasopismo — „The 
Hollywood Reporter”. Zaprezen
tował m.in. plakat „Dani Satire”, 
wykonany dla jugosłowiańskiego 
teatru satyry w Zagrzebiu. Teraz 
Mirosław Łakomski może po
chwalić się kolejną nagrodą. W 
konkursie zorganizowanym przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Grafików Projektantów w Lon
dynie — IC0GARDA, zrzeszają
cym 54 artystyczne organizacje z 
całego świata, zajął on trzecie 
miejsce. Jury oceniło oryginał e 
przedstawienie graficzne proce
su twórczego powstawania^ plaka
tu. Konkurs został zorganizowany 
z okazji przypadającego w przy
szłym roku 25-lecia ICOGARDA, 
a jego przeprowadzeniem w na
szym kraju zajęło się Stowarzy
szenie Polskich Artystów Grafi
ków Projektantów Nie wypada 
nic innego, Jak pogratulować. ~

g, . URKOWIE zdołali spenetro- 
wać dno Wisły w pobliżu 

®'' zerwanego mostu w Wyszo
grodzie. Można więc już, rozpocząć 
oczyszczanie rzeki z pozostałych 
elementów zniszczonej konstruk- 

. cji. -W fym celu maUbyć- sprowa
dzony pływający dźwig o dużej 
sile podnoszenia. Z dna Wisły 
trzeba wydobyć dwa przęsła, a 
każde z nich waży około 50 ton. 
Natomiast w bazie *Rejonu Dróg 
Publicznych w Płocku cieśle 
przygotowują drewniane elemen
ty — in. in. nowe podpory, izbica 
i mostownice. Gromadzi się od
powiedniej jakości drewno, kle
szcze oraz inne metalowe elemen
ty, niezbędne do połączenia kon
strukcji. Odbudowana zostanie 
jedna z całkowicie zniszczonych 
podpór, a także druga, którą u- 
szkodził zator lodowy Grupy re
montowe muszą zrekonstruować 
ponad 42 metry konstrukcji no
śnej. Wymaga to zastosowania 
dawnej technologii budowy prze
praw rzecznych Na szczęście w 
18-osobowej grupie stałej obsłu
gi mostu są fachowcy, którzy 
znają się na dawnej robocie W 
ich rękach spoczywa więc przy
wrócenie poprzedniego stanu mo
stu, który jak najszybciej powi
nien połączyć dwa brzegi.

rzecznik
informuje

Śladem naszych publikacji
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POUCZONO
KIEROWCĘ

W odpowiedzi na notatkę prasową 
pt. „Więcej serca w PKS” , zam ie
szczoną w „Tygodniku P łockim ” nr 9 
z  dnia 1.03.1987 r., Przedsiębiorstwo  
PKS w Warszawie Oddział Osobowo- 
-Toworowy w Kutnie uprzejmie In
form uje, że z kierowcą autobusu zo
stała przeprowadzona rozmowa 
ostrzegawcza, w czasie której kate
gorycznie został on zobowiązany do

w łaściw ej odprawy podróżnych, jak  
również do .egzekwowania od w szy
stkich pasażerów stosowania się do 
obowiązujących przepisów porządko
w ych. Z uwagi na krótki staż pracy 
kierow cy nie wyciągnięto tym razem  
konsekw encji służbowych.

Niedociągnięcia poruszone w arty
kule były między innymi omawiane 
na naradzie roboczej ze służbą ruchu, 
która odbyła się w dniu 19.03.1987 r. 
na dworcu autobusowym.

Za stwierdzone nieprawidłowości 
0/PKS przeprasza zalnteresowany ch
podróżnych.

Z-ca dyrektora 
mgr Inż. DARIUSZ KOŁODZIEJ

09-402 Płock 
u!. 3.A/Idj310

O LUDZIACH KSIĄŻKI

KLUSKI W JEDNEJ WODZIE

0 CHRONIĘ ŚRODOWISKA
Na sw ym  kolejnym  posiedzeniu  

kolegium wojewody płockiego za
poznało się * wynikami kontroli po
łączonych zespołów Inspekcji Robot
niczo-Chłopskiej, NIK i inspekcji te
renowej Wydziału Ochrony Środowi
ska, Gospodarki Wodne] 1 Geologii 
UW, w wybranych zakładach w oje
wództwa. Celem kontroli przeprowa
dzonej w lutym  br. było sprawdze
nie eksploatacji i wykorzystania ist
niejących urządzeń w zakresie gos
podarki wodno-ściekowej 1 ochrony  
powietrza atmosferycznego. Kontro
lowano 11. zakładów * terenu Płocka, 
Kutna Gostynina, Sierpca i Żychlina, 

W zakresie poboru wody stwierdzo
no, że 4 zakłady nie posiadają pozwo
lenia wodno-prawnego na pobór w o
dy (cukrownia Borowiczki. OSM Gi
życe, GS Gąbin. PGR Ręmpin), jed
nak zleciły 1uz opracowanie wym a
ganej dokumentacji i zabezpieczyły  
środki finansowe. Również w zakre
sie odprowadzania Ścieków 4 zakłady 
nie posiadały pozwoleń, ale podtęto 
•nr prace w celu Ich uzyskania..Wszy
stkie kontrolowane zakłady posiadały  
urządzenia do odprowadzania ście
ków, w tym .1 oczyszczalnie bioio- 
gicr ic. .Na.,., podkperlenie zasłucuie  
partycypacje zakładów Kutna w kosz
tach budowy miejskiej oczyszczalni 
ścieków w pr. roku ..Polfa" zamie
rza przekazać na ten cel IGO min zł, 
ZSŚ ..Agromet" -- 15 min zł.

Zakrzewa do Gostynina. Dia po
trzeb szkoleniowych OSP udo
stępniła swoją świetlicę, w której

od p row .az .n o  Pez p o zw ot.n l. wodp “ *2?*
opadowe do rzeki studw i, niespraw- ® ■' dętej, zan.m znaleźli sobie 
ny był też dozownik pirosiarczanu lepsze .locum w Domu Kultury,
sodu w galwanizerni. W OSM Giżyce -  - ■
nie usuwano nadmiernego osadu

prawy gospodarki ściekow ej, w szcze
gólności dokumentacji na regulacją 
cieku Malinka. W „Emicle” Żychlin

Pod cisis !:;on l.roli MW’cedzono sze-
res? uch ybH"’t i ni;?pra*\vidłowoSci. Itak np. w M7.TUP na H4 zsinstało-
w:: ■•<? n >rv do> n,npowiatrznniaścieków w kOIT! ,y)r- »: rac 7 wa
ło ..... 10! W „A ;?rr>n:lecie” ICut-
no br ni: było pro gramu po-

rowu cyrkulacyjnego. W PGR Rem- 
pirt nie przestrzegano harmonogra
mu nawodnień pól gnojówką oraz nie 
eksploatowano zbiorników magazy
nowych o poj. 300 metrów sześć.

W € zakładach pobrano próby od
prowadzanych ścieków I dokonano 
ich analizy. W efekcie naliczono ka
ry za ponadnormatywny ładunek  
zanieczyszczeń w łącznej w ysokości 
121.595 zł za dobę. w  tym MZR1P 
zapłaciły 118 tys. zł. Efektem kontroli 
było wydanie 5 wystąpień pokon
trolnych zawierających 27 poleceń o- 
raz Jeden w niosek personalny (OSM 
Giżyce). Nałożono 2 mandaty karne 
(E m itl PGR), a w 2 zakładach pod- 
j ę to d z  ołonia w celu realizacji 8 po
leceń i Jednego wniosku personalne
go (Emit).-

Kolegium zobowiązało W ydział O-
chrony Środowiska UW do zw iększe
nia nadzoru i ilości kontroli nad za- 
•m anm l zanieczyszczającym i śrorto- 
rr lr2 orr* przygotowania wniosku  
urzędu o rozpatrzen i przez Minister
stwo Ochrony Środowiska m ożliwo
ści zwiększenia w ysokości kar z ty
tułu zanieczyszczania środowiska. 
Zobowiązp.no nrezydenta Płocha do 
rozważenia pobierania odDłntności zft 
przyjmowanie śm ieci z zakładów pra
cy,

(WK)

Orkiestra OSP służy 1 sprawom 
państwowym, i świętemu Floria
nowi. Kiedy trzeba gra na uro
czystościach w „zawodówce”, kie
dy trzeba zgodnie z tradycją idzie 
grać do kościoła. Do tańca już nie 
przygrywa, „majówki” nie mogą 
się odbywać pod remizą, gdzie 
urzęduje ZSP. Zdarzają się jed
nak wesela, którym OSP wynaj
muje salę (w ramach samofinan
sowania), a ZSP toleruje, przymy
kając oczy i zatykając uszy. Za 
dwa, może trzy lata „zawodówka” 
powinna wynieść się do budowa
nej w czynie społecznym strażni
cy przy ul. Bierzewiidkiej. Ogólny 
koszt Inwestycji wyniesie ponad 
100 min zł, w tym społecznego 
wkładu pracy za 20 min. Onrócz 
straży pożarnej i Wojewódzkiego 
Ośrodka Szkolenia Pożarniczego, 
zmaidzie tu swoje locum unikalna 
w skali województwa baza sprzę
tu przeciwpowodziowego, wypo
sażona w amfibie i pływająca 
transtportery gąsien!cowe.

Na razie jednak pozostaje ciasna

remizo-strażnica ! głosy malkon
tentów, że ta koegzystencja wy
bitnie dyskryminuje jednego z 
partnerów. „Wasiaik z Podleśnym 
klepią się po plecach, a OSP na 
tym traci” — mówią zwolennicy 
partykularyzmu.

— Niektórzy mają mi za złe, że 
żyję z komendantem w . zbyt 
wielkiej zgodzie. A ja mówię: 
zgoda buduje, niezgoda rujnuje —: 
przypomina znane przysłowie 
Mieczysław Wasiaik. — Gdyby 
traktować sprawę bardziej for
malnie musieliby płacić nam 
czynsz, ale uważam, że nie ■wy
pada, by ochotnicy żarli się z „za
wodówką” siedząc w jednym bu
dynku Ludzie nie zdają sobie 
sprawy, ile korzystamy na ich 
obecności. Dopiero będzie kłopot, 
jak się wyprowadzą. Prawda," że 1 
zrobi się trochę luźniej (po diab
la nam ten luz?) ale zaczną się ! 
problemy. „Zawodówka” ulicę 
sprząta, placu pilnuje, śmiecie 
wywozi, za prąd 'pł aci. ■ 'J5k! od ej 
dą wszystko mi na kark spadnie. 
Dozorcę trzeba będzie nająć, ko
goś do sprzątania znaleźć, z Inny
mi sprawami się uporać...

Umiejętność współżycia to 
piękna sprawa. Przy dobrej zgo
dzie można podobno nawet kluski 
w jednej wodzie gotować i będą 
smakowały.

HANNA
JAKOBCZAK-ZAKRZEWSKA

„W naszym zabieganym  św ięcie, 
gdzie człowiek człowiekowi wilkiem, 
istnieją ludzie życzliw i dla innych  
i kochający swoją pracę — pisze w 
liście do redakcji czytelniczka D.G. 
z Sannik. — Spotkałam takich ludzi 
w M iejskiej Bibliotece Publicznej w 
W yszogrodzie. N ie jest to wrażenie 
odniesione z Jednorazowego pobytu. 
Charakter mojej pracy wymaga sta
łego kontaktu z książką. Był okres, 
kiedy studiowałam  zaocznie 1 właśnie 
tam często szukałam potrzebnych mi 
fachow ych podręczników. I o dziwo, 
znajdowałam je! A teraz też, gdy 
brak mi odpowiednich materiałów  
do pracy korzystam z zasobów wy
szogrodzkiej biblioteki. Jeszcze nigdy  
nie wyszłam  stamtąd z pustymi rę
kami. Wiem, że sym patyczna p. dy

rektor doradzi 1 pomoże, a biblio
tekarki nie będą miały kłopotów ze 
znalezieniem  książek na pólkach, 
gdzie panuje idealny porządek.

W moim zakładzie pracy jest biblio
teka lecz Jakże daleko jej do tamtej 
pod każdym względem.

Dlatego proszę, wydrukujcie mój 
list, niech w szyscy wiedzą jak pra
cuje biblioteka w Wyszogrodzie. Cią
gnie mnie tam mimo, iż od 16 lat nie 
jestem  Już m ieszkanką tego m iastecz
ka.

Od redakcji: Przykłady dobrej pra
cy chętnie są widziane na kolum
nach gazety. Szczególnie zaś warto 
je pokazywać przez bezinteresowną  
pochwałę, Jaką jest zam ieszczony list.

(zan)
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wojewódzki
infornr.ior kulturalny

P Ł O C K
Teatr Dra .mtye/ny im. •T. S zan law -

s i i łe s o : U 9.1 '. godz . i 3 Róbmy
sw ojo , j i.IV. godz. 13 - Ranna Julia
(mała s.•enn). 12.IV. godz . 13 -  Kiedy
umiera p o e ta , czyli Mi s ta r  Scx -
premier;'!. H— !-i.lv. godz. 13 — Kiedy
u:n;eva '.1 tir ta czyli Misie;t\ Sex .

DKF -  13.IV. godz. 17.00 i io.no
— Pcehoiwieo -  film prodi. franc.

Muz cu:m r.iiuo.zicckie: 7. powodu
rem u u u) uczynna do odwołania.

Nuw.um O bjcoJalne: Czynna stałą 
ekspozycja obejmującą m.in. malar
stwo, rzeźbę. ceramikę, tkaniny, mili - 
tasria l. riurriizmatykę w każdy dzień 
tygodnia oprócz poniedziałków i 
wtorków w godz. 10—Jś. zaś w nie
dziel*? w godz. ł i —15.

DWA: Czynna wysław * malarstwa 
Japońskiego artysty plastyka Shun- 
S.nict i Na u Hiry.

PJorSifi Orkiestrę fUu.nerain»i lfl,rv. 
w godz. 11.30. 13.00 i 17.30 w sali płoc
kiego teatru (dlM.dz.te się koncert, w 
programu' którego znajdą się m. In. 
uwertura F. Loev» z musicalu „My 
Fair Lady” oraz Intermezzo C. Por
ter* i  operetki „Can Can". Gościnnie 
w.ezmą w nim udział Anno Bajerska- 
-Wltczak — sopran i Józef Kolesiń- 
3kt — baryton. Orkiestrą dyrygować 
będzie Mariusz Matuszewski.

KM PIK i 8 i 15.rv. godz. 18 — Stu
dium wiedzy o rodzinie. 8.1 V. godz 
i# — otwarcie w ystawy grupy pla
styków „Rama‘79” , noszącej tytuł 
.JPortret w m alarstwie”. Zaprezento

wane na niej zostaną obrazy m. In,
Laury Leździek. ijariny Ctiilmon, Ha
liny Szaleekiej, Eugeniusza Szelągow- 
skiego i Jana W alkiewicza. 9.IV. godz. 
17 — „Reduta” Stefana Żeromskiego 
v/ wykonaniu Anny CiepielewskieJ i 
Jacka Weissa.

Spółdzielczy Dom Kultury: 11.IV. 
g o d z .-.19 — rejonowe elim inacje Kon
kursu Poezji Radzieckiej. 12.TV. godz. 
ifl ~  Giełda akwarystów. 13.1V. — 
godz. 17 — Świąteczne spotkanie w 
Klubie Pogodnej Jesieni.

Dom Kultury; 9.iv. godz. 14 — 
Warsztaty plastyczne. ll.IV . godz, 10 
— rejonowe elim inacje Konkursu Poe- 

Pro*> Rosyjskiej i Radzieckiej, 
godz. 18 — dyskoteka. l3~tfl.IV. 

go„z. 1* 1 to Show Andrzeja Rosie
wicza (sola kina „Przedwiośnie”).

Apteki: dyżury noona i świąteczna 
pełnią apteki -  do 13.1v .  (godz. 8) 
opieka or/.y ul. Kobylińskiego 8, od 
,j  ^  M.TV. apteka przy ul. Nowy 
Uynuk 8.

Kina
W kinach woj. płockiego od « do 

30.iv, trwają „Wiosenne Spotkania z 
Filmem Radzieckim”. Można więc zo
baczyć wiele interesujących dzieł ek
ranowych m. In. „Wojnę w rodzin- 
nym domu” -  reż. Erik Lacia. w  
film ie tym zarysowany został w  zoo- 
»ób wiarygodny konflikt odmiennych 
racji 1 postaw. Twórcy przekazali at
mosferę lat wojennych i powojen
nych. konieczność zmiany światopo
glądu .1 przewartościowania dotych
czasowego tycia. „Proch" — ret.

Wiktor Rristow. Film Jest udanym
debiutem młodego twórcy. Ukazuje 
jeden z epizodów heroicznej obro
ny Leningradu w czasie hitierow- 
obrony Leningradu w czasie hitlerow
skie] blokady, przerwanej po 900 
dniach w styczniu 1944 roku.

„Przedwiośnie” : 8—I3.rv. — C.K. 
Dezerterzy — poi. 1. 18, l4~tB.IV. — 
Wojna w rodzinnym domu — radź, 
1. 15.

„Sfinks” : 8~13.IV. ~  Matka Królów
— poi. 1. 15, 14~17.IV, — Podróże
młodego kompozytora — radź. ł. 15. 
„Matkę Królów” reżyserował Janusz 
Zaorski. Film powstał w oparciu o 
pow ieść Kazimierza Brandysa napi
saną w  latach 1955—57. Dzieło ekrano
w e zrealizowane zostało 25 lat póź
niej i czekało na premierę dalsze 5 lat. 
Ponadto przeznaczone jest tylko do 
„w ąskiego rozpow szechniania”. W 
czarno-białej „Matce Królów” Janusz 
Zaorski, także autor scenariusza, po
szerzył horyzonty powieści. Z ogrom 
nym wyczuciem  ukazano życie robot
niczej rodziny. Poprzez los matki i 
jej czterech synów widzim y historię 
kraju oraz dramatyzm postaci. W ro
lach głównych występują m.in. Ma
ria Teresa Wójcik. Bogusław Linda 
i Michał Jaszczukiewicz, a także Zbig
niew Zapasłewlcz oraz Franciszek 
Pieczka.

„Diana"! fl—0.IV. — Niewinni św ię
ci — hiszp. 1. 15, 10.IV. — Tankowiec 
w płomieniach — radź. 1. 15, 11—14.IV.
— Czarodziejski koguelk — rum. b/c  
11—14.IV. — Mltość Swanna — fr.- 
-RFN. 1. 18.

Studio: 10—J2.TV. — Ucieczka z Al- 
catraz -  USA, 1. 19, 14.rv. -  Bun
towniczy Orion — radź., 1. 1J.

KUTNO
Muzeum i Czynna wystawa „Kolo

ry zm w malarstwie polskim" pocho
dząca ze zbiorów łódzkiego Muzeum 
Sztuki.

Dom Kultury 1 10.TV. godz. 18, 18 
i 20 — Występ znanego I łubianego 
piosenkarza Krzysztofa Krawczyka 
oraz jego gości. i3.IV. godz. 10 i 12 

Stowarzyszenie Artystyczne w Lo-

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

KRYSTYNA 
Z MIERZEJEWSKICH
HEM

Dnia 17 marca 1987 roku, w kil
ka dni po przyjeździe z sanato
rium w Dusznikach Zdroju, za
słabła nagle i zmarła w drodze 
do szpitala w Wałbrzychu, w 
wieku 68 lat, Krystyna z Mierze
jewskich Hejke.

Jej nagła śmierć zamknęła pro
stą historię Jej życia, której nie 
trzeba będzie weryfikować. Zmar
ła nie zabiegała o zaszczyty i ty
tuły. Żyła skromnie i pracowała 

i uczciwie na powierzonych Jej sta- 
j nowiskach, wykazując w całym o- 
kresie swego życia duże zaanga
żowanie.

A życie to było typowe dla ta
kich jak Ona, tysięcy Polek i Po
laków. którym los zgotował naj
trudniejszy i zarazem najważ
niejszy egzamin życia, jakim stały 
się lata okupacji. 1 ten egzamin 
Krystyna Hejke zaliczyła z god
nością Kobiety i honorem Polki.

Urodziła się 10 lipca 1919 roku 
| to Rogoźnicy, 10 powiecie Radzyń 

Podlaski. Maturę uzyskała w 
Warszawie w 1942 r. na tajnych 
kompletach. Cały okres okupacji,

dząc na niższe — kustosza w dzia
le sztuki. Pracując w muzeum 
kończy przerwane studia i uzys
kuje tytuł magistra historii sztu
ki na Uniwersytecie Poznańskim.

Za . swe pełne poświęcenia ży
cie i pracę uhonorowana została: 
Odznaką Opiekuna Miejsc Pamię
ci Narodowej (1972) Złotą Odzna
ką Za Zasługi dla Województwa 
Warszawskiego (1973), Odznaką 
Zasłużony Działacz Kultury 
(2975), Krzyżem Kawalerskim Or-

dzl zaprezentuje • program dla r dzieci* I
i działachArrhti ^Krajowej: Janca W Wszą wsktm Krzyżem Powstan-, .Cyrkowe yarlete”. W galerii foto 

graficznej czynna wystawa Magdy 
Pawłowskiej „Pejzaż”.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kut
now skiej: Czynna stała ekspozycja 
malarstwa 1 rzeźby plastyków niepro
fesjonalnych wtorek 1 piątek w godz. 
8.30—11.30, środa 11—14 sobota i nie
dziela 15—18.

Kino 19 Stycznia: 9—12.IV. — w  
pustyni 1 w puszczy — cz. I — tv>1. 
b/o. 9—12.IV. — Duch — USA, i. 15. 
10.IV. — O szóstej wieczorem po w o l
nie - radź., 1. 12. 13—15.IV — w  pu
styni i w puszczy — cz. n  — poi., 
b/o. 13—15.IV. — Boskie ciała — USA. 
1. 12.

Kino OKI 11—13.TV. — Agonia — 
radź., I. 18. 14—15.IV. — Wódz Pru
sów — radź., b/o.

SIERPC
Muzeum I Park Etnograficzny:

Skansen nieczynny dla ruchu tury
stycznego do 30 kwietnia br.

Ratusz: Czynna stała ekspozycja 
rzeźby w e w szystkie dni tygodnia 
oprócz poniedziałków i dni poświą- 
tecznych w godz. 11—17.

Dom Kultury: ll.IV ., godz. 10 — 
Rejonowe elim inacje konkursu recy
tatorskiego dla dzieci Im. Janusza 
Korczaka. 12.IV. godz. 11 — Projekcja 
zestawu bajek dla dzieci. 13.IV. godz. 
17 _  DKF „Skoki jaguara” — film  
prod. Jug.

Kino Jutrzenka: 8—l*.rv. — Nad 
Niemnem -  I 1 n  -  poi. 1. 12. 
14—18.IV. — Bajka opowiedziana no
cą — rad*, b/o.

Za zm iany w programie redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności!

opr. (bb)

żołnierz-sanitariuszka batalionu 
„Baszta" bierze czynny udział w 
Poicstaniu Warszawskim w wal
kach na Mokotowie, gdzie zosta
je poważnie ranna podczas nalo
tu na punkt sanitarny.

Znamię icojny i zwiedzane z nim 
częściowe kalectwo nie będzie 
ułatwiało Jej dalszego tycia.

Po wojnie początkowo studiuje 
i pracuje jako asystentka na Uni
wersytecie Łódzkim. W 1952 ro
ku, w związku z organizacją w 
Płocku państwowego muzeum, 
skierowana zostaje do pracy w 
naszym mieście, do którego przy
jeżdża z matką. Bierze czynny u- 
dzial w przejmowaniu na skarb 
państwa dla organizującej się no- 
we3 placówki muzealnej zbiorów 
Towarzystwa Naukowego Płoc
kiego. W następstwie tych dzia
łań zostaje kierownikiem płoc
kiego muzeum, uruchamiając pla
cówkę i otwierając kolejno eks
pozycje stałe w kilku salach „Do
mu pod Opatrznością’,.

w  tym czasie poznaje . Jana 
Hejke i zakłada rodzinę.

W roku 1961 na własna, prośbę 
rezygnuje z zajmowanego kie
rowniczego stanowiska, przecho-

czum (1982) i Medalem 40-lecia 
Polski. Pudowej (1984 r.)

Była członkiem Związku Bo- j! 
jowników o Wolność i Demokra- t; 
cję.

Wszyscy, którzy dobrze znali | 
Krystynę z Mierzejewskich Hej- 
ke, wiedzą, że w swoim życiu nai- | 
bardziej ceniła, i. wspominała dwa f 
okresy: okres konspiracji i walk' | 
w latach 17 wojny światowej o ra z  f 
okres lat. 50-tych, a w szczeoól- jj 
rości pracę przy organizacji płoc- i 
kiego muzeum.

Oddana rodzinie, którą kochała [ 
i darzyła bezgraniczną opieką a | 
zwłaszcza matce, mężowi — oftce- 
rowi zachodnich formacji Wojska 
Polskiego i synowi Krzysztofowi 
którego wprowadzała w arkanc 
sztuki oraz płockiemu muze:%n 
któremu dała dobry początek

W zmarłej tracimy oddaniom 
muzealnika zasłużonego dla 
płockiego muzeum i miasta dob
rego Kolegę i Przyjaciela wszy 
stkich młodych ludzi, którzy swó 
życiowy start rozpoczynali w 
płockim muzeum.
.... DYREKCJA 1 PRACOWNICY

MUZEUM MAZOWIECKIEGO 
W PŁOCKU
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KARTY WOLNEGO WSTĘPU

UDANA ZIMA t87

W swiązku 8 licznym i pytaniami 
kibiców Wydział Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki UW informuje, i*  
do wstępu na w szystkie imprezy spor
towe organizowane na terenie w oje
wództwa płockiego upoważniają: Od
znaka ,,Zasłużony Działacz Kultury 
Fizycznej” — złota — wstęp dla dwócb 
osób srebrna i brązowa — 1 osoba, 
legitym acja „Zasłużony Mistrz Spor
tu" i „Mistrz Sportu” oraz karty

wstępu wydane przez WKFSiT UW.

Na imprezy klubowe i okręgowe 
mogą w ejść bezpłatnie posiadacze 
karnetów i kart wstępu wydanych  
przez kluby sportowe oraz legitym a
cji członkowskich Zarządu Okręgo
wych Związków Sportowych i sę
dziów na określoną dyscyplinę sportu.

Anulowane są karty wolnego wstępu  
wydane w 1982 r.

Co prawda po śniegu nie *m
już ani śladu, a i za oknem ma
my wiosnę, ale warto chyba po
święcić kilka słów zakończonej 
akcji Zima ’87.

Wojewódzka Federacja Sportu 
zorganizowała 12 zgrupowań wy
jazdowych i dochodzeniowych, w 
których uczestniczyło 211 osób. 
Uczestniczyli w nich zawodnicy 
kadry spartakiadowej piłki noż
nej, kajakarstwa, lekkiej atletyki, 
kolarstwa, podnoszenia ciężarów, 
tenisa stołowego i pływania. Obok 
zajęć sportowych, przygotowano 
także bogaty program kultural- 
no-rozrywkowy.

Młodzież mogła kibicować 
swoim kolegom na imprezach 
sportowych. Odbyły się: Woje
wódzki i Międzywojewódzki Tur
niej Tenisa Stołowego o puchar 
.Sztandaru Młodych”, V Ogólno
polski Turniej Piłki Ręcznej ju
niorów młodszych o puchar „Pe- 
tro-Echa” oraz II Ogólnopolski

Turniej Piłki Siatkowej o puchar 
OZPS z okazji 750-lecia lokacji 
miasta Płocka.

WZ LZS przeprowadził impre
zy sportowo-rekreacyjne dla 
mieszkańców wsi, w których u- 
czestniczyło 1520 osób. Najwięk
szym zainteresowaniem cieszyły 
się gminne igrzyska rekreacyjno- 
-sportowe LZS, turnieje gminne 
OSP i KGW w tenisie stołowym, 
turnieje szachowe, piłki siatkowej 
i koszykowej szkół rolniczych i 
CZS „SCh”.

ZOW SZS zorganizował 5 obo
zów dla młodzieży szkolnej. W 
wypoczynku uczestniczyło ok. 
2800 osób, biorąc udział w zaję- 
ciach sportowo-rekreacyjnych, 
spotkaniach i dyskusjach z dzia
łaczami społecznymi, radnymi i 
kombatantami oraz w zajęciach
kulturalno-oświatowych.

ZW TKKF proponował impre
zy o charakterze sportowo-rek

reacyjnym w różnorodnych for
mach, gry i zabawy świetlicowe. 
W akcji Zima ’87 wzięło udział ok. 
28 tys. dzieci i młodzieży z całego 
województwa.

Ośrodki Sportu i Rekreacji za
pewniły wypoczynek dla dzieci w 
okresie ferii zimowych. Czynne 
były lodowiska, wypożyczalnie
sprzętu sportowo-rekreacyjnego.
organizowano festyny sportowe, 
kuligi i zawody sprawnościowe.

W ogłoszonym konkursie „Za
mieńmy boiska na lodowiska” 
zorganizowano 100 lodowisk, z 
których 25 wzięło udział w kon
kursie, zapewniając dzieciom i 
młodzieży oświetlenie, nadiofom- 
zację, ciepłe napoje, wypożyczal
nie  ̂sprzętu i organizację imprez.

Wojewódzki Komisja postano
wiła wyróżnić lodowiska: przy 
S P  nr 2 w Płocku, TKKF Petro
chemia Płock, ZSR Trzepowo, LO 
Sierpc, SP nr 7 Kutno, SP nr 3 
Gostynin, SP nr 1 Gostynin i SP 
Sanniki, przyznając nagrody pie
niężne na zakup sprzętu. Lodo
wisko przy SP nr 2 wytypowane 
zostało do konkursu ogólnopol
skiego.

SZACHY
■Organizatorzy: ZKS Stoczniowiec i 

Komitet Osiedlowy nr 14 oraz ognisko 
rKKF przy Płockiej Stoczni Rzecz
nej zaprasza do udziału w rozgryw
kach szachowych, które zostaną prze
prowadzone 11 kw ietnia o godz. 10.00 
w św ietlicy klubu przy ul. Kolejo
wej 3.

W turnieju mogą uczestniczyć pra- 
cow nicy zakładów pracy nie zrzeszeni 
w Polskim  Związku Szachowym .

TENIS STOŁOWY
W SP nr u  w  Płocku, 11 kwietnia 

o godz. 10.00 rozpoczną się W ojewódz
kie M istrzostwa Szkół Rolniczych i 
CZS „SCH” w tenisie stołowym .

Mazur Gostynin zaprasza na m is
trzostwa miasta w tenisie stołowym  
lla  niestowarzyszonych. Zawody będą 
rozgrywane 11 kwietnia do godz. 10.00 
w sali SP nr 3 w  G ostyninie.

Irena SzewiMa»  roku 1985 u B iegaj
cińskiego w Pacynie

STRZAŁ Z 'OSTREGO KĄTA
SIATKÓWKA

12 kw ietnia o godz. 10.00 w hali
Politechniki rozpocznie się turniej fi
nałowy ligi wojewódzkiej LZS w pil
ic siatkowej mężczyzn, zorganizowa
ny z okazji 30-Lecia ZMW.

PIŁKA RĘCZNA
11 kwietnia o godz. 17.30 i 12 kw iet

nia o godz. 10.30 Wisła Płock rozegra 
kolejne spotkania o m istrzostwo II 
ligi ZPRP. Przeciwnikiem  Wisły bę
dzie drużyna Górnika. Mecze odbędą 
się w  hali Chemika przy ul. K obyliń
skiego 25.

☆  ■

Od 10 do 12 kwietnia w hali Chemi
ka rozegrane zostaną mecze półfina
łowe Mistrzostw Polski juniorów, w  
których startować będzie drużyna 
ZKS Wisła Płock.

PIŁKA NOŻNA
Klasa okręgowa seniorów: 12 kwiet

nia godz. U. Stal Kutno — Wisła II 
Płock godz. 15. Mazur Gostynin  
Emit Żychlin.

Klasa „A” seniorów grupa I 1 liga 
okręgowa juniorów — grupa I: 12 
kwietnia godz. 14 i 16 Ciółkowo 
Pogoń Słupia (boisko w  S taroźrebach). 
Amator Maszewo — Orkan Łukomie 
(boisko w Sikorzu), Błękitni Gąbin 
Łąck, Stegny W yszogród — Zryw 
Bielsk, W iślanie Czerwińsk — Skra 
Drobin.

Klasa okręgowa juniorów — grupa
U: 12 kwietnia godz. 13. Górnik Łęczy
ca — Wisła II Płock — Huragan Bo
dzanów — Start Sierpc.

Klasa B seniorów i klasa A Jtmlo- 
rów grupa I: 12 kwietnia godz. 13.30 
i 15.30 Borowiczanka — Rempin, Wi
cher Ciszewo — Morwa Osiek, Ma- 
zowszanka Białe Błoto — Woprowlec 
Ogorzelice (boisko w Dziębakow ie), 
Duninów — stara Biała, Brzeźnia 
PTock _  z ielon i Nagórki, godz. 11 
Grot Mała Wieś — Wiktoria Wykowo.

Trampkarze i juniorzy m łod si: 11 
kwietnia godz. 16 i 17.13 — Start 
Sierpc — Jutrzenka Płock, W.sła 
Płock — stoczniow iec Płock, Mazur
Gostynin -  Amator Maszewo Stegny
W yszogród — Skra Drobin, Wiślanie 
Czerwińsk — Zryw Bielsk, Błękitni 
Gąbin — Huragan Bodżanów.

SEZON nura SSZFKZETY
W Piotrkowie Trybunalskim odbył się wyścig najmłod

szych kolarzy. Startowało w nim 200 zawodników w c^t - 
redl kategoriach wiekowych, wśród nich płocczame, któ z. 
w poprzednim sezonie reprezentowali barwy Bodza
nów, a na razie nie wiadomo jeszcze jakie napisy będą mie

k0WUkaatehgorii młodzików III miejsce zajął Paweł Wojtkie- 
wicz wśród juniorów młodszych na IX pozycją minął Imię mety 
Paweł Jadczak, a wśród juniorów III był Dariusz Petrykowsk .

Dobrze poinformowani twierdzą, ze w sezonie 108= płoccy 
kolarze reprezentować będą... Zryw Bielsk. Czy jest *
r S a Z  w  me okaie wkrótce czy Wedy popetmone
przy przydzieleniu kolarzy do Huraganu Bodzanów, me 7.os aną 
powtórzone? Czy wreszcie nie należy się piockim kolarzom ca 
ko w i te rozwiązanie problemu, który dręczy zawodników i ich
trenerów od kilku lat? . . , . „

Działacze kolarscy jak na razie me mogą sobie poradzić z 
tvm problemem. Nie ma takich możliwości, aby zawodnicy w\- 
wodzący się*z Płocka mogli tutaj, w swoim mieście trenować.
Z góry wiadomo, że powstaje sztuczny twór, kiedy to sportow 
ców i ich opiekunów przydzieli się do klubu, nie tylko całccou - 
cie nieprzygotowanego do prowadzenia tej sekcji, ale licząceg 
na finansowe profity.

Tymczasem tak wcale nie jest. Kolarstwo pochłania spore su- 
mv pieniędzy. I chyba warto wreszcie się zastanowić, czy utizj 
mywać dysTyplinę sportu, która na pewno wkrótce dostarczy 
nam je d n o ^ w o  doskonałych wyników. Dopóki 
W końcu przyszedł chyba najwyższy czas na to, aby działacze 
udowodnili, że stać ich na coś więcej niż organizację kolejnego 
etapu wyścigu, któremu patronuje „Sztandar Młodych

Z problemami kolarstwa spotykamy się od dawna, ^ d n akeo  
roku na prośbę trenerów zamieszczana jest informacja o pio\/a 
dzonyrn naborze do sekcji kolarskiej dla chłopców tym razem 
dla urodzonych w latach 1972, 73 i 74. Wszyscy chętnk którzy 

.„nrntinać te dvscvekne snnrtu. winni sw we wtór
ki czwartki i piątki na mostku koło ZOO o godz. 16.00.

Nie pozostaje nam zatem nic innego jak zaprosić wszystkich 
chłopców, którzy marzą o karierze Szurkowskiego czy Pmsec 
kiego, aby zgłosili się na trening. Szkoda tylko, ze w tym^miejs
cu "nie możemy z całą pewnością napisać, w barwach iakie~o 
klubu wystąpią młodzi zawodnicy i kto im zapewni prawidłowy, 
długoletni rozwój.

f e r p l e je k

DNI OLIMPIJCZ
Igrzyska Olimpijskie w Seulu 

odbędą się w 1988 roku. Startować 
na nich będą najlepsi sportowcy 
ze wszystkich krajów świata, bę
dą rywalizować o medale i tytu
ły na tej najważniejszej dla każ
dego sportowca Imprezie. Wśród 
nich mogą się znaleźć także płoc- 
czanie, bowiem 18 zawodników 
naszego województwa objętych 
jest przygotowaniami olimpijski
mi.

Dni Olimpijczyka, które obcho
dzone są każdego roku w kwiet
niu, mają przybliżyć ideę olim
pijską dzieciom i młodzieży. Od
bywają się wtedy spotkania z 
uczestnikami Igrzysk, młodzi lu
dzie mogą porozmawiać, zapytać 
o przebieg kariery, jak trzeba się 
przygotować do zawodów7. Prze
cież wielu uczniów szkół, mło
dych sportowców marzy o tym, 
aby przeżyć wielkie emocje spor
towe, bić rekordy, zdobywać me
dale i tytuły. W czasie tych spot
kań najlepsi sportowcy szkolni o- 
trzymują pierwsze kółka olimpij
skie.

Wojewódzka Komisja PKOl 
wspólnie z organizacjami sporto
wymi, społecznymi i stowarzy
szeniami, przygotowuje w tym 
okresie wiele imprez sportowych. 
Największą popularnością cieszą 
się masowe Biegi Zwycięstwa, 
turnieje piłki nożnej, imprezy 
rekreacyjne dla dzieci i młodzie
ży. WK PKOl jest współorgani
zatorem imprez wT Tygodniu Kul
tury Fizycznej, Igrzysk Szkol
nych, Spartakiad Młodzieży. W 
ubiegłym roku wydany został 
tomik wierszy „Ogień, który jest 
mową” Lecha Franczaka, poświę
cony sportowcom i idei olimpij
skiej.

Szczególnie uroczyście obcho
dzone są Dni Olimpijczyka w 
szkołach. Największe tradycje ma 
SP w Pacynie, która nosi imię

olimpijczyka Janusza Kusociń- 
skiego. Tradycyjne Biegi im. J. 
Kusocińskiego gromadzą każdego 
roku na starcie ponad 1000 ucz
niów szkół z całego wojewódz
twa. Sygnał do rozpoczęcia biegu 
daje zwykle jeden z najwybit
niejszych polskich sportowców.

Co roku, w kwietniu, Woje
wódzka Komisja Polskiego Ko
mitetu Olimpijskiego występuje 
z apelem do zakładów pracy, 
szkół, do organizacji sportowych 
i stowarzyszeń o poparcie akcji 
gromadzenia środków na Polski 
Fundusz Olimpijski. W ubiegłym 
roku największa kwota przekaza
na została z Balu Mistrzów Spor
tu, swoją cegiełkę dołożyli rów
nież: ZSZ nr 2 Kutno, Studium 
Nauczycielskie, Mazur Gostynin, 
RW LZS i ZOW SZS.

Przygotowanie do startu w zi
mowych i letnich IO w 1988 r. 
polskiej reprezentacji wymaga 
ogromnej pracy sportowców, tre 
nerów i działaczy. Bez niezbęd 
nych funduszy przeznaczonych 
na ten cel, nie można się spodzie
wać utrzymania dotychczasowej 
wysokiej pozycji w światowym 
współzawodni ctwi e.

WK PKOl zwraca się do wszy
stkich, którym drogi jest polski 
sport, o wsparcie funduszu olim
pijskiego dobrowolnymi wpłata
mi. które będą szczególnie cenne 
w okresie ograniczonych możli
wości świadczeń ze strony pań
stwa.

Wszelkie wpłaty, Jakie zostaną
przekazane, stanowić będą wyraz 
współuczestnictwa w przygotowa
niach i starcie polskich sportow
ców w Igrzyskach Olimpijskich. 
Numer konta: NBP O/Płock nx 
61001 — 32418—189—78—Wydział 
Kultury Fizycznej i Turystyki w 
Płocku, wpłata na Wojewódzki 
Fundusz Olimpijski.

Bardzo filmowy ten weekend, 
razem z serialami aż 9 pozycji.
W piątek wieczorem w jedynce 
komedia z zacięciem satyrycznym 
do tego w konwencji science fic- 
tion „Elektroniczne babcie”. 
Film w reżyserii La>dislava Rych- 
mama przedstawia wizję świata, w 
którym roboty wymknęły się spod 
kontroli człowieka. Zabawne w 
tym filmie jest to, że role babć 
— robotów gnają nie maszyny ale 
aktorki Libuse Havelkova i Jana 
Ditetowa.

Dwójka w serii Literatura 1 
ekran przypomina trzyodtainkowy 
serial wg powieści Kraszewskiego 
w reż. Jerzego Antczaka „Hrabi
na Cosel”. Tytułowa bohaterka 
trafia na dwór Augusta II Moc
nego w 1699 roku, ma zaledwie 
15 lat. Przez 6 lat jest żoną Adol
fa von Hoyma, ale jej niepospoli
ta uroda zwraca uwatgę króla. Zo
staje kochanką Augusta Związek, 
który początkowo wydaje się 
trwały i oparty na niekłamanym 
uczuciu, z biegiem lat ulega ko
rozji. Co prawda hrabina Cosel 
nadal podziwia i kocha króla, ale 
władca traci zainteresowanie. Co
raz częściej pozostawia faworytę 
samą sobie i coraz rzadziej do
trzymuje obietnic. Wreszcie wy
daje rozkaz okrutny — uwięzić 
hrabinę w zamku Stolipen. I nie 
pomogły żadne wstawiennictwa, 
hrabina przez kilka dziesiątków 
lat aż do śmierci pozostawała w 
samotności, a z biegiem lat w 
kompletnym zapomnieniiu. Za rolę 
hrabiny Cosel, grająca ją Jadwiga 
Barańska otrzymała nagrodę na 
festiwalu w Phnom Penh. Au
gusta Mocnego zagrał Mariusz 
Dmochowski. Godz. 18.30.

Następnym piątkowym filmem 
jest „Bądź piękna i milcz”. Tym 
obrazem dwójka rozpoczyna prze
gląd filmów z Alaimem Delonem. 
Będzie jeszcze m.in. „Glina”, „Ro- 
cco i jego bracia”, „Borsalino i 
spółka”. W „Bądź piękna i milcz” 
Delonowi patronują Mylene De- 
mongeot, Henri Vidal i Jean Paul 
Belmondo. Akcja filmu toczy się 
wartko. Yinginia ucieka z domu 
poprawczego. Trafia na grupę 
młodych gniewnych i wykolejo
nych młodzieńców. To me wszy
stko. W dziewczynie zakochuje się 
policjant, inspektor Morel. Godz. 
21.45.

W »obotę spektakl sprzed lat. 
„Cezar i Kleoparta” Bernarda 
Shawa. Występują w nim m. in. 
Gustaw Holoubek, Magdalena Za
wadzka, Danuta Wodyńska, Kazi
mierz Rudzki, Mieczysław Voit. 
Reżyseria Jerzy Gruza. Godz. 
15.00.

JUDO
Rozegrane zostały elim inacje ma

kroregionu centralnego p i ó r e k  do 
ogólnopolskiego turnieju klasy fi kacy j  ̂
nego. do finału zakwalifikowały s ię . 
Anną Piecha w wadze 66 kg, Magda
lena Piesz w wadze 56 kg, 
gowska w wadze 44 kg i Mariola 
Miller w wadze 72 kg.

Pozostałe zawodniczki nie zakwaU- 
fikowały się do OTK, ale również za 
ięły dobre pozycje: Agnieszka Prę- 
gowska — III, a Renata M ajewska — 
IV (obie w wadze 52 kg), II I  miejsce 
w yw alczyły Renata Koraslewlcz w  
wadze 44 kg 1 Izabela Sohwoda w 
wadze 61 kg, a Iwona K łosińska w 
wadze 48 kg zajęła IV m iejsce.

BRYDŻ SPORTOWY
Zakończyły się rozgrywki ligi 

gowej w  brydżu sportowym. I miejsce 
w yw alczyła drużyna Energ y

Płock, n  Chemika Płock, m  Olimpii
Koło. Zwycięzcy startujący w  skła
dzie: Adam Cybulski, Albin M ałkie
wicz, Krzysztof Fleming, Piotr No
w icki. Grzegorz Zgorzelski, Bolesław  
K fzew ski, Leszek Łuniewski i Leszek 
Szeląg, w alczyć będą w  Gdańsku o 
w ejście do II ligi.

SIATKÓWKA

W Płocku odbył się III M iędzywo
jewódzki Turniej Piłki Siatkowej 
m ężczyzn. Tabela końcowa turnieju:
I m iejsce ognisko TKKF Petrochemia 
I Płock II — Świt Świdnik, III — 
Prema Milmet Sosnowiec. IV -  Ener
getyka Płock, V — ZW TKKF Łódź, 
VI — WSK PZL Mielec, VII — T°m - 
skór Tomaszów Mazowiecki, VIII 
Doker Gdynia, IX -  Petrochem ia II 
Płock, X — Azymut Płock, XI — 
Zachem Bydgoszcz.

Najlepszym  atakującym  zawodni
kiem został Marek Zebrowski z ogni
ska TKKF Petrochemia I, najw szech
stronniejszym  Leszek Pr u 1
ogniska TKKF Prema Milmet Sosno
wiec , najlepiej rozgrywającym  Mie
czysław Rzędnickl z ogniska TIj-KF 
Świt Świdnik, a najstarszym zawodni
kiem okazał się Jan Czarnecki z ogni
ska TKKF WSK PZL Mielec. Sędzią

głównym  zawodów był Andrzej Smie
chowski.

PUNKTY
PIŁKARZY NOŻNYCH

W drugiej kolejce spotkań rewan- _ 
iłowych o m istrzostwo III ^  Stocz
niow iec Płock pokonał AZS-AWF 
3:0 i awansował na XI m iejsce w ta
beli. Bramki zdobyli: Jędrzejewski -  
2 i Brzeziński — 1.

Tylko rem isem  0:0 zakończył się 
mecz w II lidze. Wisła Płock i Re- 
sovia Rzeszów nie zademonstrowały 
ciekawego widowiska, a zmasowana 
obrona obydwu drużyn nie dopuściła 
do żadnego zagrożenia pod bramkami.

ZWYCIĘSTWO 
PIŁKARZY RĘC34YCH

Dwukrotnie pokonali drużynę KS 
Bocheński piłkarze ręczni Wisły. 
Dzięki bardzo dobrej grze w  obrome, 
w sobotę płocczanie wygrali 23:11, a w 
niedzielę 22:18.

Nasz najgroźniejszy rywal Hutnik
Kraków przegrał jedno spotkanie z 
Unią Tarnów i znajduje się na U l 
m iejscu w  tabeli ze stratą 3 pkt. do 
Wisły.

apel olimpijski
S P O R T O W C Y  I S

DZIAŁACZE I TRENERZY!
Tradycyjnie w kwietniu kie

rujemy do Was słowa Olimpij
skiego Apelu. Już za rok kolejne 
Igrzyska. Pragniemy, aby było to 
wielkie święto sportu i przyjaźni 
młodzieży świata.

Kraj masz od 1924 roku ucze
stniczy w Igrzyskach■ Olimpij
skich, odnosząc wiele sportowych 
sukcesów. Uczyńmy wszystko, 
aby dorobek ten pomnażać, roz
wijać sport polski, godnie przy
gotowywać się do kolejnych star- 
rtów.

Niech świadomość sportowych 
możliwości Polaków na olimpij
skim szlaku towarzyszy coraz li
czniejszym rzeszom sportowców 
— spadkobiercom tradycji Kuso
cińskiego i Marusarza, Baszanow-

skiego ł Szewińskiej, Peciaka i 
wieiu innych.
Młodzi Polacy! -
— uprawiajcie sport, źródło zdro
wia i radości!
— wstępujcie do organizacji i 
klubów sportowych!
— ustanawiajcie nowe rekordy!
— czyńcie wszystko, aby sport 
był przejawem kultury, szlachet
nego współzawodnictwa, aby 
przynosił wiele radosnych prze
żyć!

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI 
Warszawa. kwiecień 1987r.

Kolum nę sportow ą  
przygotow ała  
JOLANTA MARCINIAK

O 17.30 Półfinał Pucharu Euro
py w piloe ręcznej. Nasza druży
na Wybrzeże Gdańsk w rewanżo
wym meczu z Metaloplastykiem. 
Poprzedni wygraliśmy w świet
nym stylu, tak więc ten mecz bę
dzie raczej formalnością, ale war
to popatrzeć.

Wieczorem „Pułkownik Redl” 
znany zarówno z poprzednich 
Konfrontacji, jak i z normalnego 
rozpowszechniania. Znakomite 
rola Klausa Marii Brandauera, 
którego oglądamy właśnie jako 
Nerona w serialu „Quo vadis?” 
W nocnym kinie horror polskiej 
produkcji o niewinnym tytule 

Pokój dziecinny”. A w dwójce 
„Spadek” według noweli Guy de 
Maupassamta. Spadek i to nie
mały, otrzymuje młoda kobieta. 
Ciotka jednak w testamencie za
strzegła — spadek może być prze
jęty, ale pod warunkiem urodze
nia przez siostrzenicę syna. Godz. 
22.25.

W niedzielne południe coś dla 
kibiców — mecz Polska — Cypr w 
ramach eliminacji do Mistrzostw 
Europy. To w programie I. W 
programie II początek australij
skiego serialu „Hendersonowie”. 
Początek smutny, mimo że to Ki
no familijne. Do małego mia
steczka, jedzie do swego brata pa
ni Henderson z dziećmi. Tra
giczny wypadek zabiera dzieciom 
matkę. I choć znajdują opiekę u 
wujka, życie w całkiem nowym, 
obcym środowisku nie jest łatwe. 
Godz. 15.45.

W programie Goście Daniela
Passenta pojawią się dwaj praw
nicy: Andrzej Gubała — rzecznik 

„prasowy Miirtistersłwa Sprawie
dliwości i Stanisław Podemski — 
dziennikarz, publicysta „Polity
ki”. Dyskusja zapowiada się pa
sjonująco. Godz. 19.00. Wieczo
rem powtórzeniowy serial „Blisko, 
coraz bliżej” w reż. Zbijmiewa 
Chmielewskiego. Godz. 21.45.

Abra



I P R Z E T A R G I
^  Fabryka Maszyn Żniwnych w Pleckts ni. Otolińska tS *■*

SPRZEDA: ^

js 1. W ramach przetargu nieograniczonego samochód m-ki Żuk b  
m A-08M nr rej. PLC 235D rok pr. 1973, cena wywoławcza §s}
|  241.800,^ |

2. Przedsiębiorstwu Państwowemu autobus m-ki AUTOSAN |  
^  K9-03 nr rej. PLC 502D rok prod. 1974, cena wywoławcza sg
$  480.000,— jS
§ Igj Przetarg na samochód m-M ŻUK odbędzie się 23 kwietnia s§ 
H 87 r. o godz. 10 w świetlicy Wydz. W-3. ^

Przstępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wyso- |i  
s§ kości 10 proc. ceny wywoławczej najpóźniej w przeddzień prze- 
S  targu do kasy FMŻ w godz. 11.30 do 14. pj

Samochód można oglądać w przeddzeń przetargu (dzień ro- | |  
boczy) od godz. 11.00 do 12.00 w Dziale Transportu. Za wa- ^i i . U U  U.-VJ W LJA LcllK Z  1  i  cUlibipUlL t l i .  ZiCl W d "

^  dy _ ukryte nie ponosimy odpowiedzialności oraz zastrzegamy |  
sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. ^

I 
I
&
»  na remonty osad służbowych na terenie Nadleśnictwa w zakrę
ci; sie robót hi idirraTfliarmrnb •

P-222

Nadleśnictwo Gostynin w Gostyninie ul. Bierzewiclia 55 ogłasza 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

^  sie robót budowlanych:

| |  — stolarskich
murarskich

— stolarskich 
^  — malarskich
^  — elektrycznych

— ciesielskich 
|s — blacharskich
^  — hydraulicznych
I  1f-S oraz inwestycji budynku dwurodzinnego i gospodarczego w
Ęjij miejscowości Szczawin Kościelny
^  — dobudowy części budynku mieszkalnego w miejscowości Per- §§ 
g) na.
» 1  
tĄ Szczegółowych informacji o zakresie robót udziela dział teeh- ^  
tN niczny w biurze Nadleśnictwa bezpośrednio lub telefonicznie, ^
^  telefon Gostynin 30-58, 30-57. L-'. , |

$  Lama się ogłoszenia. maezy również złożyć własną kalkulację SS 
zakładową. Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważ- s«
nienia przetargu bez podania przyczyn.

P-221

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Dziembakowie ogłasza I 
Nj PRZETARG OGRANICZONY i II PRZETARG NIEOGRANI- 

CZONń na sprzedaż ciągników, maszyn rolniczych i samocho-
^  dow. §§

!• ciągniki C-355 szt. 5 cena od 245.000 do 386.000.—
2. kombajn Bizon Z-050 szt. 2 cena od 992.000 do 996.000,_
3. opryskiwacze zawieszone szt. 2 cena od .57.000 do 63.50o’,—
4. roztrząsacze obornika szt. 3 cena od 88.000 do 95.000,’—
5. przyczepa D-47 — D-50 szt. 2 cena od 136.000 do 142.000’—

szt. 1 cena od 144.000,— 
szt. 1 cena od 263.000,—

i

ISc

6. przyczepa zbierająca
7. prasa zbierająca Z-224
8. kosiarka 

samobieżna E-301
9. samochód Star W-200

10. samochód Tarpan
11. pługi zawieszane

szt. 1 cena od 986.000.— 
szt. 1 cena od 498.500,— 
szt. 1 cena od 321.500,— 
szt. 2 cena od 35.000 do 39.500,—8ł - ___________

^  12- sortownik do ziemniaków szt. 1 cena od 23.000,— kj
Przeprowadzona będzie również sprzedaż maszyn złomowych ^  

§  (ciągnik DT, rozsiewacz wapna, przyczepy transportowe). Prze- 
^  tar§ odbędzie się 30.04.87 r. w świetlicy PGR Dziembakowo ^  
iy o godz. 10.00. Wadiiim w wysokości 10% ceny wywoławczej na- (§S 
y  le :y wpłacić w kasie PGR do godz. 9.00. Warunkiem przystą- 

pienia do przetargu jest okazanie się nakazem płatniczym po- 
jgi datku gruntowego. Sprzęt można oglądać Z.R. Dziembakowo poz. ^  
f |  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Z.R. Borkowo poz. 1, 4, 12. Z.R. Miło- ^  
^  będzyn poz. 1, 3, 4, 5, 11. Z.R. Majki poz. 2, 4, 6. ^

D. ugi pizetarg odbędzie się po upływie 1 godziny od zakończę- 
ni a I przetargu. Zastrzega się wycofanie sprzętu lub unieważ- 

i§j menie przetargu bez podania przyczyny. §s
P-212 ^

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Brudzeniu Dużym
woi. nłockie SS

I

1
I1
II
&

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Brudzeniu Dużym 
woj. płockie

ogłasza PRZETARG OGRANICZONY 

na sprzedaż podanego niżej sprzętu::

1 Rozsiewacz wapna RCW-3
2. Przyczepa wywrotka D-47-A
3. Przyczepa wywrotka D-47-A
4. Przyczepa wywrotka D-47-A
5. Wiązałka ciągnikowa Z-005
6. Aparat do bielenia H 900
7. Ciągnik Ursus z kabiną C-355
8. Ciągnik Ursus z kabiną C-355
9. Pług zawieszany p  230

10. Przyczepa wywrotka D 47-A
11. Przyczepa wywrotka D 35M
12. Siewnik punktowy S 044
13. Kosiarka rotacyjna ZTR 165
14. Pług zawieszany Pz 230
15. Pług zawieszany U 021/1
16. Ładowacz chwytakowy T 214
17. Ciągnik Ursus z kabiną C 355
18. Kosiarka rotacyjna Z 036
19. Wiązałka ciągnikowa Z 005
20. Pług zawieszany PzM 330

48.114— §5
144.288, — | |
144.288, — £§
47.376,— &

166.400,— §!
523.880,— P
129.258,—
463;073,— &
16.884,—

złomu użytkowego 
83.640,— 
21 . 112, —

73.530,— §!
, 14.472,— §i

18.995,— P
180,068,— 
412.556,— §5
54.240,- |

151.217,— 
16.356,— ^

^  Przetarg I odbędzie się w dniu 1987.04.29 o godz. 10.00 w remizie 
^  OSP w Bądkowie Kościelnym. W przetargu mogą brać udział 
^  rolnicy za okazaniem nakazu płatniczego podatku gruntowego.

wpicuieuie wadium w isj 
wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, najpóźniej na 2 godzi- §5 
ny przed rozpoczęciem przetargu w kasie SKR-u. Sprzęt moż- «  
na oglądać na 3 dni przed przetargiem w godz. od 9.00 do 13 00 »

I$  — poz. 1—8 Zakład Usług Mechanizacyjnyeh w Sikorzu 
^  — poz. 9—13 Zakład Usług Mechanizacyjnyeh w SieoienLu 
^  — poz. 14—19 Zakład Usług Mechanizacyjnyeh w Turzy Małej 

— poz. 20 Punkt Usług Mechanizacyjnyeh w Bądkowie Koś-
^  cielnym

Nabywca odbiera sprzęt w stanie technicznym, w jakim 
znajduje się w dniu przetargu. ,

i

PRZETARGI
Młodzieżowa Spółdzielnia: Mieszkaniowa ZSMP w Płocku ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlano-montażowe na budynkach mieszkalnych 
realizowanych na terenie miasta Płocka. Roboty te obejmują 
różne roboty stanu surowego jak również roboty wykończe
niowe na budynkach:

— Os. 11-go Listopada:
— budynek mr i 
—1 budynek nr 2
— budynek nr 3
— budynek nr 4

W/w budynki są wykonane w systemie wielkiego bloku

— Os. Gierzyńskiego I
— budynek nr 1 (Spółdzielcza)
Obecnie w realizacji w systemie wielkiej płyty
— budynek nr 2 (Maneżowa)

Nie rozpoczęty — system wielka płyta.

— Os. „Centrum Wschód” (Padlewskiego)
— budynek nr 1

Nie rozpoczęty — system wielki blok.
W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa państwowe, 
spółdzielcze i prywatne.
Dokumentacja do wglądu w biurze Spółdzielni ul. Powstańców 
19 w dziale przygotowania Inwestycji, teł. 276-11.
Prosimy o zgłoszenie ofert w terminie 14 dni po ukazaniu 

.się ogłoszenia.
P-232

Biuro Studiów, Projektów 1 Realizacji Inwestycji Przemysłu 
Mleczarskiego Oddział w Łodzi ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY .... .......
na wykonanie następujących rofoót na budowie zakładu mle
czarskiego Płack-Radziwie:

— budowa budynku kotłowni w konstrukcji stalowej wraz z 
wykonaniem robót technologicznych wewnątrz budynku.

— budowa budynku prosżkowni w konstrukcji stalowej i esta
kady.

— wykonanie robót wod.-kan., wentylacji i c.o.
— wykonanie robót elektrycznych oraz linii kablowych i na

powietrznych zasilających.

Termin realizacji 1987—1990 rdk.

W ofercie należy podać: stawkę bezpośrednią robocizny, ko
szty ogólne, zysk oraz koszty ogólne zaopatrzeniowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 1987 r. o godz. 11.00 
w biurze 'budowy ul. Tartaczna.

Oferty prosimy składać na adres: Budowa Zakładu Mleczar
skiego 09-400 PŁOCK ul. Tartaczna w terminie do dnia 22 
kwietnia 1987 r.

Dokumentacja na w/w roboty znajduje się w biurze budowy. 
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w termi

nie uzgodnionym przez strony.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lulb unieważnienie prze

targu bez podania przyczyny.
P-228

m azany

MleczarskiegoWojewódzki Zakład Transportu 
Płock O/Giżyce gm. Iłów ogłasza

„Transmlecz”

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

1. Star A-29 nr rej. PLB-634E, rok. pr. 1973, nr podwozia 
31903, cena wywoławcza 194.062,—

2. Nysa 522, nr. rej. PLB-649E, rok pr. 1979, nr. podwozia 
223583, cena wywoławcza 284.741. —

Przetarg odbędzie się w 10 dni po ukazaniu się ogłoszenia 
w prasie o godz. 10.00 w świetlicy zakładu. W/w pozycje można 
oglądać na terenie zakładu na trzy dni przed przetargiem w 
godz. 10.00—15.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa
dium do kasy zakładu w dniu poprzedzającym przetarg w wy
sokości 10 proc. ceny wywoławczej do godziny 14.00. W przy
padku niesprzedania w/w sprzętu w I przetargu o godz. 12.00 
w tym samym dniu odbędzie się II przetarg, przy czym cena 
wywoławcza zostanie odipawi-ednio obniżona.

Za wady ukryte dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności. Za
strzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczy
ny.

P-229

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu lub wycofa- 
nie sprzętu bez podania przyczyn. *s
Przetarg II odbędzie się w godzinę po zakończeniu pierwszego ^  
przetargu. ^

P-245 |

Spółdzielnia Pracy „Jedność” w Sierpcu ogłasza PRZETARG 
NIEOGRANICZONY na sprzedaż samochodu marki Zuik A 11 
cena wywoławcza — 258 709 zł.

Przetarg odbędzie się o godz. 10.00 w bazie transportu Sierpc 
ul. Świerczewskiego 11 w dniu 27.04.87 r.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysoko
ści 10 proc. ceny wywoławczej
W przypadku niesprzedania pojazdu w I przetargu, II prze
targ odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.00.
Pojazd można oglądać na dwa dni przed przetargiem w bazie 
transportu.
Zakład nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu 
i zastrzega sobie prawo wycofania go z przetargu bez podania 
przyczyn.

P-237

PPKSiTJP „Mostostal” Płock, ul. Targowa 12 ogłasza PRZETARG 
NIEOGRANICZONY na sprzedaż n/w ciągnika i przyczepy:

1. Ciągnik m-ki Ursus typ C-355, nr fabr. 104448, nr silnika 
211516 mr rej. PLA-222G, rok pr. 1974, cena wywoławcza 
259 200 zł.
2. Przyczepa skrzyniowa ciągnikowa m-ki SFA typ D47B. mir 
fabr. 37178, rok budowy 1974, nr -rej. PLS-138S, cena wywoław
cza 92675 zł. W/w. przetarg odbędzie się w dniu 29.04.87 r. 
w Płocku ul. Targowa 12.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wa
dium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, najpóźniej 
w przeddzień przetargu do kasy przedsiębiorstwa. W wypadku 
niedo.jścia do skutku przetargu I-go zostanie ogłoszony II prze
targ 14-go dnia po I-szym przetargu o godz. 9.00 z obniżeniem 
ceny o 25 proc. „Mostostal” Płock nie uzupełnia braków i nie 
ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów. W/w można 
oglądać w przeddzień przetargu przy ul. Targowej 12 w godz. 
10 . 00— 12 .00 .

P-244

PRZETARGI |
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyj- | |  
nych 09-500 Gostynin, ul. Ziejkowia nr 5 ogłasza PRZETARG isj
NIEOGRANICZONY na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów: ^

&
1. Samochód Star A-29 (podwozie z kabiną kierowcy) nr pod- 8$ 

wo:zia — 85370, nr silnika z zapłonem iskrowym S-47 nr ^  
98888, rok produkcji — 1983, cena wywoławcza — 645 975 zł.

2. Ciągnik rolniczy C-360 marki URSUS nr podwozia — 354497, ^
nr silnika — 359354, roik produkcji — 1979, cena wywoławcza ^  
453 600 Zl. ' '

3. Ciągnik kołowy C-385 marki URSUS nr podwozia — 10732, »
nr silnika — 016039, rok produkcji — 1974, cena wywoławcza 
— 823 360 zł. ^

4. Rozsiewacz pneumatyczny do nawozów typ N025 nr fabrycz- 
ny — 32, rok produkcji — 1982, cena wywoławcza 62712 zł. gŚ

Przetarg odbędzie się w 14-tyim dniu po ukazaniu się ogłoszenia 
w prasie na terenie Przedsiębiorstwa o godz. 10.00.

. |
Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium w
wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu prze- ^  

^ targu w kasie P.K.U.WiM. w Gostyninie do godz. 9.00.
|j Najwyższe wadium uprawnia do udziału w przetargu każdej | |  
» pozycji,

W przetargu na sprzęt rolniczy (poz. 2, 3 i 4) mogą wziąć ^
udział rolnicy po przedstawieniu aktualnego nakazu płatni- j|s
czego lub zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego »  
wystawionego przez właściwy Urząd Gminy.
Pojazdy można oglądać codziennie na terenie Przedsiębiorstwa p  
<ło dnia poprzedzającego przetarg w godz. od 9.00 do 12.00.

i  W przypadku niesprzedania pojazdu w I przetargu, II prze- 
® tang o godz. 12.00.

Przedsiębiorstwo nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte 
pojazdu oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.

Braków w osprzęcie i wyposażeniu nie uzupełniamy.
P-239 ^

PRACOWNICY POSZUKIWANI 1
y IZakład Budownictwa w Płocku

Oddział Budowlano-Montażowy w Gostyninie, ul. Płocka 46

1
1

ZATRUDNI OD ZARAZ NA BUDOWACH 
w KUTNIE, TOPOLI KRÓLEWSKIEJ k/ŁĘCZYCY:

murarzy
cieśli budowlanych 
betoniarzy
robotników niewykwalifikowanych.

Zgłoszenia przyjmuje i formalności załatwia Działy Służby ^  
Pracowniczej w Gostyninie, ul. Płocka 46, codziennie w godz. 
7.00—15.00, teł. 30-41, 30-42 lub KGR Kierownictwo Grupy Ro- »  
bót w Kutnie, ul. Raszewska-Majdany, teł. 422-04, można rów- ^  
nież zgłaszać się na budowę Pawilonu Handlowo-Usługowego 
w Topoli Królewskiej — tel. 22-53.

Wynagrodzenie w/g Zakładowego Systemu Wynagradzania i ^
Motywacji Pracy. sfcP-250-2 ^

rjrjggp j , |$:
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Białej

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 
W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

— elektromechanik pojazdów samochodowych
— operator koparki
— tokarz
— mechanik pojazdów samochodowych S
— stolarz-cieśla

oraz pracowników niewykwalifikowanych.

Warunki płacy zgodne z Zakładowym Systemem Wynagra- j |  
dzania.

Chętni mogą się zgłaszać osobiście lub telefonicznie do Działu 
Kadr, tel. 294-66. P-179 SS

W Z G S SCH” ZAKŁAD BUDOWNICTWA w PŁOCKU §§
■ ■ ■ ■ ” - ■ ss

OGŁASZA KONKURS na DYREKTORA 
Oddziału Budowlano-Montażowego w Sierpcu.

I. Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące kry- jj® 
teria:

H — wykształcenie wyższe lub średniei techniczne 
® — staż pracy: minimum 10 lat, w tym na stanowisku kierów- ^  

niczym bezpośrednio w wykonawstwie minimum 5 lat tb
p — znajomość zasad zarządzania i organizacji w budownictwie. ^  
® TT Wymagane dokumenty: SsII.

1. Zgłoszenie udziału w konkursie — motywacja
2. Kwestionariusz osobowy
3. Życiorys Sś
4. Opinia z pracy za ostatnie 4 lata g?
5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające moż- & 

liwość pełnienia funkcji kierowniczych
6. Odpis dyplomu ukończenia szkoły i kursów doskonalących ^
7. Ewentualnie posiadane uprawnienia budowlane.

Oferty należy składać w ciągu 14 dni od daty ukazania się ^  
ogłoszenia pod adresem: * ^

W.Z.G.S. „SCH” Zakład Budownictwa //
09-400 Płock, ul. Bielska 61.

P-249 j |

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Duninowie 

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 

NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

1. Agenta do prowadzenia restauracji'„Turystyczna” 
w Duninowie

2. Kierownika działu handlu
3. Ciastkarzy d-o piekarni mechanicznej w Soczewce

Oso-by chętne posiadające kwalifikacje, na zajmowane ww sta- ^  
nowiska pracy proszone są o kontakt osobisty do Działu Kadr ^  
GS „SCH” w Duninowie. ' gj|
Warunki pracy i płacy do omówienia w Zarządzie Spółdzielni.

P-24Ó |

TYGODNIK PŁOCKI NR 14

i % 1 i



PRACOWNICY POSZUKIWANI
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bulkowie 09-454 Bulkowo 
zatrudni od zaraz:

V-CE PREZESA D/S INWESTYCJII BUDOWNICTWA 
Kierownika Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych

Wymagano wyfcształoend# wyższo ł-uib średnio as uprawmiienAa- 
mi wykonawczynii i pięć lat praktyki w zawodzie.

Wynagrodzenie około 40 tys. zł miesięcznie.
P-243

Muzeum Historii 1 Kultury Materialnej Małego Miasta w Bie- g| 
i  unia, ul. Stary Rynek 19, 09-320 Bieżuń, teł. 43 lub 167.

ŹZATRUDNI NATYCHMIAST:

— stolarzy 2 umiiejętaośęiami wykonawstwa stolarki budowlanej ^
lub meblowej m

— renowatorów mebli z uzdolnieniami rzeźbiarskimi _ p
Zapewniamy zakwaterowanie hotelowe z możliwością zamiany p  
na lokale rodzinne.

Muzeum zatrudni także: jj|
A— etnografa ■ p

— historyka sztuki # _ M
lub muzyka, filologa polskiego . . m

Najchętniej małżeństwo ze stażem pracy w muzealnictwie.

Zapewniamy komfortowe mieszkanie M-4.

Szczegółowe warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
Oferty przyjmuje dyrekcja muzeum, adres j.w. p-224 f

Zakład Remontowy Energetyki Warszawa-Rejo.n Remontowy g
Płock wykonujący remonty urządzeń energetycznych w Eiek- A 
trowni MZRiP w Płocku

ZATRUDNI NATYCHMIAST
na bardzo korzystnych warunkach pracowników wykwalifi- £ 

kowanych w zawodach:
— inżyniera mechanika o specjalności turbiny parowe,
_ inżyniera mechanika o specjalności spawalnictwo, j

! _  techników mechaników o specjalności kotły i turbiny parowe, /  
i _  absolwentów ZSZ o kierunku mechanicznym, d
i _ spawaczy z uprawnieniami dozoru technicznego,
i — murarzy-tynkarzy. ł
| — blacharzy-dekarzy, ? *
I Zakład prowadzi szkolenie zawodowe dla pracowników nie- i 
j wykwalifikowanych oraz stałe kursy spawania elektrycznego ,
\ i gazowego.
\ Zakład zapewnia:
I ~  wynagrodzenie podstawowe wg branżowego systemu, 
i — deputat energii elektrycznej i węgla,
\ — wysługę lat.
\ _  nagrody jubileuszowe.
\ — nagrody z zysku tzw 14 J
\ Dla pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych j 
\ Istnieje możliwość otrzymania mieszkania w 1988 roku z puli , 
j mieszkań funkcyjnych j
\  Kandydatów do pracy prośmy o zgłaszanie się do R ^
i  montowegc Płock w Elektrociepłowni MZRiP (biama nr 2)
$ tel. 5-26-84 lub 5-35-69 w godzinach od 7 do 14. P-25-0

i
| rsjysssss/wsss/rŝ ^̂ ^
% Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Przemysłu Chemicz- 
% nego „Naftobudowa" Zarząd Budowlano Montażowy M 10 
Ę PŁOCK, ul. Zglenhkiego 46 z a t r u d n i od zaraz

1 PRACOWNIKÓW O SPECJALNOŚCI:i
|  — monter urządzeń i konstrukcji metalowych 
% — izolarz-blachairz 
P — murarz 
p  — malarz
P  Warunki pracy i płacy do omówienia w Dziale Zatrudnienia 
ip i Plac ZBM 10 „Naftoremont” w Płocku, ul. Zglenickiego 46.
łjjjjj Dla zamiejscowych zakwaterowanie w hotelu robotniczym.

Pomoc finansowa w zgromadzeniu środków ma mieszkanie 
% spółdzielcze w postaci dofinansowania do książeczki mieszka- 
p  niowej.
A  Zapewniamy podnoszenie kwalifikacji zawodowych w for- 
P  mach szkolnych i pozaszkolnych.
M Dobre warunki socjalne.
m Możliwość wyjazdu do pracy poza granicami kraju.#§ r wóiió"0

P A

1 KOMUNIKAT i
I

KOMUNIKATY
ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK ZAWIADAMIA,

te w związku z  przeprowadzaniem prac remontowych urządzeń 
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawie energii 
elektrycznej w godz. od 8.00 do 16.00 w niżej podanych miej
scowościach:

W REJONIE ENERGETYCZNYM KUTNO:

— w dniach od 18 do 17.04 i od *1 do 25.04 Podgórzyce, Orłów, 
Orłów Dąbrówka, Wola Kalkowa 1, 2, Gosławice, Przezwi
ska, Przezwiska Kol., Tomczyoe Głuchów, Emilianów, Wie- 
wiórz, Kolonia Wolska, Piecka Dąbrowa a, b,

— w dniu 13.04 Kutno, ul. Krzywa, Kosmonautów, Unii Lu
belskiej, Obr. W-wy, Columba, 22-go Lipca, Ściegiennego,

83 Kutrzeby, Łąkoszyńska,
_  w dniu 14.04 Łęczyca, ul. Belwederska, Dworcowa, Ozorkow- 

ska, Tumska, m. Wąkczew 1, 2, Wichrów, Mniszki 1,2, Krze- 
pocin, Zduny 1,2,3, Janków, Bronno 1,2, Borek, Podłeze, 

ij w dniach od 14 do 17.04 Kutno, ul. Mickiewicza i przyległe, 
Jagiellońska, Słowackiego, Krasińskiego,

— w dniu 17.04 Łęczyca, ul. Zachodnia,

§  W REJONIE ENERGETYCZNYM GOSTYNIN:
$̂  — w dniach od 13 do 15.04 Brzezia 2a, Zyck Nowy 1, Gąbin, ul.

Rogatki Gostynińskie, 
jś§5 — w dniu 13.04 Osada,
^  — w dniach 14—15.04 Podczachy 2,
ks — w dniu 16.04 Olszowiec, 88
8? — w dniu 17.04 Czerniew Kolonia, ja!

- w' dniach 16—17.04 Topólno 2, Zyck Nowy 2, ^

§5 W REJONIE ENERGETYCZNYM SIERPC: ^
I  1§  — w dniach od 21 do 30.04 Sierpc, ul. Tułodzieckiego, Kocha- ^

nowskiego, Wiosny Ludów, Tysiąclecia, Kasztanowa, Kwiato- & 
SS wa, Parkowa, Kopernika, Dzierżyńskiego,_ Orzeszkowej, Płoc- & 
jg! ka, Przemysłowa, Browarna, Kolejowa, Sikorskiego, Jagiełły, 8S 
S§ Reymonta. . 88
|  P -2« |

| |  Zarząd MSM „Chemik” w Płocku

INFORMUJE WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
|  . |  
| |  oczekujących na mieszkania oraz zasiedlonych, że odbędą się |S
S  zebrania. środowiskowe: ®
S§jj — dla członków zamieszkałych w zasobach Spółdzielni w dniu <& 
§  23.04.1987 r. _
S  — dla członków oczekujących na przydział mieszkania w dniu ss
P  29.04.1987 r.

Zebrania odbędą się w SDK uf. Krzywoustego S o godz. 17.00.

1  p ' 235  1

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Łęczycy

Sprzedam: „Jawa-330”, dr*f-Tb-»vyr 
wody z sokiem, betoniarka J2f( v, 
skóry owcze, radio „Radmor” , m agne
tofon „Aria” , telewizor ultrakolor 
— nowe. TeL 111-49.

00655008

Sprzedam dom, warsztat sam ochodo
w y, budynki gospodarcze w  rozlicze
niu m ieszkanie do drugiego piętra.

R Ó Ż N E

Płock Jasna la .
00655007

Sprzedam boazerie dębową teł. 282- 
-78.

00655010

Sprzedam nadwozie po wypadku  
„Wartburga” — kompletne. Urbański, 
Topólno.

00855011

Sprzedam atrakcyjną suknią ślubną. 
Płock ul. Gałczyńskiego 8/89.

0009801!

Sprzedam gospodarstwo rolne po
wierzchnia 7,14 ha z budynkami lub 
zamienią na m ieszkanie w łasnościow e  
w Płocku. Grzelak Ryszard zam. 
Szasty, poczta Bulkowo 09-454, woj. 
płockie.

0085B01B

Sprzedam kombajn zbożowy „Vtstu
ła” ze zbiornikiem, oraz młockarnią 
„MSC-10B Lublin! anka” . W szystkie 
m aszyny w dobrym stanie. Królak 
Hewryk, Rustów, 9 3-*14 Krzyżanów, 
woj. płockie. '

00855018

Sprzedam ciągnik „C-830” PIock-Bo- 
ryszewo Nowe, ul. Żyzna 1, Andrzej 
Cwalina.

00655017

Naprawa układu kierowniczego, geo
metria kół. Płock ul. Kolon owa i,

00654997

Unieważnia sią kwltariusz przychodo
wy K-103 od nr 481001 do nr 431100 
Klimkowski Henryk były sołtys so 
łectwa Ciaehcin.

0065500!

Przyjmują zam ówienia na wypożycza
nie namiotu weselnego. Dąbrowski 
Paweł, O gorzeli ce. woj. płockie.

00655014

BIORYTM! Prześlij datą urodzenia. 
37-500 Jarosław skr. 235. P—820

Oferty m atrym onialne krajów euro
pejskich w ysyła  Biuro Mazury, Ol
sztyn, skrytka 338.

P—164—I

Meble wg. wzoru klienta wykonują. 
Płock, ul. Jachowicza 25 m 11 po

0065489!

Kamienic m ieszkanie w Płocku (po
kój z kuchnią) w nowym  budownic
twie na podobne w Siedlcach. Wia
dom ość: Siedlce, Ceglana 48.

00554984

Sadzonki pomidorów pod folią poleca  
Drewnlcld, Sierpc, Sikorskiego 17,

00654935

Spółdzielcze M-4 trzypokojowe. I p„ 
telefon, centrum zamienią na M-5 
lub M-6. Tel. 310-40.

0065498!

Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej 
nieodżałowanego Męża i Ojca

KAZIMIERZA JURZAKA
składamy serdeczne podziękowania iona 1 córki 

00655057

Iow. JANOWI PAWŁOWSKIEMU

I sekretarzowi KZ PZPR w LZG wyrazy współczucia z powodu 
śmierci . _ .

O J C A

składają Rada Sekretarzy przy ROPP 
w Łęczycy 

oraz pracownicy KW PZPR 
w Płocku

Zakład Usług Remontowych w Topoli Szlacheckiej, 
tel. 20-17, 34-52

OFERUJE DO SPRZEDAŻY 
DUŻY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH

do następujących maszyn rolniczych:

wiązałka WC-5 
kosiarka rotacyjna RZS-T60 
ciągnik 0330

Zastępcy dyrektora K.P.B.

KAZIMIERZOWI OLCZAKOWI

wyrazy żalu 1 głębokiego współczucia x powodu śmierci

O J C A

składają
^  — ładowacz Cyklop

przyczepa 
— kopaczka 

SS — samochód Muscel 1
oraz płyt. pilśniowych jednostronnie laminowanych o następu- | |  

§§ jących wymiarach 270 cm X 121 cm X 0,8 cm w ilości 370 szt  ̂ ^

dyrekcja, organizacje społeczne, 
pracownicy Kutnowskiego Przedsiębiorstwa

Budowlanego.
P-241

8$ «

% Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej S
^  w Gostyninie „  _ ^
I  .......ZAWIADAMIA.

$$ że zebranie członków oczekujących na mieszkania odbędzie się |  g  okładała 
^  w dniu 22 kwietnia 1987 r. o godz. 17.00 w świetlicy biura |  ^
g  Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie przy ul. Dąbrowskiego |  m 

25a. ' ^
5sś Tematem zebrania będą sprawy dotyczące działalności spo- ^  
p  łeczno-gospodarczej Spółdzielni w roku 1986 oraz wybór dele- «
»  gatów na Wiosenne Zebranie Przedstawicieli. ®

I  p - 227  |

OGŁOSZENIA DROBNE

Naszej koleżance

KAZIMIERZE SAŁACIE

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

O J C A

pracownicy i Dyrekcja Teatru 
P-238

Koledze *

HENRYKOWI WÓJCIKOWI

k ie r o w n ik o w i Oddziału Organizacji, Kadr 1 Spraw S o c ja ln y c h  
Kuratorium Oświaty i  Wychowania w Płocku — wyrazy głę
bokiego współczucia z powodu śmierci

P

i
Ii
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ZAKŁAD PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
09-421 Płock, ul. Sierpecka 33, telefon 138-94

Zakład czynny od 1 kwietnia 1987 r. Dojazd MPK nr 6. ^
Sprzedaż dla przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, m-o~ 

widualna.

— kręgi studzienne 0  900 mm
— rury ze stopą i bez 0  200—800 mm
— przykrywy żelbetowe 0  1100 mm
— pustak betonowy 49X24X24 49X24X1  ̂ Cin
_  cegła betonowa 25X12X6 cm (na ściany fundame-towe,

piwnice .
—_płyty chodnikowe 50X5°X7 i 3dX3oX 5 cm 
_ obrzeża trawnikowe 80 cm
— inne zlecone przez klienta.

Możemy zapewnić załadunek oraz dostawę na miejsce prze
znaczenia. P-166

I
I
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I

KUPNO -  SPRZEDAŻ
Sprzedam telewizor kolorow y „Ru
bin 714p” ze stabilizatorem. Płock, 
Jachowicza 44/12.

00655019

Sprzedam ładnie usytuow aną działką 
budowlaną o pow. 3,68 ha położoną
w Brwilnie Górnym (ze studnią i 
przylegającą żwirownią) wiadom ość: 
Bogucki Stanisław, Brwilno Górne.

00655020

Sprzedam 5,12 ha z budynkiem m ie
szkalnym  w m iejscowości Zakrzewo 
gm. Bielsk. W iadomość: Leśniewski 
Janusz. Zągoty gm. Bielks, woj. płoc
kie.

00655021

Sprzedam mieszkanie w łasnościow e  
1,1-3 (07 m k w .): 2 pokoje, widna
kuchnia, łazienka I piętro. Płock ul, 
Kredytowa, tel. 246-94 po 16.00.

00655023

Sprzedam działkę na Granicznej, 
2100 m. Oferty nr 00655026 składać 
„Tygodnik P łocki”, 8-go Maja 16.

00835026

a

Sprzedam ciągnik Zetor z kabiną, 
zarejestrowany. Flugasik Andrzej, 
09-215 Bożewo, woj. płockie.

00655087

Sprzedam, tanio Syreną R-20, 1981.
W iadomość: Płock, Żabia 3.

00654991

Sprzedam zagospodarowaną działką 
29 a w  Bodzanowie, woj. płockie, 
oraz Fiata 126p blacharka do remon
tu. Bodzanów, Chodkowo-Działki 04 
(naprzeciwko Banku Spółdzielczego).

00654996

Sprzedam ciągnik „Zetor” w dobrym  
stanie. W iadomość: Płock ul. Reja 
26 m 14 godz. 11.00—17.00.

00055000

Kupię m ieszkanie w łasnościow e M-4 
lub M-3 w Płocku. Ofery nr 00565001 
składać „Tygodnik Płocki” 3 Maja 16.

00655001

Sprzedam m aszyną do lodów. Wia
domość: tel. 129-13.

00655004

Sprzedam gospodarstwo o powierzch
ni 5,13 ha, budynki. K owalska Lucy
na Machcino 09-412 Proboszczewlce.

■* 00654987

Dom z lokalem handlowym  w cen
trum Żychlina sprzedam. Wiadomość: 
Żychlin, Narutowicza 47 (wtorki, piąt
ki) w  godz. 12.00—16.00.

00654991

Sprzedam te le w iz o r  Rubln-714, oraz 
kurtką skórzaną 3/4 czarną. P łock tel. 
218-47.

00854994

Sprzedam dom piętrowy x działką 
Płock-Podolszyoe, ul. Zbożowa 13.

00654992

O J C A

efkładają kierownictwo, OOP 
I Rada Pracownicza Kuratorium.

P-234

t y g o d n ik  PŁOCKI — pismo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. V.y- 
ivqrc»awskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch - Ad daw .a _ Warst-aw Kie  ̂ y ptock Telefony: redaktor naczelr.y 270-60,

S . r,Sd« o,.' „ , c «» W JKSŁJTSSSÓt m -n  «d.WOW WMt
f ^  „ o n ? ™  Kutnte u l P o d  rzeczna I tel 176-37 Redaguje zespół w składzie:

O l. « » « .  « « « * •  ■“ “ « * — •  “ ■
konywaniB skrótów i zmian tytułów .

Prenumeratą na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-K siążka-ftuch” or««
urzędy pocztowe i doręczyciele w  term inach!

-  do 10 listopada na styczeń. I kwartał, I półrocze roku następnego 1 cały rok

— du d nią*! m iesiąca poprzedzającego okres prenumeraty na pozostałe okresy
roku bieżącego.

Jednostki gospodarki uspołecznionej, łnatytuoje 1 organizacje 
tvczna składają zam ówienia w  m iejscow ych Oddziałach RSW „Prasa-Książka- 
Ruch**. Zakłady pracy ł in ity tu cje w  m iejscow ościach, w których nie 
działów RSW oraz prenumeratorzy indyw idualni zam awiają prenumeratą w u-

Wszystkim, którzy ©kazali nam pomoc i uczestniczyli w ostat
niej drodze mojego Męża

WOJCIECHA TOMASZEWSKIEGO

serdeczne podziękowania składa ionR ,  dziećmi
__________ 00355045

Koleżance
GRAŻYNIE JUREWICZ

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Cioci

WIKTORII ŻOŁNOWSKIEJ
składają Rada> Zariąd oraa koleżanki 1 koledzy

r Młodzieżowej Spółdzielni Pracy im. ZWM
w Płocku 

P-248

„eh lub u doręczycieli. Prenumeratą aa zleceniem w ysyłki z* 
K S h S S S T  RSW praw-K siążka* Ruch”. Centrala Kolportażu Prasy 

* W vdawslctwmul*Towarowa 28 00-950 Warszawa, konto NBP XV O/Wsrszawa 
it63 201045-13911 w term inie podanym dl* prenumeraty krajowej Prenumerata
m ” £ S S l £  w m f f i  i  5 r K f «  U  d r o t n .  od_ __ _ m to 1fldVWT(IUlllnvCh t O 100 prOC 2JeC8J^CyCn inSTy
tutfT .^zakładów O g t o S i a  pr^yjmitle cunkt ogłoszeniow y w Płocku
ul. 3 Maja 18. tel 253-88 oraz Biuro Ogłoszeń WarszawsWego tv ydawnicty a 
Prasowego RSW ..Prasa-Kalażka-Ruch*’ Warszawa ul Poznańska 38.

Druk: Prasowe zakłady Graficzne RSW „Prasa - Ksl ąż k . - Ruch * ̂  Wa ̂  
Nowogrodzka 84/88.



SUKCESJA 
PO BLOCHU

temu, wyniósł ponad 90 tysięcy 
rubli. Suma jak na owe czasy 
(Wokulskiego) bardzo duża.

Bloch miał więc środki by w 
Bedlnie, w którym jednak prze
bywał rzadko, założyć piękny 
park i wybudować pałac, nawią
zujący stylowo do spóźnionego 
już klasycyzmu. Podkreśla to 
zwłaszcza jońska kolumnada, 
tympanon i cała fasada ogrodowa 
budowli. Szkoda, ale ze stylowe
go wnętrza niewiele tu pozostało, 
prawdę mówiąc prawie nic. 
Obiekt ten, nie konserwowany 
przez wiele fat, znajduje się na 
pograniczu ruiny. Gdyby nie fakt, 
że użytkowany był od czasów za
kończenia wojny przez władze 
oświatowe, zapewne podzieliłby 
los szeregu innych zabytkowych 
dworów i pałaców na ziemi plo-M AM zwyczaj szybkiego rowym parku. Zespół ten, czyli 

reagowania na wszelkie budowla i założenie parkowo- 
aygnały czytelnicze, cho- -ogrodowe, pochodzą z drugiej 

ciai ograniczoność łamów gazety połowy ub. wieku, czyli liczą so- ckiej. Jego otoczenie szpeci kon 
nie pozwala na natychmiastową 
publikację licznych listów i wy- 
powiedzi. Niektóre z nich doty- 
czą również i poniższego kąci
ka, który wespół z taż. Tadeu
szem Osińskim redagujemy od 
ładnych paru lat. Mniej więcej 
rok temu (I) zaprosił nas Czytel
nik z Bedlna, by przyjechać i opi
sać „nasz pałac”. List był obszer
ny, pełen zatroskania o los obiek
tów zabytkowych. „Tyło się dziś 
marnuje dziel Bztukl architekto
nicznej — czytamy w nim — łe 
strach pomyśleć, co my pozosta
wimy naszym wnukom. Może te 
betonowe graniastosłupy, które 
już się walą, choć mają najwyżej 
po dwadzieścia latM.

Z powodu dłuższej nieobecno
ści w kraju Tadeusza Osińskie
go, z zaproszenia do Bedlna sko
rzystaliśmy dopiero przed kilku
nastoma dniami.

Bedlno, włoska o statjusle gmi
ny, leży przy drogowym trakcie 
międzynarodowym wschód — za
chód, oznaczonym do niedawna 
E-8. Pierwsza wzmianka histo
ryczna na jej temat pochodzi z 
1364 roku, mniej więcej wtedy 
erygowano też tutaj parafię. Na 
początku XVI wieku Bedlno stało 
się siedzibą dekanatu, wchodząc 
w skład archidiakonatu łęczyckie
go. Kościół drewniany, pamiętają-

A

r

bie niewiele ponad sto łat. W tener, mający zastąpić nową szko- 
przeszłości była to własność prze- łę. Ratuje to wprawdzie dzieci

______ „.V,....*..,, mysłowca Jana Gotliba Blocha przed wypadkiem np. zawaleniem
cy tamte czasy, przetrwa! tutaj (1836—1902), jednego z pierwszych sufitu w pałacu-szkole, ale urody 
ponad cztery stulecia. Uległ do- wielkich kapitalistów Królestwa temu miejscu me pi zysparza. 
piero hitlerowcom, którzy roze- Polskiego, finansisty, ekonomi- 
brali go w latach okupacji. Na sty 1 statystyka. Bloch, urodzony 
szczęście do nowego obiektu, w rodzinie Żydów radomskich,

rzutki i przedsiębiorczy, angażo
wał się w gigantyczne na owe 
czasy przedsięwzięcia, m. in. bu
dowę linii kolejowych oraz za
kładanie licznych towarzystw fi-

wzmesionego w 1947 roku, prze
niesiono sporo najwartościow
szych przedmiotów ze świątyni 
wcześniejszej, w tym XVI-wiecz- 
ną monstrancję.

Oczywiście, tradycje osadnicze nansowo-kredytowych. Kiedy w 
miejscowości są znacznie starsze 1869 roku podupadła cukrownia 
niż wzmianki źródłowe. Dowodzi w Dobrzelinie należąca do W ł. 
tego nieźle zachowane grodzisko Łubieńskiego, Bloch wykup*! za- 
stożkowe, położone na południe kład, zakładając pięć lat później 
od wrsi przy drodze biegnącej do „Dobrzelińskie Towarzystwo Fa-
cmenfafza. Nie zostało ono do
tychczas dobrze zbadane, ale na
wet tzw. badania powierzchniowe 
przyniosły sporo Interesującego 
materiału archeologicznego.

Zajmijmy sio jednak pot*rem, 
położonym w obszernym 5-bekta-

hryk Cukru”, vy którym posiadał 
zdecydowaną większość akcji. 
Hrabia Łubieński wydzierżawi! 
spółce dobra Dobrzelin wraz z 
folwarkami Cieszyn i Bedlno. 
Zysk z tej dzierżawy w latach 
1887/88, czyli równo sto lat

Bardziej chyba interesujący 1 
wartościowy jest park, o regular
nym zależeniu, być może dzieło 
Kronerberga, z pięknymi akwe
nami i kanałem oraz rzadkimi 
okazami flory — biotą wschodnią, 
srebrnym świerkiem, choiną ka
nadyjską, dębem piramidalnym 1 
lipą węgierską. Tylko — kto te 
drzewa zna i potrafi docenić ich 
z "raczenie przyrodnicze?

Najpiękniej tu w maju. kiedy 
zieleń skrywa wszystkie niedo
statki, ale dziś, na przedwiośniu 
nic ukryć się nie da. Pozostaje 
więc smutnawa rzeczywistość.

Tekst: JAM B. 'MYCEK 
Rysunek: TADEUSZ OSSMSKI

K o n tr o le  stały się u nas 
zjawiskiem tak powszech
nym, że nawet najmniej 

wykształcone prucowrńce handlu 
przestały się mylić i nie mówią 
już „kontrol”, tylko prawidłowo 
— i,kontrola”. Ale jak się wydaje 
na tym się wszystko kończy, cho
ciaż z drugiej strony — zaśmiece
nie naszego języka było i jest tak 
wielkie, że przywrócenie do sta
nu pożądanego jednego chociaż 
słowa jest pewnym osiągnięciem, 
jakkolwiek nie o to przecież cho
dziło.

Kontrole mamy zapowiedziane 
normalnie i niezapowiedziane, to 
znaczy też zapowiedziane, ale tuż 
przed, cichym telefonem: uwaga, 
jadą do was! Nie do opisania, co 
wtedy się dzieje w jednostce, któ
rą za godzinę mają skontrolować. 
Poza tym są kontrole permanen
tne, doraźne, gruntowne, wyryw
kowe, rekontrole i subkontrole, 
czyli kontrolę rekontroli. 1 co z 
tego wynika? Przeważnie spra
wozdanie wynika, o czym Jednak 
będzie mowa dalej.

Powyższa klasyfikacja była do
konana według kryterium czasu 
trwania i w pewnym stopniu czę
stotliwości.

Innym kryterium podziału kon
troli będzie stan osobowy, czy też 
przynależność kontrolujących do 
jakiejś instytucji kontrolującej. 
Może to być więc NIK, może PIH 
kontrola resortowa, wewnętrzna,

ci o tym zakładzie), że gdy jeszcze 
raz tego dnia usłyszy słowo kon
trola, to bez słowa zacznie się roz
bierać, bo jeszcze tylko nie miała 
kontroli lekarskiej. To tylko na 
oko jest może śmieszne. Trzeba 
pamiętać wszak, że jako niby — 
kontroler byłem u niej w tym 
dniu czwarty.

Opisywanie stanu faktycznego 
niewiele pomoże, prawie nic nie 
zmieni. Od kontroli towarów nie 
przybędzie, nie poprawi się także 
żadna jakość, z jakością życia na 
czele listy. Opisywanie tego stanu 
ma na celu jedynie uprzytomnie-

Sanepid, komitet osiedlowy, kon
trola społeczna, komitet sklepowy, 
panie z Ligi Kobiet, panowie s 
Dyrekcji itp. Ciał kontrolujących 
jest tyle, że nikt ich z pamięci nie 
wyliczy, a gdyby wyliczyć zdołał 
— załapałby się za głowę, spoj
rzał w lustro i stwierdził, że na 
skutek tej masy i wysiłku, aby 
nikogo nie pominąć — osiwiał.

Kontrole lubią chodzić stadami. 
Pewna kierowniczka zakładu zbli
żonego do handlu stwierdziła, gdy 
ją poprosiłem o książkę tatal#ń 
(chciałem tylko ją tprawdałć. #*- 

się prsetomei, co mtoetą m*+>
l

KONTROLA
nie niektórym instytucjom, że 
brną w bezsens. Co dają, lub da
ły kontrole antyspekulacyjne? Po
zornie bardzo dużo. Czyż spotyka
my dziś spekulantów kartka
mi na alkohol? Albo na papiero
sy? Oczywiście, że nie! Nie ma 
już spekulacji kartkami mięsnymi! 
Dlaczego tak się dzieje? Otóż nie 
dlatego, że pomogła komuś kon
trola, a jedyne dlatego tak jest, 
że zlikwidowano kartki i papiero
sy można kupić normalnie w 
sklepie. Mięsa można dokupić w 
sklepach komercyjnych, chociaż 
nie wszędzie i być może dlatego 
w jakichś zakamarkach wojewó
dztwa ktoś handluje kartkami.

Skupmy się teraz chwilę nad 
rozwojem kontroli, która od lat 
stanowi przedmiot drwin i kryty
ki. Mówię o tzw. kontroli tech
nicznej. Mimo apeli, działań, na
cisków, karuzeli stanowisk kon
trolerów technicznych, akcji „u 
mnie bubel ni* przechodzi* — 
josi jak jm  4 to octom gorosĄ,

Zamiast nasilać akcję kontrolną 
— trzeba sięgnąć po autentyczne 
instrumenty autentycznej refor
my gospodarczej. Ale to stanie się 
chyba na czwartym etapie, a tu 
drugi jeszcze nie wszedł. Po pro
stu producentów jakiegoś artyku
łu, obojętnie czego — powinno być 
co najmniej dwóch i produkować 
tyle, żeby wystarczyło i trochę zo
stało nie sprzedane. Wtedy klient 
sobie wybierze towar lepszy, bu- 
belmajstrzy zbankrutują, albo po
prawią jakość. 1 wtedy nie trze
ba będzie żadnej kontroli, a jeśli 
już — to będzie ona skuteczna.

Ostatni przykład dotyczył sa
mych zasad, czyli istoty rzeczy. 
Trzeba dotrzeć do źródeł, kontro
lować, czyli klasyfikować, oce
niać przyczyny jakiegoś zjawiska. 
Oto w Gostyninie słyszy się wię
ksze, niż\ gdzie indziej narzekania 
na kolejki, na jakość wyrobów 
wędliniarskich, na niedomogi 
handlu. Zamiast kontrolować 
każdy mięsny sklep oddzielnie, pi
sać raporry itd. — należy powie
dzieć sobie od razu, że ogromna 
część tych utyskiwań pochodzi 
stąd, że jakaś przemądra gosty- 
nińska głowa wykombinowała, że 
w jednym sklepie ma być sprze
dawane samo mięso, a w drugim 
tyli o wędliny.

Skoro już jesteśmy w Gostyni
nie, to zastanówmy się jeszcze nad 
jedną spraicą. Otóż dogłębną kon
trolą został niedawno dotknięty 
ZOZ, czyli Zespół Opieki Zdro
wotnej. Fama głosi, że działy się 
tam rzeczy, o których z trudem 
może się śnić normalnemu Ma- 
zowszaninowi. Fama famą, a u- 
dalo mi się stwierdzić, 2e proto
kół pokontrolny i to bez anek
sów ma ponad sto dwadzieścia 
stron maszynopisu. Wnioski wy
ciągnę za Was, o Czytelnicy. Pri
mo — Co robiły wszelkie kontro
le wcześniejsze? Duo — Pies 
szczeka, karawana idzie dalej, 
czyli będzie jak było, choć chcia
łoby się, aby było inaczej.

O b. SESWATOH

ZROZPACZONA
NASTOLATKA

Jestem  zrozpaczona, nie wiem  
co robić. Moje szczęście zostało 
zdeptane. Wszystko zaczęło się od 
dyskoteki, na której poznałam  
chłopca i zakochałam się. Jest 
ode mnie starszy o rok. Zapowia
dało się wspaniale. Umówił się 
ze mną na drugi dzień. Poszłam  
na spotkanie i marzłam czekając, 
ale nie przyszedł. Kiedy później 
robiłam mu wym ówki kazał mi 
się odczepić. A od tamtej pory 
nie odezwał się do mnie. Widzia
łam go kilka razy z innym i dziew
czynami. Niedawno w ich obecno
ści obrzucił mnie w yzwiskam i i 
obelgami. Nie wiem , co zrobić, bo 
nadal go kocham. Kochana re
dakcjo pomóż. Błagam wydrukuj
cie mój list, może on zrozumie 
jak bardzo mnie skrzywdził. Je
dnocześnie chciałabym  ostrzec in
ne dziewczyny, że nie warto się 
zakochiwać w pierwszym  spotka
nym  chłopaku, jeśli się go dobrze 
nie zna..

MONIKA

Od redakcji: Odpowiedź na sw o
je wątpliwości dałaś sobie sama, 
bo właśnie tak jest, że nie warto 
zakochiwać się w pierwszym  
spotkanym chłopaku, jeśli się go 
nie zna. Zachował się wobec Cie
bie tak. że nie wypadało zrobić 
nic innego jak tylko odwrócić się 
na pięcie i odejść. Ty jednak w y 
myśliłaś sobie historyjkę o w iel
kiej m iłości, która miała być ba
jeczką dla pragnącej uczucia na
stolatki. Jeśli ktoś pozwala, by 
obrzucano go obelgam i i w yzw i
skami i jeszcze twierdzi, że ko
cha, powinien zastanowić się prze- 
le  wszystkim nad sobą. Dlatego 
zam iast m yśleć o randkach, po
m yśl jakie w ym agania należ:/ po
stawić przyszłemu partnerowi.

Z SZUFLADY
KOLEKCJONERA

Wyraz medal pochodzi od łaciń
skiego metallum w Polsce przyjął 
się "stosunkowo późno, gdyż dopiero; 
w XVIII wieku, za czasów Stanisła
wa Augusta. Wcześniej m ały relief 
nazywano numizmatem albo portre
tem w  m etalu.

Medal, będąc dziełem sztuki jest 
trwałą pamiątką, dokumentem w yda
rzenia o wym iarze historycznym , spo
łecznym  czy politycznym  oraz — jak  
twierdził Marian Gumowski, w ybitny  
znawca sztuki medalierskiej — również 
prywatnym . ' .

W szeregu najlepszych pod wzglę
dem artystycznym  m iejskich medali 
płockich znajduje się bezsprzecznie 
praca Stanisława Sikory, upamiętnia-* 
jąca odsłonięcie pomnika W ładysła
wa Broniew skiego.

Twórca medalu poświęconego w y
bitnemu poecie jest wychowankiem  
warszawskiej Akademii Sztuk P ięk
nych. Należy do w ybitnych w spół
czesnych polskich rzeźbiarzy i me- 
dalierów. Obok dzieł w stylu kla
sycznym, znany jest także z licznych  
kom pozycji abstrakcyjnych. Brał u- 
dział w ponad 300 wystawach krajo
w ych i zagranicznych, zdobywając

niejednokrotnie nagrody i w yróżnie
nia.

Stanisław Sikora jest autorem pom
nika Stefana Żeromskiego w K ielcach, 
popiersia Fryderyka Chopina w Że
lazowej Woli oraz około 70 rzeźb w 
granicie, marmurze, drewnie i  gipsie 
w Urzędzie Rady Ministrów.

Awers opisywanego medalu przed
stawia głowę poety en face. Ujęcie 
to pozwoliło wydobyć cechy indy
w idualne piewcy Mazowsza oraz u- 
wiecznić ich niepoy/tarzalność. Wy
raziste, cyzelow ane, w klęslo-u  
pomnikowe liternictwo dopełnia ca
łości. »,

M istrzostwo oraz m iękkość ręki ar
tysty z całą w yrazistością ukazuje 
strona odwrotna. Rewers zakom po
nowany jest w taki sposób, że ikono
grafia stanowi pewien sym boliczny  
przekrój życia i nierozerwalność 
związku W ładysława B roniew skie
go z Płockiem . Po lewej stronie drze
wo. napis Płock, niżej data 1972. Po 
prawej osiem poziom ych prostoką
tów z napisem :

Piękne Jesteś Mazowsze
Stąd wziąłem  skrzydła do lotu
W dole medalu w głębiony rysunek  

domu poety.
Medal w ybity został przez Menni

cę W arszawską w wersji brązowej w 
ilości 1015 szt.

ANDRZEJ CIESIULSKI
Fot. Tomasz J. Gałązka

POZIOMO: 1) ciężkie, duszne po
wietrze, 4) potocznie: lekarz, 8) w  
Bibliotece im. Zielińskich TNP liczy  
blisko 190 tysięcy woluminów, 10) 
najw iększy ośrodek przem ysłu włó
kienniczego, 11) honorowy obywatel 
Płocka, współtwórca Światowej Or- 
ganizacj Zdrowia (WHO), 13) system  
rozgrywek, 14) bóg m iłości, 17) pa
stuch świń, 19) im ię Nakwaskiej — 
powieściopisarki zmarłej w 1851 r. w 
Małej Wsi. 21) ofiara ze zwierząt 
praktykowana w  starożytności, spala
na na ołtarzu, 22) uniwersalny roz
puszczalnik produkowany w  Petro

chem ii, 83) urządzenie do odbierani* 
fal radiowych.

PIONOWO: 1) osoba przynosząca 
w styd  jakiejś zbiorowości, 2) w e
wnątrz czworoboku Zamku-Opactwa* 
obecnie siedziby Muzeum Mazowiec
kiego, 3) narzędzie służące do w yry
wania np. gwoździ, 5) matka Alek
sandra W ielkiego, 6) pedagog, biblio- 
tekarz, który podczas I w ojny św ia
towej wspólnie z żoną uchronił zbio
ry Biblioteki i muzeum TNP przed 
zniszczeniem, 7) pom ieszczenie m ie
szkalne, 9) diagnoza, 12) z Czerwińska 
w yruszył pod Grunwald, 15) ach teł, 
16) dawny powóz, 18) płynie rurocią
giem  „Przyjaźń”, 20) rysunek budyn
ku w rzucie poziomym.

Pom iędzy Czytelników, którzy w 
ciągu 10 dni nądeślą pod adresem re
dakcji rozwiązanie na kartach pocz
tow ych z dopiskiem  Krzyżówka nr 
747, rozlosujem y nagrody książkowe.

WIOSNA 
Z POMYSŁEM

W isdomo już, że w modzie 
m ej ważne jest — za ile — bar
dziej żeby wyglądało zabawnie, 
pomysłowo, kolorowo, miało tzw. 
styl który nie zawsze jest Równo
ważny z zawartością portfela. 
Moda na najbliższy sezon będzie 
prezentować to, co w szyscy już 
m amy i lubimy, czyli pomie
szanie z poplątaniem. A więc 
grzeczny kostiumik. do tego ka
pelusik, rękawiczki i buciki, jak 
u cioci na im ieninach, albo mini 
spódnica z koronkową bluzką, al
bo szerokie spódnice w stylu hisz
pańskim z gorseeikiem , który w 
tym roku ma szansę stać się naj
popularniejszym  strojem młodych 
( nieco młodszych pań, a przede 
wszystkim  umiejętne łączenie ko
lorów. przejście z agresywnych  
lo bardziej pastelow ych, a czarny 
obowiązkowo, (eg)
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BARAN — (21.HI--20.1V).
Co dalej w sprawie, którą zacząłeś załatwić? Na razie 

niepotrzebnie się poddałeś, a zwycięstw o było już 
blisko, dosłownie tuż, tuż. Spróbuj jeszcze raz, bo 
tylko upór doprowadzi do pomyślnego finału, w czwar
tek oczekuj spotkania z Rakiem.

BYK — (21.1 V—20.V.) /
Dla Byków tydzień radosny, pełen optymizmu, spot

kanie z kimś wspaniałym , kto oczekuje i sprawi, że 
niespodzianką będzie każdy następny dzień. Wiele po
wodów do radości będzie miał też ktoś z najbliższej 
rodziny. Na w iosenny spacer, wybierz się ze strzelcem', 
ma w iele ciekaw ych rzeczy do opowiedzenia.

BLIŹNIĘTA — (21. V.—20. VI).
Bliźnięta poddane zostaną trudnym próbom. Ktoś bę

dzie chciał Was mocno zdenerwować i nie przebiera w 
środkach, ale nie będzie miał powodów do satysfak
cji. Szybko zrozumie, że nie tędy droga. Zniechęci się, 
da spokój. Więc już w sobotę wolni od zmartwień 
i trosk wyjedźcie za miasto.

RAK — (21. VI—21.VII).
Chciałbyś dpwiedzieć się jak najwięcej na temat in

teresującej Ryby, a ona jest tajemnicza i niechętnie 
się zwierza. Musisz wykazać się dyplomacją i sprytem  
jeśli naprawdę tak koniecznie chcesz posiąść wiedzę nn 
temat jej dawnych znajomości. Lepiej będzie jednak  
zaniechać takich starań.

LEW — (22.VII—21. VIII)
Zakochane L * y  będą w  kłopocie, bo okaże się te  

ich obiekt uozuó coraz częściej spogląda w  stronę 
pewnego Wodnika, który ma zawsze czas i potrafi in 
teresująco rozmawiać. Nie należy jeszcze popadać w  
zdenerwowanie, (kle niech czujność Wasza nie będzie 
uśpiona.

PANNA — (22. VIII—21.XI)
W iele tematów czeka by je podjąć, choćby r, •' łu 

domowych obowiązków. Na razie jest to ciągła 
zorka dlatego nieustające sprzeczki i dom ow e burze, 
postaraj się zastanowić nad tym w w olną sobotę, kie
dy akurat będzie czas, by na spokojn ie  w szystko roz
w ażyć.

WAGA — (22.IX—21.X.)
Kilka przyjem nych chwil w poniedziałkowy w ieczór 

sprawi, że nagle św iat wyda s>ę piękny i znowu bo dzie  
się. chciało żyć. Towarzystwo Lwa, zawsze a tra k c y jn e 
go partnera, zm obilizuje Was do w iększych s ta rań  
o własny w ygląd. Na w iosnę trzeba koniecznie odw ie
dzić fryzjera i kosm etyczkę.

SKORPION — (22.X.—21.XI)
Skropiony okażą się zbyt nerw ow e i stracą  punkty  

u swoich bliskich, ale, niebaw em  nadarzy  się okazja 
by je odzyskać, bo w szystko przecież w Waszych 
kach. Koniecznie też p o sta ra jc ie  się uśm iechać pro
m iennie, tak jak pierw sze w iosenne słońce.

STRZELEC — (22.XI—21.XII)
Trochę gim nastyki to obowiązek, chudnijcie  w b iod

rach i w łydkach. Jeśli sami nie m acie odpow iedniego 
dopingu, wystarczy spojrzeć w lu stro  i stanąć na chw i
lę  na wagę. A może tak chudnięcie  we dwoje? Efekty 
mogą być znakomite i o silną wolę łatw iej.

KOZIOROŻEC — (22,XIT—20.1.)
Dobry czas na spotkanie z przygodą. Może wreszcie 

odważycie się żeby podjąć decyzję i zaryzykow ać.' Naj
w yżej się nie uda. To wszystko co możecie stracić 
próbować warto, bo zawsze to ja k a ś  szansa oh-- ca 
przed monotonią i nudą.

WODNIK -  (21.1.—18.11)
Wodnikom na w iosnę przyda się porela witnn-Hr, . 

surówek. Są zmęczone, ciągle zde.nerwow k\,.
nik przesilenia. Nie trzeba nm;C pretenze nn" r.L  ' - 
kich wokół, a spojrzeć na problem.'racjonalnie z ,, 
zanie najprostsze — to zadbać o siebie, a ńf* 
obiecywać, że zrobicie to już od jutra. tyIko

RYBY — (19.11—20.III.)
Ryby będą niespokojne, ponieważ ciągle nie w i-u .0 

czy rozwój wypadków okaże się pom yślny, ale 
każą w ierzyć, że tak, a horoskop to v n, : r -k, k
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