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• 3 bm. plenum Ideologiczne • Jaką mamy kadrę w administracji
• ,30 proc. zatrudnionych w związkach zawodowych • Inwestycje

TV

sobota

oświatowe

niedziela

W u tHegły m
tygodniu, pod
p rzewodnictwem lekretarza M,
obradowała
Domaraddr.Ieco,
E&ultulywa Kom itetu Wojewodzklego PZPR.
Zapoznała
aię ona ze stanem
kadry urzędnicze J
w
ad ministracji
pa6stwo weJ.
powstawaniem
nowych struktur Iwiązkowych,
wysłuchała
Informacil dotyI:ZIł«'J przeblcgu Inwestycji
w
ośwlacie,
zatwierdziła
materiały na plenum KW,

•

atema tyczne podnoszenie wymagail "" l tolunku dQ kadry urzędnlcuj
maM 18robkJ nlż
nAł średn io
o 3500 &I od płac
administrac ji ... Innych galę
dach
(o.podark t. narodowe j.
Powoduje to, że wielu wartościowych ludzi ucieka z admlpi.stracH pa6stwowe J po tdobyciu wyluz.talcenia I dośwlad
cz.enia w pracy.
11,3 proe. kad r, w W'u;:d ach
stopnla podstawowego, posiada
'wykształcenie

"'yme, IV Unę
d:r.le Wo}ew6d,dtlm _ 311 pro-

•

Ocena
dzlalalno.kl admlnl.tracji pańs, ....-ow.. j w odelU·
elu obywateU Jest ","-"tpUwie rótna. faktem jednak jelt.
te w mlnlon,.eh dw6eh latach
aroblono wlełł w utresle pra.
widłoweco doboru ludd. IWIaazcza zajmu.Jatcy-eh kierownlcu
.tano.... 1ll1ta oral bdllłcenia ..
,Olnelo 1 uwodowqo. W unędaeh stopnia
poddawo.....o
wymkniono Ił ptOe.
IIkmyeh, , W Ur~ W.)ew6dt.klm ., procent
NleltCln)''''' WJ)ł7W na ą·

cept.

•

•

Najwh:k.ny

procellt

zaló&:

na ogól ną kwotę
128,4
mln Ił. Podjęte wnl03kl I taU1wodow)'cb
IV państwowych
lecenia powinn, wptynąc pocospodarltwach rolnych
(30
Iytywnle na realizację zadań.
proc.), bankach (52 proc.', plaZ
uwali na zainteresowanie
cówkach
kulturalnych
(60
.polecuń.twa
....runkaml naproc.),
Wojewódzkim
Domu - uc:r.anla temat ten podejmuje·
Kultur, (17 proc.), IV placóww OSObnym artykule.
kach
oświatowych I w)'ehoCzłonkowie Ea;&ekutyw)' dnll
wawc%ycn (33 proc.).
w swych w)'l1.ąplenlach wyraz
troski
pu.eblea niektórych
inwestycji, "twlancz.a tych, na
których
llitnlelą
op6tnlen\a
Po zapowanlu . ię I omb... le.
(szkoła
w Dylągowe J, przednlu
ma1erlałbw
Informacyj- IZkole w Ostrowie, rozbudowa
nyeh I pcojetłu referatu 1ł8ta
aioł, '" Orłach, ukol, w Załono, te kole)nc!' plenarne po..
połowie l Stubnie).
siedzenie Komitetu Wojew6da-tlqo PZPR ~ ... Ięcone lIPta
W.....n ioskach
Egzeltutywa
....om kIeolotic&nym, odbędzl. &Wr6c1ła uwan kuratorium n.a
potrzebę pn)'ipłeaenill
przy.ię 3 ner ....u
br. O !Odr.. 10 ..
haU WOSlR w Przemyłlu.
IOto....u. do budow, IZkol, ..'e '
J'redrnpolu, IObowł4zala wojewo&I do upewnienia 'rodk6w
w'tąpilo
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13 maja br.. Da
.wym diN«im w br. posleckeniu, obradowała Jarosław ska
Rada
0 1.
Tektorow _ Ofgan Inspiracyjno-doradczy
naczelnik. miasta
btnleJący od ber. mała 7 lal.
T ym razem dyrektou, miejscowych przed.d ębłontw,
prezesi
sp6ldzleltl I ltlerown1cy plac6w ek kulturaln ych oraz instytucji adminbtracyjnycb lUtana·
" 'lall sie nad motliwoŚClaml lepszego, nU do tej pory. wspar·
da działalności kulturalnej 0r:u: .portowo-rekreacyjnej w
m idcle.

Zastraszająca

plaga

Jarosławskiej

~kIoo cb.Ie6 dzJs5ejN,y)B.
JOIław.IdeJ kultury I jej pod-

Rady Dyrektorów

fOIlaowtan. kin. podjęto -.t.ę.

pne u.za:odnJenla dolycz.ące per. tawowlf boląc:z1d
wynikająee
lpell:tyw budowy
(w.p6lnyml
116wnle & braku odpowiednlcb - .iłaml
klllus pnedslebkmtw)
'fOdk6w, lrudno&d natury or·
droc1 dojudoweJ
do ~rodta
lan1&acyineJ. a cz.to r6wnleł
wypoctynkowego w Radawie, a
I włakiweco IpOlecZllelO 13m·
l.aku _ usprawnienia wadl1.
t~ m.łn. Ił! ttrony uwej dotłjd komunikacil na Układów pracy
(te wbowiązanil mlasto-R.ldawa.
Iy .~ lepiej nit· do tej pory uMimo ~ych
skromnych. ..
Jąć si. tym problemem). Spor-.
C1:uach
reformy, motllwoki
C%~ posiedzenia R.lda po'włę
ella IbUlającym uę wakacjOm
(dl; pttyltładu
potentat J-kim
.,Jarl.". 1rl6ry w br, wy.
I okresowi urlopowemu pod kil·
tem upeo.vnlen1e
najlepnych
produkuje wyroby u. 2 150 mln
warunków do wypoc:z11'lku )a- 11 ma do d)'lpozyctt fundw% .o-

,est

~tonki,

której nie ma czym

Ze s ionką zdą!ylLśmy &i ę wprawdz.ie ~lć,
edy! od lat, ten pasiasty chrząnC"l, • twwzC1B
jego larwy, w mniejszym lub większym ,topniu
niszczą plantacje liemnlak6w, obnltającz:na.a
nie Ich plony. Walka 1 tym natrętnym i jalde
plodnym szkodnikiem jest
trudna, """aszcza.
\ ·6wcr.as, gdy brakujp odpowiednich irodk6w 0_
~hrony l.Br6WDO płynnych, jak I pyUstych. W
pnenłośd Ja·koś Jednak radwno lObie I tym
..stonkowym problemem" I I reguły rolnik wy_
chod'lU zwyclo;ko z tej walkl, nie POAOUąC wię
bzych strat.
Obecnie jednak łpNIwa pnybrala obr6ł barcho PO\l'a.tnY, teby me powle<W« wreCI at.Itrofalny. Nie,
to nie bdne wyolbnymlanłe
faktu , al'lll tym hardziej .ł.:ranen1e besradnJch
trochę plantatorów, Beuadnych, wobec: nie .potYkanej dotychcl8' w 118nycb warunkach, prawdziwej Inwujl .tonki. ktbra atakuje Jut nle
tyik ... liemnlakl. ale r6wntri pomłdol")l GC"U in·
ne pokrewne roślin,. Słowem, wtdać Mi wsru:dzie - na dutych t na)mnJejal:1'Ch pIant.ae}ad',
w ocrodach wanywnych,
• 1I:i.et ocr6dkaeb
kwiatowych.
Laeod:na lima, wa.esna I ctcpła włosfta, a toakte u~lny maj, .pn.yJały rolpneatrunl.en.\u Rę
tego szkodnika w tpOs6b UJltraszaj"cy. Obecnie
wylęgły s ię Jut tarłoez:ne larwy. T y - . -.. a
tereD. doebodsa wlelelf 1I1eHl:.*e tI • ..,
r.rmade tbler.1Um,. ts .... Itr.l, ~ ltrakeJe
tr.dk6w ochrony. W .letUtr"c:1t .(ftlI...ell Jn& kil
Ilarato m ało I .Ie pOkrTWaJIt .a",", .......wle
akl.ah'YCb sapolrsebowa'- ~ kałułror.~ .,1•• cJę ,",cam• .Jresuu r. kI, te .. pełale .te ...
8a .tlad.cll 'roAhr p,tltbdl t ,............ate W" te" prepan.t .chrony rolaky ... ~ ....patrzenl. Nlewlar""odDe. • Jedaak ....w . .lwe

«t.-

Do dyspozycJi ro1nl.k6w trzeba
wyjątku ~ru:t,

postawił cały

uaJdUMcY ..... ktualnie na
łeren!e cmln. Slutby rolM.
poudnUl:owakte,. a
JlI"&ede WU)'3tkim SKR_y
munll
umiejętnie
koordynOWał prace chem1lae1Jne. PGR-y I Sp6ł_
chleWe Produkcyjne, po pneprowadzenłu OVty.ków na wla.nycb plantacjach muu" prtyJłć &
pomoc" _ zwluuza IPnętem - rnln1kom ind)'"'Nłdua1nym. Do .... alkl Ił! .umk"
pnYltłjJMf
teł mu .~ szkoły, a laku zakłady pracy. Inltytucje I pnedslC:błontw. pa6tłwowe, wnyscy, bo
w pruclwnym wypadku moł.e dojść do demn laezaneJ katastrofy.
MI1S'ZIł sic: tet :rnaleU trodId. oc:hron,. Uc:zyl!
II. boY.riem musimy I tym, te n ie r82. a \rIy.
b-otnie trzeba będzie prlepcowadzać opryski,
edyt pn.y olbrzymIel maeowe;J klwazJI Ilemni.~ suodnoika, Jedlloruowe jego rwaleutnle
nie wystaray. Jcri to Podsta_y
I na dzłJ
najw.blielszy wa.ruaelt, )eJU oczywt6cle chcemy
uratować ziemnlak.ll
be:!

wy.tOkośct.. ,

W sumie, OPIedJąc
si. na
deltlaraeJach dcnonych oa to..
TUm Rady, JaroI,ławska kultura,

sport 1 rekreacja na ~ bea
opieki nie poz,ostan, ate - to

tn.eba l.l'ozuml~ "WleIe llc:r.yć teł •
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zwalczyć

I laUe lrudDe do wyUumacuola.. Pybn..le tylko
dl.c:seco lak .Ię cb:leJef Co robUr I o tlym mytlały .hlib, rolne oral Siada
Kw.ranta nn, l
<kbr.n, Rołlln'
Do ..",alesaaia I'onkl IIemnłanaoeJ nie pn,_
rolowane ą w Pf'łt:d rłwald n a..e SKR·,. r.
pre. tll maJ, tbyt malo .pnęł.
do pneprowa_
dnals opr)'stów,
Iwl..u q kompleku.,eb.
Wałoe to, Idy t 'rodk6w pI)'DnycJ. - Jak lIa ras ie - podobllo IIle beakę. Do .prysk6w wtęe
&Reba, pnYlt,pU ..t.,ebnala.ł, Cd.,t larwy 'ten" lałeuywllle I 1IlfA~ ' pla.taele wetela,da
demnlallw ....potI6b ..........JlteY.

11.--'"

12: mln
nadal będ" w.p!eTat tutejszy sport, kt6remu .a braku łrodk6w t od powIednIeco aplecza - ,rorz:l powa t·
o y kryzys.
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W okresie od • do 20 maja
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A KT UALNOS C I

Efekty-współdzjałani~
państwa z Ko$ciołem

I" ""

I.

,''/CO mamyl

opożytkach z
ŻYCIE
l' ozmawin
W ble"cy... . r.ka filii ...
lał od chwlU powoła .
ala Narodowe«. FtmdullIU O~
ehroa)' Zdrowia. Przel teD
w kraJa le ,polcC"UIyeb irodk6w wybudowano wiele plac6wek sl ułb y s drowia. I poro '110t 6well: wydano na sakup aparat ury medyczllt'J np. Jak .y.
tu acja wyc llł da
w Przemy·
_

dalaJę6

eu.,

• kłem?

W okresie działalności
Wojewódzkiego
Komitetu
NFOZ do końca grudnia 1982
r. zgrornadzilism y
na koncie
150784000
złotych. Natomiast
wyda l iśmy 67 375 000 zł. Wybudowano 6 oś rodków zdrowia.
mlenczących 22 gabinety
lekarskJe, l punkt apteczny ora1.
12
m ieszkań
d la personelu.
Plae6wkl te powstaly w No· wosielcach, Maćkowicach. PruchnLku. AdamOwce. Zuraw ic~
· kac:h I Pantałowic~h. Na Ich
b udowę
wyasygnowaliiimy
6 323000 z!. Obecnie wznoszone
są ośrodki zdrowia
w Oles1.Y~
, cach.
Drohobyczee,
Starym
· Dzikowie, Wlą1.0wni cy. Zarze~
CZY I Zuraw lcy, na które przekazaliśmy
łą cznic
34 'N9 000
zł. Nie mamy jCllzcze rozliczenia kOlicowego
z wydatków.
jakie
poehlonęły
oddane
nieda w no do uży tku _ o~ rodk i
zdrowia
w Laszka ch i Sluhnie".
- Ale przec i eż n ie sa mf! ośrodki

NFOZ

zdrowia

bp. qnaey TokarCluk
wywJadtle dła Radia Wa.
łykańsk1e&0:
..od roku 1910
w dleeftjj pnemy sklej utwo·
.n ono okolo 150 nowych pa.
ratil II IłClonle w diecezji jeM
tV

%Sł

paralU.

wybudowa no

około

180 DOwych 1 10Udnycb,

my '" Ik..!1 krajowe j naJ lepsld plI.I'allal nf4".
(.. K1erunld" , !! maJa 1983 r.)
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hasłem

kolome

Ze

to WK NFOZ t opni eJe. Wydat·

zaWlI>I't .v m

w \y1.U!e

~.

d:>j<>d

~.

tlOS'2:l<odow"'; YCh

• 1 - 8 bm. oraz w.e· wrześniu gościć będzie
w Przemyślu Stani sław NardeUi
• Na co wydano pien i ądz e uzyskane z kart
wstępu na kwietniowe seanse bioenergot,ra,.·
peutyczne

.. Polonla".
1 ~erwea
zo rganizo wa ne
zostaną 3 zabiegi o go-

dzinle l 4. 16.30 I 18.30, nMo ·
miast I caerwc. 2 zabiegi _
god1.. 14 i 16.30.
Bramy s tadionu
otw arte
bQdą dla pw$iadaczy
kart
ws tępu
na p ier~:r.y zabieg
od godz:lny 10.
.
l jeszcze jedna wai na j,n for macja dla tych w'S!:ystk jch.
któr zy chcą wziąć udzia l w
aeansle bioenergoterapeutyc z.
nym. a do te j pory nie ma j ą
kart wstępu.. W dniach 1-8

ną

wiadomo~ć.

przek:a ia n ą

nam przez. komitet · organi'za.
cyj.n,.. Stanisław Nardelli za.:
"""w ledtiał 'I"",re ledo, w io
"'"
zr. tę w Pr zemyśłu
wtI
wrześniu br.

- btotnie. problemów nie
brak. Nie wszędzie tbl6rk'l
przebiega IIladko. Generalnic
ujmując na jofiarniejsi
są
zatrudnieni Vi Ulk iadach pań ·
stwowych I uspołec:mionych,
którzy w omawianym okresie
wpłacili t 14 6SP 000 zł, oodczas
gdy
rolniey
zgromadzili
18518000 1.1. Do najaktywniejszych gmin. które plan roczny
realiwją jUt w r kwartale. na~
leż ą od kilku lat: Gać, Kańczuga.
T ry ńcza . Orly i Zar1.ccze. Al,e
na pr1.yklad w ub. roku n ic os iąlZnełv ola nowanych woły wów
od rol ni k6w eminy Jarosław i
Roiw le nica oraz m ia sta J arosł aw 1 Lu ba czów. Oc i aga j ą ~Ie
tei. w zbi6rce takle I!m in v ja it
Rokietnica, Hor yniec, D.v nów.
LaszIti...
- A wiali nie w Lankach o·

( ł ącznie

nic.

Katdvch w.k l cl\' le den
~ t.a klch turnusów
dok " lItoWa ny
Je;R w Pn.em~em. ""go k ..zly
pOleryWI'. z_ klady onC'jl z nafiO!""
Drzez

Fol. T. ZlEMBOLEW8KA

sław Nardelli
znów zawita
do Przemy śla. Tym rare m l
jego pomoc)' skorzyli ta znacz·
ole więc::eJ oaOb, bowie m za biegi biocnetgoterapeutyczne
odbędą się na stad ionie MKS

ile n a co. Powlcd:r.my Je.
s:r.cze o tym, kto ile loiy na
NFOZ. Bo pnec leł wiadomo.
ie .. ł~ aklywno/icl=l społ ecz ną
r6tnie wrotnych i rodowlak ac b
b,.wa ...

tworzył

podwoje nowy

~

Od 15 czerwca w sic.d 7.ibie

Qddzialu
Wojewbd'o\kle go
Stowarzyszenia
.. Pax"
w
Prremy!lu
mo:.!:na nabywać
karty wstępu na wr zesień na
podstawie skierowania lekar _skie go. Tam tei d zia ła punkt
informacy jny.
•
ł,..

W
n iem

związku 1. 'ta i ntere.'łOwaczęśc:J ~ spoŁeczeństwa

podz iałem

funduszy . u'tY.'l kanych z kart w s tępu na zable ·
gl. dokonane przez Stanislawa Nardellego w Przemyślu
podczaS jego piel"Wszej wl zyty . - 'tW.r6cl1!Ślny si ę w tej
s prawie do komitetu o r g~·ni ·
tacy ine l'o
P,. edUcnlliu lI_tów

,wi,·

lallych I pneprow"d'<cn i ~ m ~ .. bl"ló\ll'.
u zyskan o
Itw (l l~
1 051 11M d, • Il'Iqo 57 ty.. "
P"un.~onllll na ".,~lęl'n. wydal·

~Iy

..nacsnli w 16N: een,. · m.lch._
łów budowlanycb I ro~illiJ'_
- , Na dzień. 31 .rudn!a 1982
miel iśmy

roku

83 39~ 000

zł.

Do

na

dowy ro:.tooc~et.ych
potrzeba jeuc:z:e
Komentarz

licząc

w

66 mln

tł.

zatem

Zhytecllty.

że

jeszcze,

bu-

inwestycji

cenach ub. toku Dodam

koncie

ukończenia

w

f.

1984

planuje s le rOtPOczeo:le bUjowY'
ośrodka zdrowia w Mcdyct (0rie nb cyJna wa r toś~ kvulof\'SQwa - :11 mln 11), a w rok p6-

tnie!

_

tak t c

w Jawornlku

PolskfJn· ..
:... Co utem

pn.cdsl~wd~ć.

ab,. umia r y lit: alsclly?
Przede w szystkim t r z('!Ja
zdyna.mb:ować

ternO\) rob6t na

budowach rozpoctcty-::n w DOprtednich latach. Oczeku jemy

wr datnieju eJ pomocy ze lItro~
społecznych komitetów budow y .i właściwych komisji rad
nArodOWł' ch. L iczym v takie na
lo. t e r esor t zdrowia rorawnlej
bedzie Ul l!ospo d :tro wyw ać n ~ wo
oddaw a ne obiekty. Sad7.c. t e pO
spełn i en iu tyCh dw6ch war u.~_
k ów. ot.y wl sic a kcja "lbiÓ.ko_
wa wśród lud noścI.
n:y

R01mawia la:
A. BOG USt. /\WS KA
PS ,
Dn JolI "Wi OlI nia br. n\lnno ...
"'oJ e w6 d~t w'" 1 hl ' " 114 Iyl . >:1
l ua .pla " tocl<n)' ZI ml n l IOI )·._h ••
w )' dal~ c
w tym u'''yn, n ll.l.
I ml n 2>0) tYI . I I.

zdrowia !

Dr_ bl ..... od lal akc la r ed. k~jI.
"Now In" I ~aI' u d ow wo.l/l'WOlttk lch
PoI&kle!«) KomltelU Pornoev SIlO"'
l..eznel _ w
K ~ nle.
Pn-em,.ilu,
R2.es.zOWWl
I
T a rnob n e-.
au,
m l '",.:a
na
celu
grom....uenle lIOOIeezn ych · fun_v na

Polecamy tę W)'lpow ledź tym, kt6rz.y r; uporem maniaków
mbwią o ,l.)"'kanach w stoounku do w iern ych i Kojc: iota, a
na potwierch.enle s łów ks. b is kupa
l . Toka,reZAlka
,
""'jem1 zdjęcie nowego kokiola we wsJ Plwoda.

czerwca' czynne będą kasy na
sladionle
KKS
"Cluwaj",
bę<J 'l ie
k upi ć
gd zie motna
wej kióWk ę
na
pods tawie
wawego skierowa nia lekar·
skiego.
Zorganizowany
zosta>fn e
takte jeszcze
j6den zabieg
zamknięty. dla grupy
dzieci
kale kich
I
upoŚledzo n y c h.
O1:Joedzie się on S czerwea , w
siedzibie "Ca r itasu" w WIeI·
kleh Oczach.
Dla oaOb, ktOre l rÓ'iTlych
prz),ezyn nie . będą mogły u ezestnic zyć
w
zabiegach
czerwcowych. mamy ~yśl.

pawilony SKOPJE - W Lu baczowie t Przeworsku.
dzfękl
którym baza szpitalna wzbo~
ci się o 111
16iek. Ponadto
14 244 000 zl wyda liśmy na za~
kup aparat ury I sprzętu medyc·z nego.
Wym ienilIim,.
wydatki

•• P oll t lla - Ał Ua " w r rumy ~hl _
" ..' " Zakład,.
>:1
Aul" mllt)' kl .. /Ilera_
-rnlna " _ , . _ 7.1
.• WoJewódl\k l Urud P"nIY _

,,0 szczęście I uśmiech
dla wszystkich dZIeci"

nie tJQIeuaowych koiclolów,
a wiele dall'l)'t.b ,lesl w bu·
dowie (.~). W tej chwili nu....

Pod

Zgodnie z ob ie tn icą St ani·

z sekretarlII Wojewódzkiep Komitetu
Fundll$zu 8chron, Zdrowia IRlYSZTDFEM OUllAKIEM
.. - I
18 297 000 zł) powstak
d Ja
ki r..n... b. pnecld

ośrodek
Czyżb,.
mieszkańcy
~mln )' te~ o nie dlH!enlaU? Kon ·

wllllcu

M •

- Oc zywiŚCi e . i e
środków
NFO Z

OZ-u płynących

Tu".-

t 001 '"

•

WoJew6d:tka Kolun'n"

porlu S:t IlJt a rlle,o _

.. PaA"wo "·,.

3 OH II
M u>:y ....

oś r"dtk

wy .. pnew"Uku _

ł",

d

.. " Fer lll Sla l" Oy nll ... _ 25" d
"'u Woj e w{"bk.. Sl>Óld-teJn .... O·
ll"Qdnluo-r u;tzelan k a _ ' ON ,,10_

1O,o!<"wOd l IW .... KlIka k rotnie JU1;
m l o l'll'W)w al"",w o oueblelC u zbl ll r .
kl . 0 21i kol .. !n , US il ofla rod a w cow 10d zw lercledlaJ aca Vl a n z !II
m 'J. br.) na kolon ie I m . Czyte!ln l·
k llw .. N "",,·j n " :

lfO

tYC h.

• r a.ulw owy Ohodek Mu zyn o_
wy w Dachnowi, _ ' IM .1

..,. WoJewWlkl. f'rled.l\:bloniwo

Pnemy. lu

Mięsne,. ",' Ja,ol lawlu
•
.. Zakład" Cbe",U OOl\1OdarczeJ -

l'Otc ncJa ln Yfll ollM IX! :\,wco:n or'Zy·
oomJ' UIII'lY
nun' e .
kQn la
ZW
PK~:
PK O
Odd:d ał
Prn m y ,u.
1lliS17-02:l:l- 1,"- "
dI>I>l.l<k lem: K OI..QNIl\.
Im. C ZYTEt..NI KO W . .NoWIN" .
•

_ł "N d

iti, Iw1llune

li

• 11 . . . .1 _

w laYkl eznw(:e-

"'".
- ..
Z POZ""a' • • • _Ui.... al_

' .l bl

b

R ablllr. lea a 'I

Wtednla

n..

BI~nerrolerapeulycr.n yeb

Pol -

sltle,o Towany'lwa Bloe_rroIerapeul ycznClo w H.a towleacb.
Zl'odnł"

1 ",uyxłym
"'ClIer",Qb,ndn e ID, ... kt6rym

' nld

u",arto ",r ocenio • .,
podda '...
d ocbodll.
Iy.dęc,.

llot,.ch

, lc"'''1Iłe.:

wp " inlld
kwole 15.

JJOdK\ełono

na-

• Zł! ~ tł _ _
budo wC
",",,,dnk ola
im, ClylelnUujw
.'zYcla I'rumyalr.leco"
• Ul!!i4IO 1:1 _ Da lr.Ii"ieozk1
mieszkaniowe d la IIierGI .. naw.JewUd~lwa

aq'o

• 85\lOł1 ~I - na kolon iC lm.
Clytel nikow
"Nowin" lla p"łredn ict wem

•

11:.....

.,Kl'Sl

85 010 zł -

na

TtlwlIIr'il.Y·

Puy JlIclUl Chorycb. klo·
te, !> oddział ..... w lJt.je w Pr1.e ·
m:r~lu

.

• .~ 000 ał na d orln.n80_
• w a n l" rejsu 11010 noo .h'l' do.koła
skuły

•

ba~,.

i wl_I .

ktlt.

51 MO 'Ił -

barcersklej

lłen r rka

J a.

na rll<tbudo ...C

h,ieol,du dl_

K om endy Ituł ca ZUP)
. 51 tG4 11 _ n a budowę · kry .
łeJ pływal ni \II' Pnemyjl....
'I
alÓ"łeoo;em
rebabllltacyJnym
• 51"'
II - n. Tow.r'd'".... Ptly Jainl
r ollko-Arry·
bós.lr.l"J (,hbł_Ja.ee ",rl.1 Odd~ial" WoJewoddllm litowany.
nenia ";Pa.ll",

' (dla

"'_.la'

15
pree~nl.
ezyU 151 I,.. . . 1. ... r~ic,.
pn.u
pu"ka.. " no
lI. onto Kemileha
K . .rilynacyjneco
Za1Ńe,ow
'o)? '

Warto

nw.. 1"e. MichaPl"Iemyila d.•

"'ozq.en h. 3M

rOlC rom.l~ni_

I.n'a W
dodać,

Tllrkow
Sobi .... kie·

że

Oł)e c ni e.

karły ws\ł:Pu
ko sz.t u j q :;JOO
zło tyc h (po przednio 200 11).
Ze :!przedaży
każde j ka r t)'
100 li prze kllt.a1le b~ie na

k rytej pływa l ni
IN
P rzcmyiilu. której to InweStan isław
Nardelli
s tyc ji
chee pa tro no wać. gdyż; w rc~
jOme g rupującym wyj ąt ko wu
d uł.o
l ud'o\i n iepel nosprawnych (a tak im jes t P nem yskie) nie ma o środ ka hydro·
tera pii.
budow ę

Doc hód uzyskany z zable'
gów eze r ~'COYo'ych
zos tanie
podz ielony na podobnych zasada ch. jak podal is my wy żej.
Ko m ite t orga.n!7.acy Jny ....wra·
ca si ę za naszym
po ś redni ·
c t\o;e m do mieszk ańców wo je~
wOd'ttwa o 19laszanie propołes'o\cze cc le
zycji. na jakie
spol('c we naletałoby przezn a czać u.zys kane w ten
SpD5 6b
p Ien i ądze. Sygna ly
w
tej
s pra wie prosimy
k ie row ać
pod adresem r edakcji.

,.,.,

•-Kto

INFORMACJE

będzie

r

szybszy:
wiatr
czy
urząd?
De<:,tja o

.konieczności

rol-

biłirki

domu przy \Ii. Podgóruiej 4 upadla w •• 11/62 roku
- :n Jat lemu! W 11165 roku
mieszka ńcy domu l. glin"
J

i obwodnica

drewna chcieli 'o wyumon·
to-.I;aĆ, ale pod grotbą utycia
sankcji karnych
OW'Clesn)'
Wyd:r.iał 8 ..:down1dwa. Urba-

na Sanie trwają roqoty pn.)' b udowie
Wykonawcami są fachowcy stalowowolskJt:Co ,.Most.o.stalu" ł iDlnlerllC!! Watl1aw.kkco Okregu WOjakowelO, Prace Jak nas polntonnował pre1,)'dent miasta
Bo,.,law PrlJł'boUt - prlebiega.la prawi dłowa, a nawet
II: dutym wyPn.edU'nIem. Do końca kw ietnia wykonano
54 proc. "TOCznych udań. Jdli ki tempo b4)dz.1e utr1,)'mane. l.Itnle}e motJ iwo.śt .krbcenia t:yklu o około rok
(wcdlwt Ul łoł:cń oddanie mostu do u1yt.ku on.ewiduane
Jest na 1985 rok).
Nowy most bedtie .oclnlal lItotnłl role w orojektowanej obwodnicy, która adch,:q r uch kolowy \\I ciagu uUc
3 Maja - J allcUofl,ka. Unad Mlej5k1 przy,l(:puje jut do
przebudowy nl~kt6rych ulic, prUI Id6re b iec b(d7Je Pn:tnla trua.. Temu nD. celowi duty remo nt ul. Sparlowej.
Zostanie OOlI'I.erzo.ny orzelazd p rl.C'l wiadukt kole}owy ....
relonle Wil na.
MajltC na uwad ze da1s:ze u3prawmł'n\a kr.nunikac)'jne
w obrtble miasta. wladze planują budowe maJych obwodnic: wewn(tT'l'.fiych. Robot)' pn)' jednej z nich - drocbe
lqc1:aCf:j os1edle Pstrowskle(O ł Blelskle$to r.na,JduJa
.l~ w toku real lzadl. Uło,.ono 1400
mb. nawleuchnl.
brakujące około 800 met.r6w dfooc<I'W'C)' wyk.onajlfl w ckuI leJ połoWie br.
Powstali kol1Ct'()CJa nolącun!a 'komunlkacy}nel{o ZA
~Mery!PolneJ " II: Slela m t nowymi obiektarru "t:!budu",
Są to ocl)'WlJcle. ląc~ie l: nowym mOo."ltem, Inwestycje
kflk.uletn1e. Cieszy Jednak takt. fe
ruszylo w tej
~totncl ,prawie. dokucd.iw e J dla kierowców I mlcswń
(;ÓW śzOdmidcln.
W

:r.abrooll Im teKo.

Swi<lerirowle
od listopada
11173 roku tkwi. w kolejee po
lpól:dz!elcr.e mlN#anie (pod
J)OtY c}1I 40tO), ale ni docU!kają tego ItCtęU1WegO
dnia
pod dotychcZAlowJm
adre .e-m.1 ZawalUa
Ilę
k la.na
UC1,towa oral ct~ ItropU
w leh budynku.
Na 1.2 metrach kwad r at.ow7ch. pełnego
wi lgoci
I
najr,wykle}n)'cb
d Ullr pokO j u, :ł,yje dwoje dorosłych plus dwOJka dzieci w
wieku 4,S lat .aral! miesil:cy.
Dom zapada de: w demh;,
parapet okna prawie 1e
oał się J:.>.t 1 podomcm c hodni.ka •••
W ub. roku ~ UI-

uaw-

n.ach1eJa.

bowiem

ualef11 .Ię na "rnagi.5trac:k lej" likJe Pt<t7(h:lalu m ieu.kań.
ale
ł:r.ctękle trwalo
botko, bo tel'~ Już ich \am
n ie tna . W marcu br. odwoła
li ait: od
d ~y:JI
komill j!
przy preTJ rniesrJtan loweJ
dencie. ,.Ntc MOli'ł ,~dljet
bieMIie I pooocfzit' , ie % fakkm, fe wraz l: toftq i dzieł
mi 1utdmll _rAŻnł '" kcdde; chwili "G hnie-rt' łub Jta-

lectwa..... _ plue TADEUSZ
SWIDEREK ,trwOC4 przetywaJl/jcy kdd4 wichur(, Cd)'
dom naJzw),cuJnleJ.., łwle
cle .. taflet)''' w poaadach.
L/Ile pt'.tYdz'iillu lporzqdzola podobAo jatal kO'mil;o,
która, jak .IC czę ltO .IUłZ",
.. PO Ul1ł ikli"'lIm, gnntownllm
,badaniu WCl"",k6w mi.. :kaaiowl/ch w'zl/ukidl zainte,e.0w/nłllch" wl/daJe sw6J
,",dJlkt. Al. la, Gaf nikt z
wwjej rocf%iftll, laklej koml. ji
tła OC'ZU

"t.

tD'dział, .

to "mano, fe nam liC
..powodzi"_

ChodzC,

P~emyślu

~tu.

nistyki I .. ArchitelttA.u,.
Pntydium MRN w Przemyślu

łwltala

jedvnJe od Ulłatwlnto
chct:mv brat tet nG .""o;e b4rid
napraw1ł \OSZlIJtkkh grzechów
pr%e u tokt, co ktedllj nil
pewno obr6ci l ob1ł.te przeciWko Tłam. Moi. zctITlnU to
nieeo " órnolotni., ole faktem jest, iż za pocbtawowr zolofenie "UlG1aml/ pt'owadunle praCJI o",a.nU:znej, PTIIC1ł w
podrtaw, Internuje _. przede w'ZVł1kim sfr r a ftDiadornoJd, cltGrłJkt...,.. ludzkk>oo, • 1# tej driedzhti. lrudno
m6wit o ef.ktc:ch .a dził czy .awel .a jutro.
Słl/Nll kłedlłf PrzeworM ~ G.un.tVC:ml/'C"społecmyeh
hłkjotllw, podejmowono t. wiele
cz1/Tł6w,
kl6re datoaIV konk.retM, wl/'TIlleml efeldJl. P6fnłeJ b Jlło Id a ieeG
G'()fzej. Co prG'1Dd4 m iarto silą rozpędu Juzcu zbierolo
opó~nopol,kie kł""" al e kiedV prll' G COTal: rado.lniej ł poehlebfl.iej pi.ale ·0 przlMOOr.kfch inlcjotllwoch, to w neczvwi.fołd bUło coraz łm"'nłej ł IlOrU uńcce' podoWl'nl/Ch
p U&Uc.mfe faktów .ul miało pokrycia w rzeczvwi.toki. To
':a~'e demoroUzu~ lud:l, IZcze"óhile mlodzłd , w tvm
prZVPOdk" tUezwvklc trudno bfdzie odrobl~ ..,tratoftJl dJlItOIłJ". Clt«mll nUK 10 tym mój udziot.
WłZ1ł.tko to, et) dotvchela. powiedzlal.m,
me ()%n.Gcza
rucz 1anca, be ,p, zalmujem" liC w oo6łe konkremym l
lPTawoml, aWIZem. ZIOjm.u~emll Ilę, no ""iaTę lllllZllch motJlWO;:cI I J)Otrzeb, tek, b1ł "le dublowa~ praCII nłeJc,t~h
hUtlltucłi, W pruwOT.'d m PRON-te dzla1ają c.t1ł.'f1j' zc~
111: do ""ow przeglqthl lokali, ZUlCl:lezGniG .leoe»pOdaT'lłO~
'd,
kontrolI
cen. ł . .ług ()fa: d o 'prow C'Z1lfl6lD
~ct!łtlC'h. KGidll z łveh zoe.tpOl6U1 ""II lUI'OłI ptcraJl
I
oftąonłcda,
•
Z tJ,ICh Jtonkretaveh problem6w, które 11011 d:iołac:ze
pod'llOlłlł przr r6m1fe""
okozjaC'h, motncz bv Jlrzll'JdodotoO
UllI"Iłiellł~ rprawę pa?'k. prz'WGr.kleQ{!. W tli"" roku zapadlll juf pitTUlS::e, konkretne deCJlzje, umoźliwlojqce Ul
P'l'tl!.zlo'd .ratowa"łl tepo cen.nego .0bl/llt,,- Park mtł b uł
przed. wUJ/llklm OC11odzOftll ł będzie odztnkhoo l dn\OTłq
tu.iet·nolt zgodnie z ZGlGdamJ muld kon.eTUIOtor.kle;.
A jak tted1łl. po IGłach , octTlion.v zorlO'ftle na3z f'UCJa
- .robcaymll. 1Vuvrtko ralety Ód ltidzi. J Id ddliaJ ma.nmll fednok aG te OPhllc uczdtoła .aJ)rll<'OWCl~. Je:eH '"
PRON działał. bc~4 11Idrie o czy.t"", obliczu ,"oralnym. 'Ul
prZl/.złoU ~pozvtytollJ~ Z'WIL!r1łfikuje zor6W'fto ftOlZe łnte ,,
cj., jak f łnkjo,tVW1ł.
:r.anet.w ..: (u)
_

•
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Wystawy
•

•

W

MJe,llltlm

C1,7nnB

}ut

kac"

11_ _ Okr~ ...
'" PnetIł)'jl. c1,7nna jut 'WY-

•

".jew6dskJd !Ubu..

'll.7sUlwa ksiąiek oru pubJi.
naukowych I popularn<:naUkOW)'M c:zIonk6w przemy~o
oddz.lahl
sto.....T'Z,)'łzem.
Autor6w
POl._kb.

"

.tawa ~ .,Exlibnty
polskicll." Je Ib łor6\\'
Tacleuna ClOsny_1.

"

mu~6w
Jó~fa

OłrOtlb

•

Ka"U'}' '" I ...MlI",I. otwar-

W

Mk....I .

".UU'}' w

ło ....,...tawy
prac malarskich
Mariana Cruerki I Zbip1iewa

ow.e.

t..ba~

e.qn-

ama,ton1deJ
plastycznej k'odowlska lubaczowS'kiego,

na )ett

'W)'sława

Iw6raoścl

Pctru.

bl/~ ,.inAvtwc~"

*WG,.

to.

&He PublicaaeJ

Nie chcflnJl

łp'I'aw tWra.fnvch. Nie

lallpania w,.orcza

.ca....

....
,..a","

"' •••• , ..,. ...,.. . . . r.e IJJIl\D.""'b, mt"kk.....lft ll.''''1I. mt"Jskld,

••,."Uakkj ••'rMłJo_
Rud•• OII .Od . . .I. "'''Od o ....: .. ,
k _ ••Il1. ~ . . . .
II . . . . ""rwe. lU, K .... I ......•
to". .,.10.111 , . . ,. I . ,.. ,... ••• Ultalon. . . .I"nl.e)') ... tiu....·• 1101..y , •• •1.)I;"kI • • • • I'" .....1..... te <1.0 $I . .6., .0J........... -

,

ni).

m imo

1łidle

Dla wygody-nie tylko turystów

piłZę

Po "rzcdach, pro.zę I czekam.
O.fGtraio, ' 0 jIU IIOwet nit
odpi,nl.jq 'Ul moje
podara/a.
Nill willm co zrobit', CZJI na

• ilę wei.nqt Ile do jakieoo'
m /eJzkania1
BJlto
."'dawno jedno wolae, prZU
ul Borfiow.k /ego, POIzcdłem
do ..,lOkal6wki ", a Com powiedziano m i, Źli 20 duża jck Ila
m oje potneb1ł , TeTa.% m lt'lz-,
ka tam rocfzi"a J -oJobowll.
CiekGw je.te m , CZ1ł ci uczę
IliwcJl tJI/i ut tak c kropnuch
warunkach Ja k ja,
W 1962 roku, podCZ:lS wlI)"t)' k om"JI
(wtedy jeS%cle
choddły
po wu)'.tklch d omacb) przy ul. Podł:6rskleJ
jeden , }ej cdonk6w, będ4c
na ,lTychu
domu_
wpadł
nacle , Iomotem do pokoju
ujmowa nego dlU ptlez SwIde.rk6w. Tera: n ic podobneco
)ut Ilę na pewno nie zdarzy,
bo nikt l k a m l'JI n ie wejdzie
na stryt:h II: obawy o wlasny
iywot.
No, mate wejdzie
w6wcus, gdy Itrop callc;owlII:wo ll si~ na mien.kanie
cle
m1odyeh. Jm to nleuchronne. Ale kto za to odpowJef
~ftIlOO

za

•

Jadąc (Id Ilrony
Jarosławia,
tut
przed Radymnem Jest maleńk.l %:lgaJnIk. Jeuae do niedawna był tam
n ie
na!szcz(ŚUw!ej
zlokalizo wan)'
punkt ..Bat:utllu", Obecnie Jest tutaj
obslerny parking p,mochodowy. plac
zostal wybetonowan, I ośwleUon)', na
miejscu łCst woda. ustawiono kou.
na s mlec-l. chocłaf. nie wszyscy l nich
kOrlystaj". W ustronnym mlcJscu wy.lawIOM .anltart:lty, • przy parkingu
u5y tlKlwano ma.sywny kana.1 wJudow),
dla poJ:udOw wymagających pllnqo
pn.ec1ądu. Dla wygod)' turyslbw ",'yd llclono r6wnld pole namiotowe, o
tej porZł! dokładn ie jednak "ukraltan e" pnci"''-roje wron, dla kt6rych la
o~lko wa oau 'est prawdziwym krOJeatwem. W nledalekleJ pn:ynlołc l pla nuje liii: tu Jesza.e wybudowanie Z:ld:lSlen l:l,
co doda tko ..... o podnle.le
.tandard utytkow)' micJsklego park!n-

eu.

Warto wspomnict, te l po1ytklem
wykorzys tano budy nek byłego ..Bacutllu· I myhłOW:l no w nim warnta'
naprawcZ1. P.rZ3'Zna.Ć trzeba, :ł.e tU le
poląaenle parkingu I campingu , układem mecha.nlkl pojazdowej jest u

.aI...,.,.....

l'b ...1........ 'I'y..a . . . . .J 11.. . ,. PIlON • ~".hl, .. k'"
'd
CQ'1I ...... _ . . . . . . . . . MJ ..........,.11.

nas nlclhyt c:J.c.te t dlatego :nsluguje
na uznanie. Waru tat prowadr.1 techn ik-mechanUt s.amochodowy MARIAN
STARZAK. Naprawia Ilę t u fiat,
125n I 126p oraz. samochody da,tawCU! tuk I nyla. Oc:l,yWlAc ie, w rll.1.le
potrzeb)', zakład nie odm6wl remontu
tury~cie ugranłanemu. tym bnrdtJeJ
te czynn)' jest od rana do godzin wieclornycłl.

- R.d."

byl.b,. pełna
mOwl
M:lrlan StatUlk - Id,.b,. ale b,.k
Jll ekl6n-dł a:ęłel umleJlft3'eb
I .IpnętU. Sił .,remne lntdnołd • uk.pem _'7kJ)'dI klaCI}', ale m6wl~
Jut • tokarce I 1Dn,.eb musynaeb. RnmI•• lo .. . . ..',.111 eluw. tra ..... "'.ne
Jn:ł

po atatMJ:tIll'll, IWlaSll:ł:ZA przu
firmy p afilt",.,,'e, a my d:lłl1e Clł:k;a
my , .adlldlł, te
alę w tej ma-

(':O,

kriJ UDłeDl D. kp..e. Chodsl a . m
.,..ede . . . ,.t1tha • rolnlk6w, rdyl:
Im wlałJlle h,b.dcl ym:t' n lUIL Bl'3kuJe równ lri dohr)'ch facbowcłlw, m eclt.alllkó.... 1 ap:..,.n;y_

bre-ua
FM. T.z.

f

,
Gdzie alę pocIala1r a.poje eIoIod&ą"" ,

Na

łąkach gorąco ...

.kea__ .&UJ'_

ZIELONE 1'.NIWA to pierwsq, poważniej
Iq IP~aW'l1ziaD spr:r.tłu l ludd. To \lalek bar·
dl,oO watn,y poc~tek uomadz.enia pan dla kr
WQ1ltana. Do dYlptnycJi .,rolnl.k6w SKR-y 'nan ego wo!f:w6c!1\wa ptlIta.wily .". tym roku ~
nad 3iG !wajarek rotac)'inJ'cll. .. wiec: w &Madtie ta.ka Uo~. która poz,woll nybko I spraw·
nie z.ak.or\cr.yć . ianokol" na obn.ane pon'" Ił
'YI . ha lak. Z. ws tePllJ'ch inlormacjl wyntk,a.
te nUmo doić wysokich cen za U51ucl w P
nan!u traw (łrednio 1100 u za &OdzIxu:)
IZGU rolnlll:()w kOr:r."N ze .prtętu SKR-6w.

,nedaleb ma..,. . .
ę ......
lem olr.. US ... -.L A.,. w . .,.. ...1.q6 ... ,
" " " a ..1 IrDlr.'-rąłd ,..~ a.a dwie sali..
. ,. Zac:s,.a~, . . ""'eJ na.. kooc:sylllJ' o %1..
Procę ula.& ..la.A .... d . koal.lekl,. 1,,1r.. Nojo
"łęku7, olr.. łtł b
wtdak
11:. .1'.,..." b...... dotwa, Idr.". .Ie brok .....,.'"
ehłołs"eydl. bo ..
Kwane lrudao bu

Oto mlgawkl
maja . br.

maj. wielkie preteNje dO miejscowej

w*

J.

ItIlItu jtml.n odwiedzonycb II

• W 'lalIlIe Jatosla.. do ska.um. w trm
roku }teał 143 ha I.k. Jako pIerWII (U
roZDOCU:ll I lanoIt~,. rolnicy I Suroehowa. Natomiast SKR obł:luauJe dw ie admiru.tracyJne
~
ednosŁki JatOIIlaw ml u to l IIt:mine. Do dy.r ~l;fcj1 rolników postawiono 11 koliarek rotac)'jllJ'ch . kt6ra ja ll: na t_Ue - ob,. do ko6d
. iano.lr.osOw - pn,cu j, bel. awar il-C.leanę.
ide _ mówi ",~rezeJ SKR dL technkznycb
K AZIMIERZ KOT - te jusne II~ pru......
t lli my I W,. .. weJ wetd, DlIDtI'.I~ •• Te S ty..
butelek bardu D.aD Ilę '" 'tD apał pn.7••lol

bnL,

• P ra w.le dwa tygodn ie wc:teśniej rowotl.ęto slanok0l7 w ,minle Chloplee. Do . onen la jest 428 ha łąk, nie licząc traw łr6dpol·
n~ h I Iron lc:z)'n.

w""

fr.o6n:,..,.

'J.

W>:I~łUa.6-

• SKa w Pawl.oa..." UO ba Il\k skoli d.rJ.e.
....I«loma kOBiarkaml. rolac:ylnymL W calej :z..

nI

cminie jeat do ...,.ka-:tenla

• Du.to, bo U8 ha IIlIk maj. do skonenla
rolnleT J 1'D1lę aołwte.fea. Qcuwtkle w lok-JZoś~ tyc b Drac
...,.konana bedzie l onetem
SKR~

- Mamy JPraw.,da II 1I: ..larek rolaeJJD,.U
- m 6w1 p rctes t.ant.du IPold7.lelnl JANUSZ
MAKAR. - Prae.jem,. _ hw. ".,.dłulo.,.
dala. - od 7
n ...bota przeblep Ipraw..
lilie, kosiarki s i, DIII p ........ tylko Irakton,.'d
aand: •• a. brak aa".. chlodlll,cyrb, Co praw_
da W1wo zlm,. Da 1,,1tI ..ci, I aoklcm. aJ. . .,.
ł&k
by6 powlnDoT

'0

es w Rofwlenl:cy ma
tyle,

te

ak ur u

moc paAstwa dla w .si, :r;acz..yna
Drzyblerai: Wl'raine t r ealne
Itn.tałty. Qdauwalne jest :zwlanez.l. uopatrzenie rolnikOw w
naJpotneOniejsut artykuly pruD\Yslowtl - nłe- b:t.It~e watla.
cementu l aawo:Ebw minera!-

,

..

.",

Cocu ~5eJ realizuje mbo·
Wlllzan1a pr:z.er:QJ"sl maszynowy.
Wldal to na placach I kłado.
wych i w m.u:aąnach I kladOlC

man,.n rolnk:ąc~ kt.xe }eu·
ne nie Laik dawno były niemal

I

es, te

:r.adbała

Pro&r&Dl roJwoJ.. rolnlc:lwa
I _i.auna '& tym wyda.tl\& po -

maszyn
dla
rolników

RolniCJ

o to. b, w lltIeoach bylI woda
mineralna I ora.ntada.
nt.

w

wlu.nłl r<n.lewnllł

pusta. a zalrupl.enle jakiejkolwiek ~y naatreaalo rolnikom nie lada kJoootow. Od
początku br. Iytuac:ja wyrat nfe

Laureat
konkursu
"Ursusa"

z

Grzęski
Przed kilkoma tygodniami mogliśmy oglądać na
ekranie telewizyjnym ROMANA RUTA z Grzęski
k oło Przeworska, który na skonstruowanym i wy·
konanym przez siebie ciągniku pokonywał •.slalomy" 1 pewnie zmierzał po zwycięstwo w konkursie
zorganizowanym przez zakłady "Unus", W nagrodę
otrzymał nowy . ilnik do c~gnika "Ursus" C-330.
Zaczęło się jednak od konkursu ogłoszonego du żo
wcześniej przez. czasopismo ..Traktor", który miał
WyłoniĆ naJlepszego w kraju konstruktora i urazem
wykonawcę cUignika "systemem chałupniczym" , Roman Rut wysłał więc trzy zdjęcia oru krótki
opis swojego ciągnika I czekał. Jui właściwie %W"t~
p!I, at tu nalle w marcu br, otrzyma1 utwiadomie~
Ole. te ma przyjechać do Warszawy. Końcowy efekt wldziel1!my w telewizji, .le trzeba dodać. że
w konkursie ~opisma ..Traktor" Roman Rut tak~
t~ zwyciężył otrzymując w n agrodę talo n na ciąg~
Olk,
T.e n. ~t6ry zapewnił mu Zwycię8twO już .przedal.
• silnikiem chyba będz i e podobnie. Wystarczy fa ...
ł brycmy ..Ursus",

w64.

remonc ie .•

a.

- Na ,-bell praellX JT kosiarek rołae,-ł
iJeb - inlOlrmuje Dre:res zanąd .... SKR ZDZl:LAW ILKOW. - rodobnle Jak '" laladl ...

Więcej

łlłk..

ha

SZAFRANlEO

".L

ste POIX_Ua, -

T. Z.

N!eopotnebne

" aoecja1ne Uece.nla (jak lo
ISotJ'chc1u bywalo) II. lll%edIt
&mln7 Dl takuo: siewnika kon·
ntflO" łrvto'lm.lka. bect.kOW01d
e!un.lkoweeo. rOl2'!lewacza nawoz.bow. łtult.:rwatora e1unlkOwep I konnego, bron. koDa-

e1ki e1ewal«owe! I konne!. •
takto , . w n .,jbllinyaa CUliII
mIoeanll

MSC-T.

Hataml'"

n.eml~lnlcy

m0.-

A zakupU: u nas Pl. lit. Mob'
spawaklkM: .1 łlusankloDOn\dc:łwa.M
sor(:'udtł 1ft_
formule kierownik Nładnlcy w
Jaro.łl.wLa WLADYS LAW 1tU.

01'''

RFCl<1.
Do d", pOtreH mlrUk6w Ba teł
e1un lltl U rs Ul C-330 I C-SM

oraz rad 't.leokle F..:,A, na Ul-

tuP któryc h wymaKane

U1iltow)'cb

roz.n:ulnlk()w

oOOml.ka l lIewników.

jH t

d.o

llr~ęlo

I to wyratnie m opatn.enle rol·
nlctwa w ezdcl zamienne. Br "
iti występUj. je,tZ:Cze w Dewnych asortymentach, m . in. Sito
trudnokl I :akupem walow
korbowycb. lulcl, cyllndrow.
panewek I rotrUS'%rlik bw. Nale1:1' de j edn,1Il:: IIpadJ!ew3:~. te 'fi
tym to!cu sytuacJa i pod tym
wZ&JQdem ulecnie ~ad nlc:u:J
POpraw!e.
OdnotWnu' les=e. te słt:ła4n ic.
lolnle:t.J'ch w J ...
fO$law lu obs ruluje rotniko w ..
miasta I Itm!ny J;p,l'o d.lw . PJ;'
wklliowa. P.rLlCh.nika,
niey I WJaUlwn1c::Y.
(bre-u"

jednak flece nie '& unedu gmi ny. Na llecenlo r...lu,lDl~ tei
mo!na Dłulti e1U1'1lko .....e, snGDOwiaulk.I oraz. konne prutnaa:acu widłowo do . iaJ\&.
W,.itDlwane doU esuto ..zlelon. łwlat~ dla ~lctwa" u H,.na obecn ie neaywlłcle paU~ sle coraa lUnlej. Potwle~
dzaJl to Z"lN..... ieł • w.leJe wtokue (nJepot'Ównywalne no. 1
ubie«b'm raklem) 'Cn'Q'd złĄ1y
akumulatorów l o~len [ . do
wny.stk!ch rodzaj bw d'fUIiko w
1 pnycr..e:p.
Brakuje n.tom1uł " dal.
az.ym eial!u (chocl.at ole w taldeJ skali j ak oopnedntol cilt. -

m.n,."

Kotw.

.

MołoJTIaeJa
.oet..ral.
..ltIe .. D.Jraloduyth lat ro

Iko6ounl. Z .... nIC'lej Snob
Sam.ch""ej " . Runowie
praoowaJem kró tko w tym mle-

'de. leru lał .latem uh'ud0101Q' Jd,. elektromeebaoU!: w
Okrę,row,.m

Prucblęblo"lwle

Obntt. Zwlene_bml Uodow'.·
oyD1ł w Pnt wors ku. CI.rnlk,
który IDlODlewalem taa Jut
nd6 lał I IPbuJo , 1(1 bez- unal6w. J.k wodllta .Ię Je ••
m,.,,, r. prlltu kaid,. ehee
aoble Jako' alł,.6 '" Jtrat!7. R ...
dll ce . . . niewielk ie

t"'.

_1.-

l!I'os""

d ....
I .ouł!łm,. ••
Ika. te • ...,.d.lb,. .Ie na. . . .
plll. Cr.ęjeI l'Te m.d:d lem pnta
pil r_ .. ut .ama kOMtnke'"
.. &jęla mlolloł. t"f!C.h, mlealf!ty.
pół.J eeqw1'de wprow....•
I~ lI'tW1łe wdotko"ale"la I . ..
• rawk" Ibl.,.., .tal
.Ie
p04l"".,.,.. ale pndobne«. pne4.I~.. .,. Ulob,.6 Jak,blwIek nęłł Jest
"I""",ltl.
ł~ rn6w1 24-letnl ~
ch.,,1Ir: :l Gr%eskl Dodaje taicie.
M w tym ła e hu wledu. oodre-

eh,"

cznlkGwa

t n ,ebB

D'''''~

n!e

",,",tamy

"'''%)"SUro

nraJct)'cz:nle

•
w ttad,.

staru e go brata "0-

.wd' rnIocbu Lenek, który

rn.1

otCr"Omna snukalk e w tym kie'runku. I cu«o Ic h r od:dce An-

na l Stanl Bła.w
d. udowol!Sl'll..

Rutow łe Q,

bar-

....

•

F.... T. ZIEMJIOLBWSU

a

.IOGRAFIE
or;raaet... k •• j,bI'l Y·', Gdybym __ I'" ",. ..wali. .. . .
pa.'" D .. ry llO ..... lbyro la. co. wJ ...... I• • fł lał lema . Tece
•

~

'.

.ue I&pom.lna •••

W 1915' roku nl!re&OWł"C: P_k7w1lk.! tratll do _ _
kompanij 90 . wtriadde.l(o putku 1)!e-chOU. Tu jak .Innl·
Polacy wYt'6tnlal Ii~ bitl~~. kokanlItIII w·pięte ..
klal)ę mullduru. Nie pOdobało shl 10 A~t.riU:om. ale byU bru!1n1. _ Tymi k ok ardkam.l - powl, chi' t>an J6ul _ da waliśmy !;nat:. te lIie ... al~.,my e uborna. ..
lłnefa

Pawlowall: icJ» t>r:te jeUliala orr.a. Krakbw w dro-

•

- K a per.." IInllewAJe«a •• _
wlech" ~e.1łf
Dl' JIOCIlu•. r~e".I • • '4encooine I _ulDe ... ~ re ...ml
",Kłe, .1Jed I... lul ać . . . . . ...,....~. Zł>lqll -.le ._
_'*411 ID' d ••• bJ~I',,~ per_ I ~lłłqn. . . n_YID ..·...1-

... .......akeyBl me
allray" "Jfledl

t,.s.e

,.a..lle-.

łAma.

~Ieb,.

aU

..

P.bka"!,"
W 1916 roku Irilfil o«ew~ ni.Q. do ni ew oli ' l'Oo
lJ}'iskleJ... nastl:PIl le - jako PQrobek - do )edneJ!o ..

chutorów 6wezes nej KUbernJ ' t'he.rS0ń6k iel. Nie nllrJ:c k ••

nldle mu a lI: w lodlo.. b() do PQrUldĄych ludu i o ,klerowano.· A w lOllnł 1918 roku był jut w Pn.ewora:ku. pOwncajl\e do pru rwane! wo,\.n4 łl'!'lIcy n. 5-mouoW.T m
,QlpodGrstwie. Odnaw ia !tare kont«kty. a nl( aiu Je al e ...
z.aloieDiu kbtk.a roln lcl'.C IlO, będą.c:: . teKO lIekretA rtcm. Po.
w r.ca w &ZlrreCI St ronn ictwa Ludowe RO ' Ja ko J!!d en z
neJaldywnle jszych leRo czlonkbw - IWbJ dom przeznacza na Iledube Zarz.adu Pow j.a tow~o, ... Jiór vm pełni
funkcję akarbnlb , lb.adT lanlcjl. urnach m ajowy 1926
roku, .rentowan la aolow ycł! d%lalaezv o~vcji I dy n_
proces brzeski - obala iII mit ...dobret!o Ma r6Za tkól",

D"

Pr~eworskie

~lIu*

ludowców do

OOfItenoWli'«'O

ruchu aoe}ali.styC'Z_

Wuast ają ca n e<Lul ...si I n"ilakcv s.l.
ud ak
obuarn.11c6w Jlkla nl a Ją dl) poddrnowan la m.uow.v ch 'Wy.
sŁą,ple ń I manifesŁacj l . dl a k tórych I>knlll Jest tradycyjne

ACl!o,

ludowe,
- W 1133 rollu IIrl.lldUllimy alyODy "matN na PrH~
wonIl" wYłylaJ.c d elc«illcJo:: do "aroay • chlapsk.. pet y_
T. hylo plerw5U ... lcklZlI wY""Plenie na a.s:r.yno
terenie. N.JmlleJ w"pomlnam r." Uli I No"'08lell:e.
lI.led:rłmy pokau.!I R y~h .... i·Srnl,leDla !laszą ułc.~
Ta m an ifesta cja patfiot yz.tnu I s Uy lud nwców jest
(równlet I na nauych l.am ach) dc.kooale Wiln a _ 1)00łw l ęcono jej sporo prac! I'07..tnlI ltycb op:racow Bn na u kow ych. W jU'onle pOII ad 150 1 "l ęty lei uczest n ik6w by ł
I J 6zd Pawlow$ki ...
- Chełelijmy do N,"·o.ielee ar.prOllć I m.rlll.&ł". SeJ.
IIlu Madeja RaI.,.. kt.óry po emlllneJI WitO" był duchowYlll prr.ywlldcII Iądoweów_ Bylem a RBtlolJa ruem
s J' ..nem 8lys&em - wieepnewodlllc:ącym ""sera Za_
rUlda "owlalowelo. Marn ..lek aape ... nlł, te prsyJedr.l e.
. Ie co " le by lo", Poc.b6d ruuyl a4 "rony GrZ(skI.cdlio
mleUAmy punkt :r.borny. KiedY aałple"'llIimy ....Ię ..
Konopnickiej doslownie •. mró ... kl" a"lem _
plecach ••
W N.waele"eh oroc&y, toicl prr.en·w.' M eh.. lt. 5JlllI:er.
Illóry powlan.1 do melliafOflu: ..A. nlUY _el.i Id.",_
Ryd",wl wn:~lono nU11I petYflk .. .kampa nla mende
okuyków, _Z.d a my powrotu WlI...... ..Pren a r:r.ądem"!
Marualek abladl. "Iedl S trybu n.y l ad Jeehal n. cade
_Jslla, II;tliro mn la w.n y n:rło.. Wkrlitee mi elioo"'a
w ladl. ode,ral. sle n. nu •• lo ' .. pnedsl.wlenle·'. mor·
duJIłI! IIl1ku eblapll ... n. folw arka ••
Krr.eer.owleaeh".
Potem by ł !I.vnnv ItraJ k t 1931 roku.
- ... PnyJeldh do mnie n. N.er ..e WoJcie~h Ochy r.
• ROIboru.. _lonek Z"SIldu I mllwl, te w J' .. rOllI.",la
.reAlow... n .. nelto prel~u .łedtlń5ll:lello. proponuJee
pny tym, aby tł umem p6JU d. _&fosły I .atadali JeC'
jw ięŁo

ej..

. " o
Zyciorys na pOWleSC
•

ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ

I LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
PRZYJACIEL RAOZtEt:KICH PARTYlAHTOW

. - ,rn,.JeeU1I

.Ulll".RIIl,

łM,,,!:.

ale tat

Jede• • ,r_ _ ... yela • •ny'
11& al_ .....RI do 'em. k ...

_ban I kray blUll: "Nie b.iJ"1 8t_...... ~. _ _
I,t_.l 1 ,..... leoIsbl Ilob.: ..W 1_le,d.
renlaJę ....,...IUeh". 8llut. hall l _YPN ..ad_., JeoIen •
"led. abryl ~ale ~ I6łlllera) I .ałyehlplul; "' ~y~l.
. .UeJI , ...ladomU .kollce. t. EarąIJ 1011••• real .....•
.ay. G.aey rnJe~h.ij llie p, -.uaeh, ... "br.... ".redne
TymcSasowy I · .n1b Ir .... ł .ad.l_ Zawle.I'M
. . . . . L ...... .,. alyna e •.Brylildkl". C...., 'p(d.llljrll:o'
~ kU". łYIMDł.. Nie, .Ie hUo n .... Pote m pne ... leslon.
.....)'lIIkiell ••
_Ollre«....el. . . " eaawie. Sieds_
I.... a1• .
,.1. I 4e r.sp,..y a!e '.ul..... ate Iłylo
ta'.yetl ....at... d. 'llVyłocneuJ. aa• •r_tna_.
W p\elrWazych 'Yrodnla ch okupacJi blUet'Ows~ęJ 30tef Paowkwwskl w towarzyatwi e Piou. Swletllcldeeo 00wieddł pr-:r.eby ..... jącego w jarosllł'Wllklm .. 1~lenlu W!.n~
_teco Witosa. Szybko wkroczyl n .. konspiracyj",. ic\ei~
"ę.
~e ... $klad t:rN . "trOjki. powialOlweJ" lMld4cel
koro6rk. BCh. Dam J Mer. Pawło'wskll!lo JX!łnił
do
ez_ca 1941 roku fUJ)K<:)ę ~pr:zechowalni" dl.. kHku.n..tu _b, które $llld t'WI:r.yly 1r.u .zielonej etanl...,." w ...
bolkach llli'O$l.ll.wla I Sieni _wy. lednym :r. gości l>r:r.eWors:r.ctalll.l.n.a był pr.wdopodobn l.
ten. M icha.! Tok.rt.e'Wskl - pótnleiszy dowódca ... armII Alldel'1!l". MaJąC!
"tw .......e papiery" w pootad leeltyrnac}! kores:pondetlta
roJine«o niemieck iego uru;du .ta m ty =ego były sk.rbuik Zan:ądu Pow l.towego SL oddaw.ł n!eoeenlone młu.
,I kooMplracy·jnej dl.lalalnoŚCI: W k.wle tnlu 1942 roku
...tal łltentowa.ny pt:r.e'l'. gestapO [ kŁo wie. jak by ale
potoe%yły iego d.1.sze 108J'. (dyby nie prbba \k'\eczkl• •
lWISł.~ie 6mia le ~ucenle pOd'llemnej PJ'II$,. .
którą
Jtli~ pł'ly tobie. obecnemu II. pooterun-ok.u policjI... lItoranaŁowemu
polic jantowi (a teon z_chowa l aill godnie).
SZlC2.(:$lliwle onu.klł pan J6zef jarQ;la.w .<okie wlez;ien le I
poVo7Ócil do sw ej o k upocy;neJ l>ra~ .
Po w:yTWoIenlu dośw iadczon y luduw lec a,ktywllie wlą
cył .Ie do b ela apoł ettnl>-eospoda:rcz et:o. Dt.i ałal
w
ap6łd.tietezo.śc i , był ws p6łz llł01yclelem nnewors k lego od~
mia łu MSpołem", pracował w Sp6ldl.leLni .,Ognu,ko". był
a-6!1ko prezeoem apółd'l.le lnl mle cz.ars kieJ. kil!TOW.ł l)I'aell PZGS. w polow ie l.t 5{)... yc b pełnI! fun kc ję pt'Zf1W odalcz.ącego MRN w Pr.zewors ku. Swoj" rzetelna.
pe-łną
połwl QC:(!nla pracll I wldciw y m podej.łcl em do ludl.'1 J .
P a'I:I1loowskl zjednał IIObie społeCUle l8.u fan ie,
Zy9ku jąc
IipOrY .utorytet. Jta,wal cr Kr:r.yia Of icerskiero Orderu
Od'fOdzell1a PolJkl, od!l: naczony tei Orderem Sztand a ru
PrIlC'Y' I "11Ul". m imo scd zlwęgo w ieku. nadal sMy fa _
ebową radą I pOmOCa ' awy m
nu tępOOlQ.
DookonaJe
tor ien"lowany w nasze) .kWalne j n:ecr.ywistośc\
me.
włuną _ret:e pte" na noko nan ie kłooolów .
_ Z ludim l motbl ... nyl.tko 1irobl ~, ale I"eb .. '0 nleh
.mle1(tIl18 podoJU. Bardzo bym I4Ible ,,,Clyl •• by b" lo
takl8 ....Iecsn . . . . nutow'nle Jlk sa aUłÓW mo.kJt'o
klwo ... aals prac:fl M:R.N'. Mlalem calkowlcle ...oln. reke,
alkł mi nlese«o .,I, dy nie n ' rtnMI. nikt nie nnen...•
......1. ae..~d nla pomOł:, Tak. n. loo1t.heh m " tna b:""lo
wk<lly ,..IOC.e...
~07.ISt.AW RIt8Z
Pot. T . ZlE1'IIBOLV,WSKA

'n....

Za,....

.u.

S.'II

•
llleprZeClętnynl człowieku
•

WLADYSLAWA SIA.RĘ znają bez wy jątku wnys cy UlIIS2ta o k iem). GulopoW<:lI PTZVRady mna , wl~kszo/ić rolników z okolicznych w s i widU go do I zpitolo I poltO tom
I n ie mala grupa m l es:tlta ń ców Jarosławia, zwłaszcza Itarsze po. J)Tzll nim dwóch war towników,
ko le n ie tego m ia s ta. N ieprzec iętny lekar:r., • jes:r.cze bardziej czekaU na okazję ktedll odzł/skn
PTtlllomno/i~, bIl go }7Tzesluchał,
człowie k.
Pewnego dnia PT'Zl/5zl1 do mnie
23 marc a blc tącego r oku Rada Pań s twa nadala mu honorowy łączniClI z AK i mówią: chłnpak
ty tuł "Za słutony Le karz Pobklej R:r.ec:r.ypospoliteJ LudoweJ", Mo- ;e! t m/~kk/ , mo1:e załamać ,ię ł
t yw a cja tej decy z ji jes t kr6tka : za wybi'tne :r.as lugl w długolet · w l/ doć toi ele 0.!6b, musimlf go
nie j pracy w służbi e zdro wia. Popatrzmy }edllak co sil:: la nią odbić I u Cz lfnimll lo Ul cza ł /e
kryj e.
pań5klego dll i u"u, 1 tolc ałę !ta_
lo. Upl'zedZOnł/, udawałem w
czalie akc ji, ie /ipię w dllŻU"U,
choć w szpitalu 5trzelono I no
lej CZllnno/icl w!ta l mnie ;eden
z dwu $tratn ik6w (drugiego pa"tllzo:nci zao iU). Gestapo 01110
w /iciekle I nie dziwota. Klare nbach zabrał mnie ł po,.t(etoo, kló"li w idział j:X.lr1Ilzori lÓw, \'la 'prze_
W 1931 "ok u u ko ńczlI /em sł\lCho n ie ByłoblI ze mnq ki e p sw lIdzlal t.ekor.ski Un/wer! lIteLu ko (znonll Ul Jaroslawlu H a ni s tal
J alla Ko.zimie rzo we LwoWie, w za mnQ z bykowcem Ul Teku'
1939 roku Wojskowe Centrum gdl/b y n ie ·to, t e w&tawilll l ił za
S zko le nia Sa nitarnego Ul Wouza- mną dlc i.fI sekl'etarki gestapo, kM·
w ie, a tu wllbuchła wojna - re wc ~ dnlej lecz ylem na oddziaopowioda 10·letni lekaTz. Potem [e glnekologiczn1lfn. Nie mieli dobllla
kampania
wrzdnłowc, wad6w mej w a p6 lpt'aCl/ z AK f
1 pulk piechoty, 14 Pul/.: Uła1'6w m n ie zwolnili. Nie bez znaczenia
JaztolOlecklch ł szpital wo,!kOW1l blllo zll tljo mo.łć jęZJł ka niemiec we Lwowie. W 1940 roku powrót kie ClO.
do Jaroalo wia, do rodziny I pro_ . . .. Miatem kontaktll % rad~e cką
co w miejsCOtollm szpila!u. Za- grupą partyza ncką wchodzącą w
anaaiowalem afę w ruchu oporu., 11k lad
zgrupotctlnia
"ennala
olIlem .!ołnie"zem Armii KraJo- We r s z yhor y. Oddriolem dotoOOzU
wej...
Morozows k f. w czulem go. mfał
Lekarz Włady$ław Sia r a jest rrn./(I'M±?Tl(f "<lQe. Nie jego ;ednecz łowiekiem skro mnym i t rze ba (J a. Dostarrzale m im r6w'lle.t leniemało za c hodu. by nakłonić &0 k ll , st.w tI otr zllmł/toa ne od dra l zdo bard%.iej szczeg6łowych zwie - dc b~ k ieQo z Jarosławia, poprorzeń z lat wojny. Trud s!1:: 6pła_ wad zltem "o ~ do Mole n is/(.. odzie
c i!.
·
r o:;b"m ood zitil Wehrmacht1/. Ii·
.~NiemC1l ranili w czasie c~ac" 011'010 '00 lu d zI.
jednej akcji portll~a ntn . AK . Je~
~.Z(lrtlz po Wll zwoleniu Zf1tllaz·
ao .stan bllł cię ż ki. al e nie bez- tem s fł' to WQj.ęku Pol1lkim . Z
nQd.rie jnll (kula w esz/a uc he m , r IIrm iq v."z'!~ t ni czlllem w w alLekar:r.a

m ies zkań cy

ła )ul połicja~ .

• t.anI m.h..

mi._

...

lekcje patriotyzmu

Zy wy m pomn i kiem bialOf'ij ruchu lu.dowe~o ,le6t N eroko Ula Dy w PrUlwofs!<.lcm JCRO 1'ÓWleJnlJt,
:r.aduio ny
d zlnlacl.' JOZEF PAWLOWSKl. Urodzi ł aie w Pnewol'$ku
w roku 1800 (w rok pO ~Ioien j u Stł'OI/ln letwa Ltld owe, Ol) w rod!'.lnle kole Jóln.&. Ju t Ja ko II)..1a te k icilile :r.wia_
1.81 ale et ludcw,' ce m l ! pod :r.naku PSL' "Pi ut" .
- WclUlUI1 mnie d. ehlopskleJ parUl p6inleJs.,. J*jel
PlenIąiek. I Illlirym pop.llłmy ale n. IradyeyJayeh kie·
dy' urOe:lyalŃcI"ch jwh:cenl. pil. Z,.,rliell n. mnie
uW.łe. bo bylem eoz:ylany I .... lele lepiej nił. Inni mol
rówle"'l"y orl ~ lI to..alem ale .. plnuj.eeJ ........ _
.,,_
I". ej; ~pol~et.no - po!llYOlllld, aOUII.wl .. Ujmy wiele. ~e1'10 o I'pr"wle oCIs Yl.kll.nl. n1epodl-"ftlołd •..
Duto w CUlimicj pOblc ral pa n Józef lek cje oa t rloly2.rnu .
wychowując Ilę _
la k mbw l PO latach _ dl. P olski,
W WI O r ollu by l twladk lem ods lonH:cln IlO m n lka Windy·
dawa Jalliel1y w I"l'zewonku w sao-łttcie Grun w ald u.
PClIned ł na tę uroczy!toAC z koleg ami. P a m iet. ołom lenne .
plltrlotyc'U1e przem6w lenl. I tę chórałn4 o leiil ,.Bo:ie ooł
Polskę" ... 'piewan ł prU'1. tłum v POd no.;em Aus tri.k6w .
- J ut w ted y - wliDOm lna na n Józef _ zaeulem "mlerd llet," oolityk ą ...
Tut przed l wojn. światowa , chy ba w rok" 1913. ra %C'm l. babci ą J ó:ret Paw loY,'6k l był w idzem na ~ luce
"Ob rona Cu :s\O<'ho wY" w ystawianej w sali przeworr.kleg o "Sokola".
- P .. mh:l.am Jak ~bl i le lIumy n a. wldowul, p.. mlętam
h by płynĄce r. setek o~o. kled,.imy 'me.... 1I .. W ...
« a lnym lonie " Rote ~ Pol!kę"·. T.lllellO palrlotySll1u,
takiej "Alki o w s zysIka eo palakle. ki tern ehyba n ie
m"my". W b!blloleoe Cd,le w y potyeulem k,:latkl był
taki obraz.. Dzlwn Yl ale praejmuj."y do e"D., Na "ru.
i le aiedr.bla kobie ta w es~rnJ 1 p.tuyl ..... obruek wl·
. '.• <1')' ohok niej n. laiarue. Kobiet. ml.la rene 'IIoion8
na kolan. ch. wltl.iI bylo tańcu~sek kajda n. U riry .br.·
u
byl n .pUl "MaIk. nnu" ojezyr.no kaeh.na,
kledy

.a. •
nu.lII....

."y
ml..........

.. oolfIkllli . prawe - talt buc!owalUmy ~'IUl Polskę! •
Po kUlruml esi ec:r.nym pObyele u WI'.I!ł';&ecb je(h!.CII'It ka

dZe na tront.

_.I.JdeIllla.. ZII,blalem I IDó ... le. te te um.bójst • • , ble" -.luk aaaqN..II...........u.... ..ocb)'r••• _I •• .1.e Juf.
..,..~.wadaU l ud" _
le*- .. r.waell na rq;alkadl
. . . Pyt• • I': ..zad.nowlłd ale. eOl
_PII.łe .1....... ...-.e...r"'i, Joł1i prel_
J' uona.1."fJ_ Nie .1~r.I" ta edpewleoldt06 • • P ..-..salem,
led", ... . te. uJ. I{I. III!ftla, ..... ~h.1 ł ••
Ilrwl _e ......".
Nua;utn .. stodole J bz.efa Pawlowskie@ Pl'zy dmlei.uj uliey NlePOdlelt'łoici r.cbr.l . ~ę ~ Zar:r.ld Powiatnwy
SL, .W ~. ltcIąe 1- .PI;ezed.mi ~ wiejakich., _pOp.ad 51
aKib. W _ pewn.j chwiH - lak ....nomIna skarbnik Za_
"'4oGU - dywłwaja u.da IM "śmlenlz4Ci!" tftnaty. W oba.... le.~ te ' kUM mott poddllch.al! I :r.robil! r. teco ubtck.
P.wIowAI ZIIprOpOlIOw.ł .b.,. p"enieil! ubranIe do 00bUaklero je.o domu. W ebwlle pbtnlel DnT obe!iclu by-

WO;",ZtlUI]j' po BII"Un. pępowinll odciąl! nie moaę, bo
15 paUiziernikll nic nie widać. Dzi~eiaka ok"lIlem
J945 "ok" poW1'6dłem do JOTO· Wla.!nJlffl płaszczem f tok dota,,_
!ławia_
li.łmll do SZpitala, dopiero tam,
Lekarz Wład,..law Siara ple· prZl/~'al"1pie, ale je! zcze w aornoc:r.o lowlcie przechowuje pamląlkl chodzie. nobilem co do mnie nn_
z lat wojny: boJnwe medale "Za letolo. Z tego noworodka wllrń sł
Warsza wl::", "Za fonowanle Od- chłop na $chwał, teraz Itutll 1D
ry", "Za Odrl::, Nyse 1 BaHyk" I komponii honoro wej Woj$ka Pot..Inne, potwierd zenie wsp6łdz.lała Ikieao.
n la % radziecką partyzantkq wy H.PrzllaZW mi raz w zimie posławi one p rzez je j dow6dc -: I już
;echa~ furmankq do choreD:J to
p6iniejny, nadany mu w 1915 ro· Lcuzkach., Mr6z bIll parzą·rinu,
Iru. Krzyi: Kawalerski Orde;r u /i ni eOi dut e, przlł 111m noc. tlllko
Odrod'l.en la Pols ki.
awlazd/,/ widać. Jedziem.lI we
dwóch z jurmanem. a tu wilJ.:i
za nami. Konie atę ~plo ';:lIty,
" w q , a m y to !t rac~ u , ale nie
ka ch.

od

Zdemobili.towafłll

LEItARZ Z POWOlAlIlA
Ra k

1945

zamknlłł

....o je lUly
• jedpracy
dla s połe czeń stwa najpierw w
Jaros ław iu , a od 1947 roku w Ha·
d y mnic, Pacjenci w pJ'Z)'chodnl,
w izyty w domach, ordynowanie
w e własnym gabinecie l t ak przez
k ilka dz.ie s lQ,t.k6w lat, po dzień
dz.i s ie js;,:y. Bo cheX panu Siarze
nazbierało s ię (18m nie wie kie_
dy) lat siedemdziesiąt, nie odszedł
na cmCf'yturę. A zdrowie - jak
m6w1 - dzięki Bogu mu dopl.s u.
je, sp ra wnośclą nie
us\r;:puje
młodszym. w przychodni przyjm uje p r:ted l po południu, jest
je j k ier ownikie m, ole miał jesz·
cze ki e dy wybr ać urlopu za ubiegl y rok. C h ortY' Idą do nle(o
Hz,nur kic m.
- ... Noc, a tu moja pacje ntka
m a zamiar rodzić. Wk m . te po.
1"6d b~d.!ie i kom piik owany, wi ęc
dadamIl do kar~tk l I do J070s10·
wia. W d"odze d ziecko przllchodzi n a lwia!. Zimno, ciem no.

'rozd 1.i ał 1yclory s u lekarza,
nocześn ie otwor:r.ył inny -

odwa~lI ll1

s ię

zaatakował.

Dzi.ł

W'Jglqdo t o na bojkę. lecz :r. początk i em lat pięćdziuiqty.:h wf!ki to ttlCh stronach do " zarfkoJcl
nie naldolg ..,
W s pomnlerua urywają ! Ię, bo
w pol;Zekalnl pelno, a pacJene1 '
byli u.wu.e na pierwszym mlej_
ICU. Niera1; z; powod u nadmiaru
c horych 1.<'Iar7.alo się prze:gnpll!
astatnl pociąg z Jar ()jJ)aw{a do
Rady mna.
T aksówek nie było, Pozostawa_
w~wcus tylko jedno wYl ścJ e:
pr:r.edrzemać no c w przychodnI.
Na koretce. pod własnym paltem.
Ale to d awne dzieje. Oawne. ale
dzięki takiemu traktowaniu nbow1ązk6w zawodowych d o ktor Sia_
ra ma w ielu Izc:r.er:r.e mu odda_
ny c h I wd:z:ięc:r.nych przyjacl6ł. a
jego !)$Oba to w RIIdymnle eot
jak t ns tytutj a .
lo

Tebł I sdJęde:
T. ZIEMBOLEWSKA

--

SPRAWY MlODYCH

"Las potrzebuje po

Wakacje w kraju,
D i Związku
RadzieckilD

pod takim hasłem przebielai o llOIl1.ony w maJu alert naezeWka ZHP, maJItC.Y na celu
nieilenie pomocy !! Iuib lę lesnej oraz związanie mlodz.\e1y J
id" ochron y P~.rrOdY.

Jut

Tegoroczne wakacje harcerl,1 I. naszego ...,ole...·Qd;o.tw.
lit,; atca.kcljD!eJ ni.t ublea;kt, jut c.hoćby ""
wz.ględu na to, te zorganil1Ow.ne formy W7~I\lcU p'r~
&o towano dla 1781 ~ • \lo~ 4la liczb, uczatnik6w
2,s-krot.nle w l~»J oli w roku minionym..
Na dWll- I trr,yłYłodnJowyc h obozach .. tal~b. w(d:ownych ocH kolorrl.ach lUCoow)'Ch w kraju 1JM:4zl wakacje
53M harcerZ,J I ~ehOw. natom \.alt 1Ił' .taruclCb NAL (na
22 ~ iedmloOnlOwyeh \.I.łm wach) - I UO 060b.

Jakie

-z..apow "'daj~

wo~6chtwa liC1nIe przyltąpi
U do reeliuc)l ~towych za4a6. wylronują.c: wlełe potytec!.n)'ch prac na terenach leAnyc.h I terenach J.!elonych w
ml.;lstaeh.

• MI.alei
I U..tn. Pr. c~
_nk
pwąA.wala
.arkl

U nasQ"ch :u.chodaich 1 ~!l Iad6w , pęd:r.L wakacje 4.45 harłl'upach

wiekowyeb:

1~1.

l piC5"wuycb meldunkOlI.',
n.api)'flęly
do Komendy

Chotuwi
PaemyskieJ ZUP
wynika, te barcerze J nanego

Na Jw ll)la;UI, atraJrcJ14 Ugoroe lZl.* lata bt:d. led n il.k: ""1lawy do NRD t ZSRR.

ceny w d w6ch

weJdr:le.

lat I t)- I'

lat, prz.y cl.J'm mkJd ~et , !.a.rn.a b(;chle pncować :r.aJ"Ob.
ko .."O pr:.ez 10 dcl po 1,5 «Od1. dt.ieftl1ie • • • otrz..ymate

wało

wynagrod:...enle b<d,je m lala prawo ukuptt dowolne t.owary. które UIolIl..'ł.tIl\ l.,,·oInlone od c:1.a prl.1 pne\Qr(u::~'nl u
,ranlcy.
75 ha r«on1 w \Jrr"I.ek.u od 12-1' tat, pr wbyw.nć bl!dzle
w sierpniu w Brzvchowil:ach na obozach p ionie rs k ic h
.. Pn-y-j.aftto" I .. 1mpub" na '1a pNMItenle h.-owskieRo Komi~
tetu Obwodov,'qo KPU. zwlllUllow zawOdOwych I organizacJI pionle n:k1eJ. W pro,.ramle d·.'Udz les toncśdodn lowe
go. pobytu r.n.1)dą l iC lIC?r.e atrakcje r.>.-Iąr.ane pr'T.ede
'III.'S z"s Ut.lm Joe !.wled1.atl.!cm LII.'OWa.. Całkowite lwfIz.ty po.bytu pokrywaj.. gOo'łpodM7.e.
(b8,

'fil Pncwonkv (pr3COtu 180 hareeny), Xań.ct\I-

Książeczki

Zebl stat t llt członkiem
n acklcJ

I

tako W

m~zkanlowych

d:.:e I z.u.n..e.t::r:.u oraz patfQlowallł
lal w okolicach tlch tn.!e!s(O~"'OŚc L ~Iad:.t l ąe budki lęg() ..... e
dla pklk6w I lrodząc mro wI$lu,

• Ihrcene l uch,. I Dulca
Sleobwa ladlIII apn.wy let.e,
pielcgnowall ukółki OCal porząd ll:ewa.l1 lu ł OC2yucza.U pa.y pructwpoWowe W rnlejJC'C>.
wokl.ach :
Dobn.
~erwon.a
Wela., MmJ cLa n Sieniawlld. Kra Ine OJ'3;Z n.a \cren1e NadJeśn.!c
twa DI.. tyna.
•

Prl1 wal_l_ ~w ", U

lute Ita.rune I L_baCl.wa I
SIareco
o.lb ...a: et drudz,
;&Or~owaH ponadto raJd po..
Illc:T.Ot'ly • ~e~ '" 1efte, podC:U.I k~łO OC%~

leśne

pa-

hlt.teene
• J .roJlalvlC1"
.Ię Datotlllaał
s konc entrowali
aa pracac" porK.\dkow,.eb WGkM nkól I na
\ercnach r.lebnyc h, gd"4ie sadloGDO kwIaty I ty woploty. Cz«:U:
ckut)'ll pc-acowala (X"ZI pielęgnaeJl nkółek
lellnych. oc:.:ynczanłu
1asu ~
!miec; 0I'a1 n:t)H"awl'! ta.bUc o..tnegawC%ych. inforrnneyjnycb
or.u OC~ pny . leśnIeh
prarlcingach.
Reałi%&cja
pielęgnacja

wielu ?:3d1u\. mJn.
ukolck lcśn,:reh..
jest pn,ewkhlana na C·ClIJ dJut-

U"

"",

wC\o

~

""kładem

n 000 !.I sierotom I
p6bierol.om. Otr1,)'mali Je: 113 beli.. K lelt I Marlun Klelt Ul
n.koI.,. nr 11, W INł_ Mieh nl.
..Iti t Wlealaw W róbel. Zakl.1odu Wye howawez.ego nr 1 .. Ca-

ACKIE IY'CIE

ritaI", Eltb\.cta Cbl,'t:.
Renat:.
I1rynklewie1o Beata Strojna I
BTonblawa Strojna t. ZakLadlł
Wychowa wcr..ego nr 2 ..Carlta;".
K!llątec-zkt \\·r~,.1
d1': locjonnaczelnik millSla Ja nun Wat.ny.
wanle. Nic tylko UlproSU:
zykoznawc6w de lektury.

le:-

MIeszkalicom Internatu udt>-d wa pom!c5"Zcwnia w
plw\licach. Zn ~z.cl.Y1I I ~I,!
wymalowallie wm:tn:, wykona_
n ie. niektórych mcbU. J edno 1':
pomieszczeń
pn.eznaczone na
ka wiarnię, 'Al drug im wrganlzo-.
wano .kromną b i bl i otekę. w
której moino r 6wnid ed (1""''Il1!
,;Ię grom stolikowym. W pl ... ~
nicach odby·wają się Im preZ.)'
kuItunlne. ot chećby wll;!aory
piosenek rajd owych. A s koro o
rajdach mowa. godzi się WlpO~
mnieć. te doz i!!""1 ~ taran iom kle~
rG'IoImlct wa nawiązano kontakt
1': jednym 1': Inter natów w Puła_
wach. Dzięk i temu sho."Ol"1o ne
zosta ły wa run ki
do wym ia ny
grup mlodziet.oll'yto:h w cela ch
turysty cznych. Do P ulaw uda ła
alę 20·050OOw3 gl"v pa jaros ław
skiej młodzieży. GO!i podar7.oe uffi 1>tl lwLaJą Jej
wycie-czJci dQ
Majda nka, KazIm ier l a, Nałt:
czowa I Lu blina.. Nalety wy r3!.IĆ prreświa.dczen i e • .te DOdcuu
r ewizyty da 1'1 sobie znae Ja r.,s!all.oska cołd nllo§ć.
It~pll ieuo

in tOl'~

trzeba
pn.ejść nie lada tortur)'. Jak nakawje daw ny, Ipn:cd paru wie~
k ow eb)'c:.:a j. wlkrUU0ll7 przea
wsp6lcze~nośt na nowo, kandyciat poddan)' mUli być obr~d_
ku.....i pasowaniL Lej, wtedy
mistn;owle ct:rem(JnU olej na
cłow,.
pn:yulych
.. tak6w".
czynią otrz(slny, postrL}'iyny l
,gOlenie. Zabiegi owe, Jak po.
wiada st osowna fo rmuła ... maJ~
pn:npo.~blc unolłw Ba ,cHhi" 'ych mi cftka.ńc6w 'toe, . aac~
IK,O lo~ernal ... dl. pcrslUl/.:le6Rwa ł woU Jainlo moin1Ch I
lakoł o'.wleeoDych
nauczye!cll
I wychowawców, ki'",., a by
nic t oolle m.Urul niJakiej I
olml. wy.wol" Ich I pokus
t e lakich. ~ak oł łar t'w I I~"'.
, oli, które w nich alwl\". Cle~
w y te obyoaj.
lpołcanoki

E

O warunkach bcla i nauki
mieszkającej w 111_
t ernaLach nie pisze Ilę zbyt
cv;sto. A ,uoda, boWIem me
be:.: po ..... odu Internat 1':wyklo· iill
nazywać drug im domem. W je_
d nym ~ kwie tniowych wyda tl
..S:.:tandaru Młody ch" przeCZ1~
talem, i1 nicktbre internaty ~
ryklj.. iifil z wieloma problemaml To b rak uje biblJotekl lllb
świetlic)'. a lbo te! ale m I cieplej wody. By .... I tak, "Że wy.
Spolkol1ie pilko.r,kle
chewlwey nil wykazują WII,!~ Io.negn Ul Joro8lałDilll.
kuega uilll~resowanil tnic","·
t,r waml I poolTIlami ll\.lod itl6lły..

p.aśnUQ i karmUd orn
'y pn:eolwpot.arowe.

mieszkaniowe dla sierot

I>LialaJqcy bardzo alctywnie
pod puewodnic twern lek. atom.
KUI.ana , Spolcculy
Bocumtla
Komitet Pneciwalkoholowy ""
J a1'O(ll!lwtu
ufundow ml osiem
ks/ ąiec1.ek

Ulrzę , llIf

n

..

°

mlod:.:ieży

Po
I n.

lI'~yr y

Od at.creeh mlcsll,!C1 rOlwlJa

drq"

internockkh Technllu.lm Drooowo-GeodullJIUlgo i T cchnikum B\Ufow-

In terna t TechnJkuM Dl'ei:o.o Inicjatywac h t prz~h:_
, wo·Geodcz.yjllelo w JarosławLu ,
lO ktor,. odwi~7.Uem u t wierdził w:1.:;d.ach mlodxlci1 IDCerDa~
mnie w pt'"lekonanlu. ie mote ckiej dewledz.1alcm l iC międ,ą
Innymi od Wl ad ysllłwl Wana _
być l.upelnie i.naClej. Może byt
pr1.7c1I1SnO (t.a prejc ktowane &0
ta - prze ....'Odll tcutC ~O kola
dla :!łO mlcazll:allCÓw. I d e rae~ • ZSMP I Piotr. Ollki.
kt t.\o przebywa w nim 3$G). mo:i.e
ry pr :r.e.~~ Ml:odz.ie1oweJ
brakować wod, (w Jarosławiu
Rad zie In te.rnatu.. Potwie rdze.ulana sil; to nader c~~iłol, nie
n.le leb .Iw odn.il.lazlem na
braku je .)e-dnak ebopólnclO &to- zdjęciach,
które
w,.konuJ"
1':umienia. NIewątpliwa to oza- cdonkewie U!keJi fot ografianeI
8lula kicrownlct\\>a l udry
doku mentuj ~c
w ten lposób
wychewawczeJ, ktora wykazuje deltawaze w1dar~cnla.
clu~ zainteresowania problemami zam i esu:u j ~j tu młodzlety.
K ierowlti\:.: JULIA N PUNICKI
jest ezlonklcm wladl. miejskielI
ZSMP. przewodnlcz1 Miejsk ie j
Cazell "kliki"
Rildzie PatrłotJ'c:znea;o Ruchu
I mis. Inlemola
Odrod ~c ni a
Narodewele.
chowa",,'cy są rOwnlet ludim l
zaangatowanyml.
Praktycz.nie
kaid,. l nicb obok sW)"ch pod _
s tawowych powlnnojci realizu_
C1':ym " 'h:e me/:0\ .Ic pGSZC1)'je zadania dot~ ~ga nlto elt clzlew«ęta I chlepc:,f Ka~
wa ru a e7.UU welneiO dla pod. leJde,kop zreallzowlnych ~
opietznycłl.
mylił6w
Jest bardzo. boaat,..

W,._

~"'11l

Tot. B. KORCZEWSKl

J.nk:jab' w tnOgrb,
Im poza~
zdro klt niejeden lnte.ma\ w
kraju. Zutanawiae mUli fnkt.
jak umleJl,!tnie lodoz" ujccla ..
nkole, naulr:ę ,,'''.n, .. in\er·
nade a d:dalalnold" lpolec::mo- kulturaln,r

crUP1 entuzJe stów btru..,
leśników

ml~

poeaJi. ..ra4lowęzlow

ców" (Skupiona

pracę

spOłddelnLa

tlCZó1klWllka.

Prowadzi .kromniutk" d "Zla.l alność
hendlową.
Znal!2:nlejlJZI
dochody plTf\~ z dyskotek orgtł~
nbowan1cb WSpOlnie lo Zan,,,d em MleJ:;k !m ZSMP. Na konele kota ZSMP :r.na~d u,e .ic:: ak' ua1nle 11' tlll~7 clotych.
CZ(śt: tych plcnicdz., 1':ostanl.
przemacwn.il na dotluan,sowanl.e
WJjudbw tury rtl~Ycb , lV trm
m. In. wyciec't.kl dwut,god n jo.
weJ na Węgr,. dla d ~'\l.d~lest"
osób.

...ok6l &l\KIla
OEODHOJ.I', Ot" ut.alentowaR7ch ł
nlezw7k1e 1r:1'1\)'CUlie .... tołiun_
kewanyclł
do nlek\.6f'Jcb in_
tunaclrich ~6w .,turna~
KietOwnictwo In\e.roatu or,._ Ib t6.... redacuJIIC~h dwuty,odMew b1 mnotJtc pn;lkla~1
nl:r:uje dla mlochJei,. lpotkania
nik ..G1JH HUMOa", Galct.ka.
i1uslr'IJj~e
aktywność
ml~oz
!. c1euwymi lOOiml : lporlow.
określana jest prza ~I wlp6ł~
\:Smi. Ickan,ami, prawnikami
redai\or6w humoryltycmM p- ka6ców Internatu Technikum
Droa01lVO~eocfczyJnea:e.
Nic
Itp. Mlodzl uświetniaj .. przygo- ko ,.alcukb.,.. .......rlelD&4!
poeto ~wneco, t.e na.zwWta
tow)'Wanyml .. ~klnie pro- 'alal~ .rpa . ..,..a..... ,
gramami art.1styC%n1mi v.·...in. prus Jaw,,"- kUILc redakcyjalI najbardziej wr.otni aJących siC
rocmlce I śwll,! t.a patlstwowe. , w akladde...... Nazwil ka Glob wychowanków opu&zc&.AJllCl .ch
K ullJ' w uJ, '1':en!1
ludowych
two r"eycb nle. ~ pJ~nJ e.. ' Jeao mur,. tratlaJQ d o specjalobnęd6w np. topienie MarZAn_
neJ k"lięA; 1 :&aSIutonych. zapew..Gun humor" popnet. eksponon.r. Andrujki Jtp. Pod~ te- wanie w haUu Inte rnatu ,lal ne majd" się .. nfeJ takte Bo~
gorOCU\elo
Swl.:;\a
Kobid si.; ,azetk ~ dos\.ę~ dla WIZ,._ iena· Jare", Jan Łupina, TAdeun Chrun, Zblanlew K ra~1«.
ehlopc)' ~yłonili ,.Min Intern.a5tkich. Jednym te s.ta1ycb k~~
tu'aa". Ten ty tul pf'tll)Qdł Be- altów Jel t downlk tennlnów Malgerz.a.ta KfV"ch. M.I,onat.
acie PuI'J1I1. uczennle1 I klal7 pochodzących ze Ilan,U ~I o
Jab leLUka l wielu Innych, 1i:t.6Techn ikum Orogowo-Geode1':l!- dozlctewego. Z najnO"""'zt!go wy_
ryc!a t.aallCatowanle :r. S3tyafa ~
O('a:o. Majllo swoje sekcje lalntc!~ d;a.n!a pisma d&w ied~ialem s i ę k eją podkrdlall mo.I rOl ln6wc.,..
re sowa6. Opr6cl wymienionego
np., .t. szpin.1l to kuJon, rund.
to lekcja, a W)'rr,:b to odpyl1HENRYK OItYMVZA
koła fotograIiel7lq::o
d"(.\"laj ą
radłow~ ~

'iii

~IO

•

8 -

KULTURA I SZTUKA

z tek i edwarda kmieclko

13 bm.

Przewors«i
lut PO fal dwwuub, obchodz.oll1' bc<W.
'!'ydzie.6 T r adycji I W ~DÓłCzelnoścl Kultury
Pneworskiel Inklaty.... ta Idob"ła sobie w
latach ub!«łye h oooularnoM wśrO<! Drzeworszuan. czell:O dowodem była :tuta frekwencl'
ba orll:anlzowanych "tamo.cb ..TYlIlodnla_ "
1m.nretoach PubllcUlo ścl n~ oowl noo "braknąć
równie! t w tym roku. PfOI!:ram opracowany
%Ostał w ten sJ)O,ób by kaMy
nle zaletnle od
indywidualnyc h cudOw I uoodobań. mógł wy·
brat col ele kaw~o dla .Ieble.
Kaidy d zie ń Tyf1(odnla T radyc:SJ_ I Wso6łcze·
· mokl Kultury Prteworsk !el ttanowlł będ zie
tematycwlI całość l h asłe m okrenającym O!(OIn,. charakter odbywajacych de w tym dnlu
!moret. t tak:
• ezerwc:a. w ramach bloku ..Korowodem
roztańczony m I ro ~ojewanym "
W)'stąDI ni. In
tnana Gdańllka K aoela_ Podwórkowa.
• cU'I'Wca .Hel za.ltraJ mi m 'Jzyko". popl"
te,ltlonaln't'ch k.apeI I .tes1)(llów.
10 eurwca. .PN.Tlafnl łacn nu uota nić"
- od.da Ć bedzle mołna m in. l espoły '
UMCS 1: Lublina or:!1 WSK I Rzeszowa. w tym
DOD ula rnT "
rflt lo nle kabaret .• Mel unna"

"Betlejem"

cJ. chlubi Ile amatorska tcena 1m. lana Wt:1C·
ft,J'n8 (onj:llJ InaneRO clztałaez.a kulturalnego _
tym mIeści e) dllalaJaca DOd mecenatem d,.·
oowsk leJ OchotnIczej Strw Polarnej. która
patronuk ponadto ChÓrowł Gral J:tIanc) I .. Idu
mlel!OOWTCh uro<:ustołcl orkiest rze.
Akt ualnie z.C',o6ł teatralny. orowadłOny prter
Mgr KRYSTYNĘ OZULĘ , kupla bllsko .0 naj..,ł rwals zyc h I.'ntł1%l astów
MelDOmeny. odby ·
walą sle rellularne or6by I sDe1ttaltle. Kledv'
prawdz.lwie .tel.U'lym" repertua re m by!y komedie Aleksa ndra Fredry. a .. Stuby pan ie ń
skIe" czy .. Dam" I h uza"" elesz.y l)' sle wiei!Um DOwodzeniem I dl u~ nIe .chod'l.!ly r afina W m lare upływu lat dobierano u tukl odpowiada lace
motl lw o§elom
Interpretacyjno·tech nlcznym ~rodowlska amators kiego. Oooe·.....
nie tea tr Im We~f!..,.na n reunl ule t wy m licznym svmpatvkom ..Szandora KowaeUl." Teooo·
ra Tomasza J eta. oferuJaC" r6wnld
tea t r aln q
rozn-wke mieszkańcom tlkotlezn.v cb wIosek fm

,,, Co
ł
ł
ł

rekordy

in. IbchCn'l.a). Pewne trudności w zdobyelu
odPOwled nle@ repertuaru wmółczesnego .prawiaJ.. te być tnOte ftloed1U(o teatr mów I leID1e po r:a lezawodneRO Fredrę·
.
Ka:t.dej;(o roku orr.,-Itotowu}e .Ic średnio dwie
~remler}' . ale c.Dewne
trudno bedz1e lepolowf DOb I~ rekord, Wry ttał . Ic udziałem .. Be·
tleJem" WJI: Lucjana Rydla. W,.. tawlano le af
U rlQ" w samym Oynowkl oraz w Markowej.
Babieach J Bachbrcu, pnewatnle przy nadkompletach na widowni. Dochód I putorałkl.
w su m ie 250 tyl. zl. przekacano na konto Społeczn ego Komitetu Budow,. Domu
Spokojnej
Staro~cI w Oynowie. któr('j;("o wielkim oredowftlk lem h oełnym DOparclem wł<'ld~ I IPOłe
czeństw a mIasta) test m ieJscoWJ p roboszu, II:s.
d ziekan J 6zef Oi.óa.

T eatr lm. J . Węgrzyna cIesz,. s ię opini ą s0lidneJ ama tors k ie) sceny_ zaJ lep:o .n aJwlej[I UM. lak dotad sukcesem Jest ub ległGrocme
zW)'clęstwo na Ogblnopolsklm F estiwalu Ze!PO'lów Scenicznych Ochotniczych Straty Potunych .... Pac zkowie .
fh~)

w czerwcu?
tnlet.eJ Im. X.

.. W rama'ch Dni Przemyn6w

!
f

WOTClECH DRY/A(;SKI
- .komendan! Cho<qywi
Przemyskiej ZHP

I

....

jla (3-1 bm.) dla
melonapn,aotowano
koncert
muzyld barokowej oraz kon. cert m u.zYkl starooolsklej .;
w,konanlu War$Zaws~ ej 0I pery. Kameralnej. Zlintere.so·
ł wa.nyeh twórc zośclIł plal tyc',...
, Ilłł Ol'lanlzatorz,.
Zlp'~.!IaJ II

I

u j ...rockowbko· - J:ratka dla '
mJodzteu.
11 I 12 c:r.erv.>ea domlnować będz.le ' POrt. turyst,.1c8 I rekreacja W bch dniac h. pod hallami ..Soort to ul rowle'" oral .WYDrób uJ tWOJe ,11 ..." od bed!.!e tle m in. ra ld _ciuchci." dł'ł
Ja wornUr8 Polskiego. bieg ull c!.ny. mi tyng węd
karskI o Ducha: naczelnika miasta I nere« Innych zawodów ,portowych.
~ Tvd zleń.. .. Ul mkn!ety zostanie ..spotkanlem
t. Meloomen." w trak~le której;(O za r ówno cf.'lro~1I wklzowi(' lak I dzieci b('da mot:l! wybra ć
oo,ł dla ,lcble.
Zas vl! nal!wwane tutaj fragmentarycznie Im·
prez:J nie wyczerp ują n:ecl lasna reoer tu arowych proPO-t.YcH cale J:(!- .. Tyj;(odnla ...... N ie ubrakn!e ł radyCYin:rch I m lelm, '1adzleje ciekaWJch ek sDOzvell 1ft. In. .. Rzemlosło art:nt:fczne
m letn6w przewors k lc h" Odbed!.le sle r6wnll.'t
historU m ia sta
l esjl naukowa pośwl~na
Wreczo.raml zaJ - k ino nocne na wolnym 00wil.'tn:u.
Słowem I .... tym roku I frekwencją nie POw inno być klooot6w. J e1ell ocry"wlście a l' ra nlo
ookrt.,Ytu je Of'Uworu.tvmom tych olanów.
flll

------- _- ---------------_._- ------ .-------""

PRZEMYSL

l

~ ieczore m

biło

KiewM!lu mle.n.kańc6w nast.ego reckHlv. wie,
je Dyn6 ... Iu::r;yd Ile wJaanym teatrem. Uer.ą
cym hu lzeUdties1ł!t laL Taki! bowIem trady·

,,•-.... -- .... _....

tydzień ...

.

na
popJenerowlł
w,słaWI:!
Sło nne 12" ora z WJ'dawt

OpaliAsk lego
uprana ltauzych
wldzlY-N
na lpektakl S. Mrotka .,Poll·
cjl". natomiast d ziecl na baj.
kę pl • Ternelo
Paluch" Ot;ydwle utukl
WY' tawlone
JlOstan, przez Teatr lm.. L
Solskiego I Tarnowa.
W .Domu Kultury Kole·
Jarza od , do S bm. prz.ewldz.Jano tmprez,
ltanowllłce

_*

oprawę

M lędz,.narodowego

Dnia DzIecka. Teatr .•Kacpe.
pt.
- klubu P18.3tyka NIeprofesjo- r ek" przeds tawił bajkę
nalnego. dzlałaj,ce:,o
pr:z, "KogucQ: t .trus llltko". DzleWOK 011 dziecI uplanowael ~
mogły
talde uczt·
Itnlczyf w c,kllcznej Impreno w Rynku blok Impre:z pod
zie utytułowanej
..spotkaJtytułem •. Ta jemn icUl przygo·
my , Ię w -niedzielę". W po.
Natomiast
miłośnic,
d a"
łowie
bm. zostanie w DKK
mocnych lportow,.ch .... ra te ń
otwar ta fotograficzna
wy.
robaeUj na stadionie Polnej
slawa pl " Przemyśl w obiekpokaz ....a lk ka rate.
tywie".
O W WDK odbędą się m. In.
.. Towarzys two Przyjaciół
Wojewódzki Przek olejny
Nauk Ułpra sza 10 c~erwea o
c1ąd Teatrzyków Dziecięcych
godz. 18.30 na odczyt d r a Int .
..Tropem J ula I Małgos '" oJana Paj ąka ..Rola .fer tn ły ·
raz WOjewódzk ie Konfronta_ technicznych
w
cje
Tanec:r.nyc h
Zes poł6w - n!euko
ochronie łTodowts ka". Odczyt
D ~l ec lę<:yc h •. Ta ń.cowa ły dwa
odbędzie
Ilę w lalI StronniMichal,".
etwa Demokrał1cl.MCO. RI·
• Biu ro
Wystaw Artynell S. I p.
Itycznych otwle u (w Gale r II
Des, p rzy ul hedl')') pod
PUE'WOBSIl
Iloniee er.erwu ..,.ltaWę cr~
liki Oirb • Encekhen • •

na - Imprez, w ' ra mach Xli
Tygodnia TTad,.cif I Współ· .
PrzeWOrczesneJ Kultur,
in.
sklej. W programie m.
wystawa rzemio.!l ła art,styeznego. koncert Gdań s k iej Ka·
peli PodwórkoweJ ·· oral wy·
It~, regionalnych
2&polów
pldn1 ł taflca.

Zalażnia
WINICJVSZOWl P.
Ra: Iko.zcm "O liebte - nU mamli tovboru.:
eldlo .ZomnleJq«. tlqco. togtetD mll.łll
\II tobirll'lcle H~lodnvm Irop .plqtoftll krdtq
pruz doruczo beuło1Dio.. pn:u czczą dorll

PotDraco.Jqc .. lI'orqcq clemno.t, \O pt'zeniko.nie
_JbHtsze • ., tkuwoJt pot., 10 .ton" rmok bl bkoJci ....
~zufemll. Jak um
ttlotnoJć

clqt" dorotnoJcł Ic.omJeJ\.
dopehUmfa. łlqC\l wir atco.łcł.

.'
LUBACZOW
TY

Mł)l'Uz.a

Oto d\OOłlfe lNu. pr.uchołeru;" ro:ChtDhtnł e.

aieodlOWlM lIIrro~ ""PtoIt I kobł.eoU.
Potr.. lat drą tD'R(łne ruDlat .. PtIIldem Oł1łPOM.
tdv a ku,teM IfCIde('hv _alr" plom(d ftiecq.

w eurwcu

konkun ploMnld
dla przednkolakÓW.

na
d:ueclpJ

JAR08LAW

• Mie jski
r,imprezy
.aprasza

Ośrodek

K ultudw ie
d ziecięce. Jedna
I
n ich to .,Poranek I Ander. e nem" zu druga to bajkI!
pl _Wielka
przygoda"
w
wylr::o na.nlu teatru
tarnow·
skiego.
w bm..

Prz,,}rZl/j lij rwokJra dloN ;no4rtrl. JcłsleJ lormł ..
którq WlIkule Jawnr dłuto kon.ieclwci:
CZII klqc otDtIfI\ tropem - do-Ilęanlen I pojmteu
tDlI hl" łod w szelkich pnemian, zwiqzków i miło.łci 1

DJł

.. Stowarzyszenie
Milo·
Jnl kow Jaroslawla zaprasza
na wykłady : mgra A. Kun,lza wOsadnlctwo obronne w
Polsce
pld-wsch. w XVI I
XVll wieku". R. Ostrowskiego ..Król Jan Sobieski I }ego
zw14z'Id I Jarosławiem'", d r.
J.
StasleAll:l ,.pierwlZ1" w
Jwiecie pnellCzep lena
•
lCapsrladz"'·.

-

I
l

i

Zamknięci

tu, tD kOsmiClnej kropelce.. powietrza.
ar, Jmferte1nq, Jedllnq, bt>. prób".
W lwieci. Jalcte d Olloumllm , be.: cienia ułud"
rodzi At"" m rok bez Iwlotla ł o-woe bt'z wnętrz~

tDiedzi.mll

I
l

.....
l
-------------_.
_
------_
_-------_
- ---- ---- --- --- ----- -------- --- _._-------- . -------•

~

CultWT Robo·

• MIejski Ołrockk KultuF7 aapr..za • lnIac" 1-11

N iech li, ",tęc 1%I0MIł prz!łPlV'DÓ\O ł odpl~ lPfłfr...
• ,"Z• ...uh tc>icCZ'MJ fO'"qcu. . . tlCMC2II.'. do ~ .

....

......

~

;:~'\..~

Daladek Ul nepk..
.
Oj. pny4a1hr ~ ki'" . . ,"y...pkol
PKIJ .ię, ..pt•••tękas.

"oc.. .

-~

CI",.. l ."""" wydoP4ł Dlo "OC.t
IWo ..hl....... "'lot,... ......
KnrkDębo k~,ko: .CboM . . ho .......
G~ .. hrk-:.
Kuru u Kłeł,.
Klcia 1:8 l\truaka.
Mruculr: .. wuanU.
WDuclek .. _bei"

kurkę

clyhal kotek w ukrydu.
Zasauckał Mrueaek: "pom6i DaIll, lOdu!"
Kld. 'u Mn&wa,
Mruczek Ul WQucdta.
Wauaek .. ubd..
Babclo .. 4doclko.
Daiaclek .. nepkę,
Oj, przydałby .łę kłoi u pnyczepkę!
Poe•• Ię, ..,Ill • • tękaJII .roco.
Ch'Cbll I cI.,nlj. wyelUDIJE nie mo,..!
Więc woła Kld. kurkę I podw6rka.
Wnet ,nylecl.r. u,'uiDII kurka.
Kurb .. Kicię,
Klet. .. Mrun.Iu.
Mruet:ck sa wnueab.
W.uctell: .. hlbc:l..
N.

drocą

.kabla

80_ .. 401oc1 ....

Ddadelr: .. ncpk..
OJ. pnyd.łby alę ktol na przyczepkę!
Poc••ię, ..pi •• dębj. noro,
C1łJłDIJ i eillPII. wycl"gulłE nie mOC1j1
Leciał wysoko bod.D - dluconos.
H
..Fnt6-te t .. botku. do IlU Da pomocl
Boeick: .. nR"

8okla _ _....

za.,...

~ka

zielon. !abb.
- rzadka to ,ratkaJ

1abu .. boćka,
Bociek Ul ląskę.
G" b Ul kurkę,
Kwka .. Kicię,
Klcla .. Mruuk ••
Mruczek

Ul

wDuczka.

WDQCUIr: za blibcię,
Ba be.. za dziadka,

G"b .. kurk"

.Kwu .. Kicię,
Klct. .. Mrunb.
MruCHIr .. WIIUCU.•• •
Wnuczek .. blibelę.
Babela :u dziadka.

1fl.

Drf.dek Ul "epkę,
OJ. pnydałby alę kto' na prlycHpkęr
Poell alę. .. pili ••tęu,,, aroco,
CluD41 d _ wyd.....t al. m ...t
Str• •
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Z czego się
ejecie 'I
Zsamych siebie się ieie~je!
Umleł
patl'leĆ
.

aamokrytyc=mie. to wielka i

.ieuęsta

tem .Ip.arodlowai kilka Itałyc=h rubryk, ukaauJllc=ych
aym alowe'm - )H)4mieJmy aię sami. aiebie.

przekrój tygodnia
PONUIDZlALEJt

Qrganiz.acyjr1~

o

W
Mdl:a11cUe Dołnlm
ftll.pOUt: to pt.zygoł.owan1a do
obchodów & rocz.nk:)' tawill-

unia lię Komitetu Organlla~
ey)neco Budow)' SJ<tucmeco
WodOI;padu, na kt.6r".. bQlbJe

rnotn.a

_h.

I.je.tdżać

Dl.

aartacll

WTOREI<

O W mlejscow)'m U.n.ędl.ie
odbyła lit kole}a.& na.rada,
połw~na obchodom 5 roc~
nicy zawl_z.ani8 ~ KOOłite~
tu OrganiUc)'joef:o Budowy
St.luemego
WodoIpadu
."
MQkoltnle Dołn,.m.

w ,erdeclnot'j auno.fene.

o

Na konf'enfJcji, poIiwtę..
oone;j zbliiajłtCym lię obcho-o

dom 5 fOCUllcy poW1lt&ni.ll
KOBSW w MękoUn1e D ..
omówiono
na}wa.ł::oJe,}l14

upekty. dotyc:zące perspek_
tyw w zakre.ie real.ttacjl
problematyki 1IW1ąuuI~ a ~
priorytetow, w-eslycjłl.

PIĄTEK

Kom itetu

•
Ii( Ko<kganhaeyJneao Bu ..
WOdołIpadu

JnteMY."''Ilyc:b

prac Kom itet.u O!1lankl.acy )oo
netto Budowy S%WC2.Ilego Wo--

LEW (U VU -

akt,....UeI t.apOwledE!.eU,
jut wkr6tce ukonatytu.uJe

te

.\ot DOwy komitet, tym !'erem
budOwy u.t.uc.meco lodOwi.Bka.

natrada.

podc:r.u

II

nm

PANNA (14 VIII _ ts IX)
Od dlu.t.a.ego czasu masz ochot4l :rzudć wu7itI«! I W'Y~hać. pnynajmnleJ "1 Iłilka dol Wlał
nadana Ile okazja. PowinJene! wyjecbać .., >
córy I odooc:r.ąć. Jest Ci to kon ieclOnie ootnebn.
- tym bardue) fe nawd uMkl wyjazd mote
w iele zmienić ON Twoim 1:Y<'1u. KOZIQROZEc jelf
'rwym ,pn;ymlcncńcem.

N1tmZlELA
.tę

!

\'1)

Układ (wiezdny jm wyjątkowo dla Ciebie koI'&.Yltn)'. Cz.ekaJ. Cię IIUkCfl)' W' wacy. a takie
prl)'jemne IC)Otkanla s blitklł, długo nie wid:z.lanlł
~ Spróbuj ugrać W' ..tcło-Iotka", ,dy:t. J:ł.Clę
fel. \et lubi li chodzić parami.

pien!ęme.
ro~

naerod,.

po cr;ym komitet

II

,

w MqltoUnle DoInJDl. Matbarddej
ofiarni
d 7Jalac:..
a}e

-

aAK (;2 VI _ 11 VII)
,
N ie m6w ,.hop" :r.an1m nie pn,es:kocz..yal.l _ to
8ła.re Pn.Ylllowle D8Iułe. Jak ulał do TwoJej obecnej sY tuacji M8.S'Z wlelllJe ambicje - I bard%o
dobrze _ ale mu.sln. uchować lpokOl. byĆ dobrym ttrateglem. Olllągnleu lWÓJ cel. id U ~
likieR n ieco l luornnlejazy. W 1 na'W'eł najbllł·
Il)'Ch IBCl,)'na dtainłt Twoja duma.

uwl~.

otr.t,)'tn&1!

v

lisz byĆ optym istą. Kłopoty nie omijają nik<llo •
Twoje _t roski .takto. w k rbtce miną i nasumilI ~
De dni. Pomoże Ct w t)'m WODNIK.

<> Uroezykie 'obchod:wno

IIDCznkę

,ft

WI('Cej pOgody duchal staJ" Ije 06t atnlo mar·
kotny, I byJe DOwodu d1l84lU li C I chmun,ytz. Mu-

IOBoTA

O W M~oIin[. D.

() PodczaI

IILltNIt;rA

.lK-

.

ID~
cłowy S'l.tucUll!«O

CZWAllTEK.:

•

I

cłoepachJ w Nęklolirue nwn"rn
nwlerdWllO,
_
n.uLItPilo
d'fobne przej~t.1Cz.enSe. Chodzi
bowlEln o oodowę HtuCzn~
lodowiSkA, • o.ie ....odospadu .

....ej g06pOdr. Spotkanie uply...
~

SRODA

o Cllonkowie

Budowy

S:tluczneg.o
Wod~u
w
M(koUnie D. ZOfI,talj Pf.z.,.keJ.
p n.el t lerownl.ka
mlejsco.

••

•••
•

Ale".
, Spróltowali4my __

-Hi w .,.5.,111-ty,odnlku.

..

........ ~_ --- ~

....

........................

*

odbyła

ktbn1

Spolecm.,. KocnUet
Budowy S7A:ucznego Ladow:'kIL w tej mle~i.
wybrano

lU IX _
a X)
wresu:le o ur1~i.. bo zbyt IUWltau
IWOlIn zdrowiem I ene.rgUł. NajblU~ue dn i PrZY.
Dio.sq Cliporo radoki, n ie nucaj Ilę jednak zbyt
Jtwał townle w W'lr tyc i •. Kłooot)'. które C le ne~
k a b . w,k rótce min. l UlÓW Itan.leU Ilę pogod.
nym, co ~!t Dr7.Yl)IUne Twolej natun.e.
WAGA

Pomyśl

Nóż
/
ZeTt.Obiusz Z., wredna rect/dlf1VU, znÓID

'4%''''

p Tzed , qdem. iI/m
,obunkowl/ z nol:em Ul
-

PtOIZ( Mm

Mp~ 1

odw,żonl/

(I

SKORPIO N (Z. X _ Z! XI)
Osl;u:::nąłd wlelo l: taplanowanycb ee}bw. wlec
lam wIdlOlIII.. te tycie nie Jest Ulbw takie de.
jak CI II., do niedawna wydawało. Twoja
konsekwencja jelit godna podl.iwu. ale nie prze- ,
&adlOaj I odetchnij troch~. • DOtI tym. I tara'
być milu}' dla lV.-oJegO najbllf.S1..ego otocU!niL

li" ,

.tonął

-.opad

zęooch.

powiedzieć,

'STRZELEC (Z3 Xt Zł XD)
NajblLt..sz..y oktu be<llOle Dader or8Cowity, ale
6płael Ci Ile to łOwicie, Zyskau
uznanie t paprawi I le Two ja sytuacja materIalna. Nie na.rU! ~ '
k.aj na nadmiar oraC)'. • raczej lłaraj ,le tak la '
o rgan!lCw1\Ł ab)'
znaleU t.roc:h~ et.a.Su na 1P8+
toeTy. które Ilł nlelbc.'dne
dla Twojego :r.drowla.
Zbyt wiele litod1!ln IPe<!lOau w tamJcnlętycb parnieuczeniach . a D'n.ecle1: serce mau tylko Jedno.

jok to b1lt01 _

J)Tuwodn'C'Z4CtI ,klodu MzeluJ jqce"o.

Wzfqlem 'Ucrnłucki, JlowruCC!\ki, ,tolOlDl/
o bll/łZc::qc.,m OłtrZU. lo.kl po J)TotCIl
ku chennl/, ..
-

ftOŻlIk.

Słd.zfo pTZewodnic%QC1I przetarł Z~ zd",mienia
OCZI/ I %lQPvtal:

-

Gdzie O.Ik4nOl\II utai toki piękn1l

KOZIOROZEC łZ2 XU _ to n
2Yele Cle nie tOŁPIC!'tlCUl. ale nie możesz stale
tylko narzek ać. bezel.Ynn!e w,.c ~ekulQC na podar unek 1011 ' 1. MUtJl.sz być bardzIel enerlitlctny ł ItanoWC1:Y WIndomo. te nie wszy scy sa CI bcrJlwl. ,
ale T woi DTawd7J wl orzyJaciele sa DO Twojej .
lIłTcnlc l mo1.cn na n ic h lI.cz;y Ć, Szcz~Olnle lIa .
SKOR PTON A.

Mo-

Jllk ?.,

Droga r ed.a.kcjol
Snilo mi .I~ te jeehalcm
lukaulOwym,

Iłutbowym

sa_

P rosl~
o odpowled1 pod
ad-rcaem Ulk l.'ldu karnego, w
którym obecnie pn,ebywam.

mochodem do wl.aaneJ. przepięknej wWI %
którą .stal mb)

basenem., prwd
wl.alln)'

,,ł'ord",

aby poinformować tonę o
swym kolejn)'m awans ie Da
jcszcU' wyisze. odpowledt.lal~
ne stanow~ko. Co t.alr.1 Gen

om.acz.a?

00oeG~

~0000GO

..""••

GGlOOOOOC9GO

To nic tak!
na
..8a1 .. _

W odpowled7.1.

not.atk~

I mar·
IUltraw.two" up rzejmie wy ja·
..d am. te 'IVUla k,rytyka była
n!erutelna
i
t6ndfl1cyjna.
Prawdą JCflt, t.e prOdukowane
prze!. mu klłe do m row isk
ma lll t ylko łe<lM koniec. ale
'IV a.rtykule nie W'lh:to
pod
uwagę lurC'lU Inn)'cb os i ąg.
lIi(t nasuJ iednoaUcL Dlaeu.
'o n ie napl!l3nO np. o t ym. te
prasową

pl

t.ałoga., w CZ,,)'llIe lpo~
łeeUlym. z; pe}nym za3nga~

nasza

waniem. ulypala I
własnej
:n ic)at)'wy \ny ek sp6tymen ~
talne kopce. do k\br)'ch w
niedaleklej przysz.lMcI umlena Ik: s pro'Wsdtlć mrOv.·kl,
choćbyśiny m iel! \Ch nuka Ć
u samej T el lineny? Doda m
takie. te m:rbwkl właśnie lą
Iymbolcm nauoC) p r.aoowitcJ
Z"'-łogi.
.
W lOWiąl.ku l. powy wy m
prosU; w pnYll.!oośc i bardzie'
wn ikliwie 'lObieraĆ Inlormacje,
ab y 'nie ' w}'TUjdz:aĆ IttlOywdy
ludziom ofiarnym I uiangato~'anym.

OD REDAKCJI :

z J)()wyqtego w ynika, 2e
marZ,,)' Ilę Obywa\clO'A'1 potW'Ół. do . Urqro. ale trudno
powil'd7..i«, co .. tego W10Ur.:·

...,
:

boisk i hal

0:0
W \enlsowym t.urnle}u pił·
knr.klm aruiyn .Iatka ny I
lr.oe Z,,)'kar:r.)'. &pOt.k.aJ1 ak: br)'~
dt1kl :r. l:r.achlltarnł. rem isU·
jąc 0;0. PubI lc UlOŚĆ pr:r.)'~wy
c.z.sJona do pot.iomu nauych
Imprez sportowych n ie dopa ~
t rzyla lię W' t)'m mec:l.U nlcU!go nlezwy«.lego.

••

WODN)'K fU t za U)
Nf.e ma tM: bez ko lcbw. w lec nie dl.iw Ile. te
DO okresie OTzvle mnym. niebo nad Twoją r;:łową
nieco Ile zachmurzyło. Ale DO kaideJ buny wy chodzi Ilońce - I tak tet bedzle w Twoim orzy·
padku. N'I(!OOtrzebnle w:rolbn:ym!.au problemy,
ktbre w I!runele T'7.CCJ:Y Itj drobnymi IOrawam1, o
ktb:ych naj lepiej Jllk nahl,)'bclcl zapomnieŁ
1t1'BY

Rubryki

opracował:

JAN MISZCZAK
Rysunek:

.

HENRYK CEBULA

121

n _ Zł un

J
~

Twoim !

C!.łowl ek UCloY Ile na bIedach. ale w
prl,)' padku bled6w bch 1ftt chyba troche l a d u~
to. N'al ctv CI ,le O<h:>ocunek. on.ede wS!.J'stk lm
NaUeouv b'ł'łb'ł' lamotny ....,la.r.d.
D5ych leZl'l)'
podczas którego m i ałby' CU I na krytYCl:rlą sa- '
rnoocc;'ne. Nie oooadal łednllk w rl:r nas tról. bo :
najlcDs.7.e dooleT'O pn.ed Toba.
~

za IV)
,
do "c:r..arnowidl.twa". Zapamlę- ,
w Ie T'O zpatru lCII uje mne stron, tycia a taoo ml- ł
nau o tym. co oT~vlemne SDróbuJ lmlenlĆ ten ,
schemat. a okate .Ie te n ie łe!:ł tak tle Tym - ,
bnrd~ !cJ . t e wkrót ce cr.cka Cle
or!.'ł'icmna nie- ,
~p odl l anka. Nie un lkllJ STRZELCA.
ł'
BAkAN
Mas~

BYK

,t l

Ul

-

skłonnośc i

121 IV _
Zł
V)
latwo sle DOddale5l.. Dla wlasnel wv~odv
WO!!IZ zr;:odlOlć sIc U! &daniem które~o n ie 00dlOlelan:. n it oowa1czvĆ t roche I udowodn iĆ .wola
Tacje. MWllsr b'ł'ć barddeI &decydowIlny ?:Wlaner3
w nalblltsr;veh dn Iach. k led'ł' bed7.lfll ~I w iele
oslfl~naf. Nie ma,n >l ) okllt.ll
Zbył
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być

z MARIĄ KIPER,

a w i a
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c:zyinie
pn.e%wyoiętyć kryzy.
1I0000000ezy".
&Orllanirowall
na na "bardzo
nowoezesnll" I z.biOrkę
tUmak6w
winnio.·
od tąd ue,,;ly .Ię naUł! kłopo kOw. które za
po!rednktwem
t,.. Klika raz,- w tnlJdnlu nie BieQ.czach1dq:o P nedriQblor.
ma .wiatla
w mlelzkanLach, stwa Produkcji
Leśnej ..Lat..
natomiast na klatce _chodowej tratUl na francuskie
stoły. W
nieci. . it: 14 ,odMy. 1» .,au\oo- dWu kilk\I dol tebrąU 13. kg
mat" lIIę nie wyłącza.
Jetełł łllmak6w na
~ 14160 d,
kt6remuj I lokator6w uda .1, kt6r1J ~ na.!tępnie na
wyłllCz,yĆ au tomat, to nie mo- konto SpoI:eanego
f'und\lR\l
tne.
10 r.d wieolĆ I Mea:lp!kle Budow)' Szktlł,. " lacosławlu.
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cal .. dob4::.
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t - przychodu elektryk. na. .um~ 122 033
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Gd pllkl notat', I 1)0 1970 roItu ~ODO chlalalno.łć o sekcje lenlaa . tołowero I #.d:loWII.
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w. tnle 60 Jat'OIIl.wsltieJ fU li dębroWt'Ó'II' PolnnU. Tadeun I AndneJ Barar:zowle
Marl.n
wyn.a ..... kJ JI%.1bko .lala aę filaramI plerwsleJ
drut,yn,. pnem,.il.n. tbleraląc laury na k.n)o-
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rl!:m R1Iłzudl!:tII S'Wlec4 na nele. Klub 1t.llJe- n.
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do za'oł:~I. DGdobneJ lekcJI " "Ork.,I,", W
IJWIJu 11181 r. upałow.c:y eta.n&łłd roqrYW'M
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Ze szkoly
na operacyjny stół...
SkOUC2yła się pierwsza lekeja. R ozkrzycza na dz.ia ..
I",. w pełni wykorzystywala lO-minutową przerwę.
Szczególnie cieszyli się • niej uezniowie aż 5 kl.s,
którzy tego dnia musieli l: konieesności (remont
8zkoly) przebywać wsp6lnie w .,.li (imDastyczne j.
Krzysztof N.• jak iłlDl, bawiJ się I kolegami. W PC"
wnym momencie dosdo 40 · swyeujnej clzlec.ięcej
.przeczki, ktoś wykręcił mu ręeę do tylu. Chlopiec
pr6 bował się uwolnić . Nagle. wijęt się l: bólu, !UIUIłł płakać. Po poludniu by' jui pacje ntem chirUJ'"
IÓW. Operacja U-latka była w)'j.. tkow o cięika l
trwaJa około 2 godzin ..•

Tak mniej w:ll:<:ej ""'1'cl,da
akrCteo ny oolli wydar~ a. kt6 ·
re mia lo miej sce w ~
Klej 'Szkole Podstawo ....'e j nr 15
d nia 25 marca br. w coddnacb
1.4.5 - 8.~5 . W chwUe PO nim
t.abrunlał

dzwonek

na dr UflIll

lekcje...
-

Wc bod:r.lj,c aa

~ut(pn",.

d. klu, IV b _ powie p6fnJ.e1 n8.UCQ'clelka - "uwili)'·
brD plan"eero uesola Xn)'.d.r. N. Gd,. s.p,.talam ,.
dla ese«o plaen , odpowledldal.
'" boli KG łol~ek. .i4! " " pomnlal o pobido pnes Ilole ,ę.
W,.sl:alam IłO do bJ,len blkl.~
- Byl blady - relac}onuJe
pani 'W b !a łym ta rtuchu. - Nle
..,.,&e~wały • ale" o torlJ~ I
..."JlłWem

sunł_nenla

.Ię

PRl' "blla.lu 'abletkl a.U·
Be_ralrln,..
Nie saawałylalQ
tadn)'ch oboCZll)'eb .bJaw6,.,.
Zap)'łalllm ea)' boU t. bn_ch.
ZapRees,.1 I pOwleddał. te
k .Nt IŃJU . . d.m .. b. "rl.ł!
It ..o ... beletH \s{lenlslka ooradtila naucz;'('
cielce. aby DOd oofekt ktor-e-

. 011 I. ~ów odesłać «o
domu. I Lak sl~ \ej; .tało.

-

Ma. wym1otowalo. Praed II- ltr
u lIe l dytumy aauezyc leU N:.
sjawU . iC Lekar:l pG&o\Owia. •
było .
.. W
csu!e ale byl• •~
w cbwile p6fn!eJ karelka na
Dep ..,ł
lin (_, .a
......c.nale Ped:lUa łui w kierunku 51Oit a la. OJd(>(łdn:r lew·. aeJ ,nerwie " •• U ,tmnut,.el.lIeJ aauf:&)'elela nie było" Mie uodtl b
oodeJrze n!e. te
p rawdooo dobnle 2lD&tala oow at- ośwlad~ !Rodnie uczniOWI.
nie wzkoozona wą t roba. Dec,.- Tomasz K. I And neJ W.• natom lasl Bartek P . tauwatył. lak
r.ja byla Jednoznaczna - na.. podnedl X . II dra«lm I ...,..
tychmiastowa ooeracJa. Dla·
anou .Je ootwlerd r.!Ia. WedlUl kręcalI me (Xnynłofowi NJ
ręee".
ootnU lekan,a Ul 2-3 a:od:r.ltl"
Nauct,.clele ni. 'PO<!waiaj.
jeJl:o oomoc b,. ł ab,. tut bezce opinii swycb
podoolecUlych.
Iowa _.
R%.ec&)'wlkle.. ucz.niowle oleeiu
kl as orzez prawie 10 minut Cleden :r. oedaRostów woadl do
ICllI tylko
ehwUe rowlelaNa interwencje trOtoaCi.Oł'le Jąc nArOlnc.Tch .. le chłopców)
łtO o jca Wyd zi ał Oś wiaty I Wyrob!ll co chcielI. bo dorośli
cho wania UM oodclmuje dziaJakb,. :r.aoomt1l.ell w 0fI6le o' lc}o
łani e ,
mające na celu w:rJaI$tnicnl\l.
Wen lro wszelk.lch okoUcmośc1
,...,.padku.
RotJ)OCl)'na
lie
.,JJedńwo". ,kJadaj ą
te'J:llól111.J
naucudele. hlg le: nll tka o r AZ
P9wolan.a prt.e1 ktJTa tor a ,~_
uczniowie
bez.połrednl
daln a kom bl a wy daje werjwladkowle dramatu. Pee7.nIedykt:
je :r. dn ia na dz.let:r dokumen.._Jem nen,. ..lścle nl~ b"l.
tacja owej froratneJ on:e rwy.·.
Inneeo ro.wi~l.ania l nllocbld
~o marca na nlldtwyczajn,. m
w 'ak leJ Uoi d
klas mblilal ..
oosiedz.eniu zbiera sle rada pe.
_ł':'Q6 sle
w Jedn,.m pomiedas::Ot:lema ..o letnnltld". WnioItese.lb. " , Iei.alo bardlD lIolidIld ~ ledno7,naC7.tle: konlecsnle
Bif: I akbwrue pełn iE dył.ury
.... mocnlłi
dyiur"
padc:r.u
.aułiI)'dellkle (..., .becnn iE n .. ~ncrw II1ll':.d:z]'Ie.k ~Jn,.eh eral
ał:'llY elelt cbturn"cb na koryta ·
k.nlrole !roh pelnieola: .. katd"m w)'p;ulku natychmla..d ła 
n u n~daleko 11.11 II:lmnadyCl'
"ej be:r. "",llłłIa do nieJ naleł7
'ormltw,!/: dyrek tor:. ukol,. eral
r.cbkitw: leka,.. uk.ln, I III. ee niCi Jak. Di"adow.. l a~ta. be
nie mor ia. .... 1!abelplf:~'
,ie.lslk. s. bel.w:r.e1ednle toPf'tnep
belpleezei\llw, dr.1ebowlau n! Intorlllował dn ekcJc: I wyrhow..wr6 w kilU! • dom p.ow""nony m 'D I~e ,.k.·
I,. ( ~.) Ihlwl6 mb'! 1!lekeewaiepRrcble,nletJ'tlt kroka cb.
nie pnro:r. hlit1enLt:tke I op.iekaRepl']'me nda
ood adrese m
naucl,YclclJ ~oóf.niona b,.ła co
11.1 .." takla, t e lI"eh ao.Iał kopnJeb "
bnoda (._1 ~
najmn iej o .5 dn L_
,e !ldu l.nle d. 'omu i wiad ·
u,. o b,aku W)'abratnl .. h l.
,lenilIkI. jak I • ODlrokana kla.

n.

'"

do

'"

Da.U ...J o . ·n)'"tklm mat

obe)'. ,r:r.)'padko wl ludde, _
Jakld ł ,CI4:d n)' pO wu,.~tklm..
.Telełollle.aie,
do .raCl)'. Pani
Ql"II'l:llłor ntol" łet n ie o tym
ale wiedlIala. bo »auc:Q"delka
I Illlllenlstka nJe _zn a ły sa It. ·
I.wnt Jej DOlnl.rnIDwat. Byl,
bardzo tddwłena lIIolm lekronem I "rejblt o " 'Yjajnlenie
.pra w". Dla~e ..o odesl a.o be.trolko
do domu. " ' Iedqe
d_konale. te .łHtJe t ton" ,rap
e.Jem,. I elliopak Ift.t .. n le .am.
be:ti: JakleJk.lwlek
,0moeyT1
Dlae.e..o .Ikl ale dal nam ~ał
es lud•• ,kor. adres,. n an"cb
..klad6w "rae)' III w fldp ..

,,.D'

.,WllIell r.r.al.naroh'l
ojciec Krl3'sdofa.

m.· ",.ta

SzezdliWJ' zble« cJtoUc:ł.nOlk:l

. u raw it 1e matka chłopca b ,.la orzyn ad]tiem .. 6omu. Z lO!hmy na lIfodzfne dd edr:o Ił.·

n.

..

Prowadzone uo.s tc ol)wanle wvja,iniające ~ koncentruje I le wokół PGdstawoweJ ,orawy - UT
PO«talI one""" mlcdtJ' p lerwa druQ

'Uj,

lekcją

na

w dni u 25

--..rca

był

.cleka ł

Mwlq, 2upehtk Jokb~
wotM " tc . ko*-

mU

lknnutJ' -

,lit jeu cu

Fryzjer
POłn"jem v

ob ~cn.i .

ło:kCł

klOTg, łq cz" ~
.obie łII'l:7ł.tll'TlV7U Jf mukd1DR."
I ".mor Toporlll. Z ..tcnqje"l'
'0 Wl/'niko r faktów ""torJłCZ
_lich orOl wudorunig, w.p6ł
ne' l'IeQ'o, C;f1łU .prg,\OG fe"
,o:::ciqg ni ęt . u; rolGsi • . Mil .I ę
jednak bed~emy .kroco ć.. nie
\IIdo1qc '1, w drobiazgi, k tdrc
pok,ył lrcsztą PVI pruszlold..
T1lł po wcjnie chrod. Ju~
kdw kochało . Ię Ul ~dnel I
l ej ,ome j cL;ewc..i/flk. Om
tltlZIIWt11ł lię Wacław P. i T todor Z.. o no zd Bot~'14 S.
Ko..tdV prz UVl4. U nie bvl to

loue ,lorlI,

WGjs :::czę Jłi w1Z 11 układ ,

CZG

ZtD/luzdla obUdwu. mct CZlltn, '11m

bat d.tiej

1~

owo. Bolena nil'

no tllle odwoui (Q moi .
• erce nic ch cio ło łc j podpomio ło

wiedz/et').

tebll

WTeslde
ob udwu,
bo I t en ,umpafUcznll I tomt.n
k ra siwII, jeden piękn y brunet,
d ruul m ilv blondvn,
\Dięe
dętk o bulo Wll brat
k.lÓ r egoJ
M stole.
PoC'z.qtkoIDO W ocław Rf~ wiCi' d uo l o Teodorze I prudumie,
holam l4St BoteM S. dOJkono _
le wiahiolo o ob vdwóch), a le
~u"t'fe
julWC]ł
donU do
umlosku, te dńclOC'Zllrt4 nill
kn WłenUl jednemu I 10 podrarnJ:lo feh mę.k q ambicJę.
Zoczela I lę r llwolfza cja, t:(J w
przlJpod k l' m!odllch, ro ttulzonllch mę~c'::lI:: ~ zows:e tll/wa
.Ię

zd4C'lIdo woć. Zwodziła

pr o.t~.

Kr6,epoł

d nia Wa cław P. zano leu/eI plwa.
Sledlj Ul kna~pi., "-apr,dce
toruonlzo1D(1nc j prze: 1oklepol
pr:rodsl,blQ1'czeoo ' e , to urotora
ł c1q Un ,li zlotll J)ł U !t., pat, zqc
. obi. to OCZ1l. Rzecz jasno.
J'T6buJemll r.konstTUOtcOt 'W1I prosił

Botenę

4cm:cnul1. opierajqc lI ę na ~
jołnJ'Moch, t&o:07Il1C" ~ pr..
will ~teTclz'dci tot . pcUm.j
przez Ied'ICego z m ęiCZ\fzJł.
W pewnej m włlt drzwi lokalu otworzlI'l" li, z hukl.m.
jokbll kopnict. od z~w'nqIrZ
, do ',odka "'pa d ł jak bomba
(bo Jak w.pom nidiJmll, d,zia ło
.Ię to ta raz po wojnie' T.·
odor Z.
Ilrurił ok iem po . ali i da j,:;rol w kqcie Boil'1łC ,
wpoCrzO'7l4 '" WłiCława. Zo 10111 z
wkiekłokt ł nucił rię fIG 1'11wala. HOpTz6d walcZVIi "M
plęJa, pote m w
pan lll
ku/te I bll&obll bardzo arolni.,
pdllbll nic to, !e Ul kna1p1e
riedzieU bilU part"za nd, kt6.
r:rv nic laklm lok d d w oj
r oz1U1zent julUlCII daIWU ,od,.
ZtopoU obt/ dw6eh za , (ce. polali d14 ochłodli piwkie m, po
czvm T .odoTo Z. wllpc:łmęU
la dr zwi t laurozill, ta jdU
' prdbuie' tu powr6d ć, M r w
dę na uorl2e 'A leprzll.ft: mltołd.
W lIpad! wlec l ,ali I%lIbcl.J
nit przy.z.di, ole 'doił w ltl m
k lplow ( me ~om lerzał zr,zlIgnO wat z Botellt/.

rv.c"

• • •
W ;okU Cola, pottm Bot,"-a S,

tapałała

lokb"

wf.,.,,-

' ::t/m uczuciem da Teodora I z
nim cz.,.Jciej ~oclł ła umatl1io~
,Ię no spatkanio. TeQo z !tol el
Ilie mÓQł tolerowaC' W ac!ow p_
SIed zi i ich wlec 'Iliel48 tO ltnlt'.
a kled l/J ZClc:a1l d ę nawet :::a
gncZllml

ł

!tlrodU

lok:ochanl

pr:echod-rlli obok nleal) _ ntes po(hieWGnfe zoato kowal k a·
tDOlkom ł cegld ł tll nk" . Rzut
m io.ł wfdoć ntt'::ł l/. pdlll
tD
k lika Hku nd pottm TC1)dO'l' Z.

",,10.
j to k mniej wlccej, .0 przemła~ okł4daU .ł, dwoj ju_
.1IC1I, przll kai d'j ok azji , prZll
klltd"m ,potkaniu, wolc:rqc jak
11IQJ'lIBlt. CI w.tg'Cdll BoielC.,.
kMrcl bo:wilG chllbll loko ł1/
hU&c;", albo tet h,biłll U,",
tl/PK e mocje. W C ~h CZClSGCh,
.a:1I Ue d .::iołał., jeuc::e kiM,
gdll br4k01OOło knojp :r mliW~kq, o . port .::o.czllna~ rię
'opiero odrGdzoć - n. wl(:/c..zq f'OzTlIWk ł wk mo~~ hlo
lic.:v(!. Wi(c d.,;ewcZllnte ,podobelo Ii ę, h ni. dojć, U mea
dwóch Junok6w, to jcUCZII
bezpłat·'lfe może poog!qdoc! 10kle " wcjkla łfflolWw" (które
PTZl/pomjltol u
'"OOlo

k,

trqcić

"'olna

jedrt4k

omerllkonkę,

to

CI

w Ówczo,

:rnikotu, na ploCI!
mUTG'I'akfll,

pou>aU

W.,Zł}l

ludzie

"lijlaiłn

bllU poUla,tnvml .prawaml, a
ITGcłli czo, ftO
Ionł. sic po mordoclL ""onłe 
.Ie la d ;:ieWClunq, na dodat ek
tą .0fn4. K Mr"Q'ol dnia do.::lo
do t okiel bIJalIlki, ...f, TeodoZ. od Wie zł ollo do upI tola.
Tam p l/t a n o, k to Q'O lok rozlewasi ł , 41c pClnkodowanl/ mil.
eta! lok zakle ili. lI WClia!, t e
bili to me. k ' Pc>Jedlll'lt'k, w
Iet6rym on aku.rot wllka:::ał 111m ,ozem - aleco s lobl U!
formę I Ul PT~sz ło.łcł postara
-ił t'l'etotm1olOGt. Na odctep..
ci d wa j ciqole

r.

nego

POlOl cd r. a ł,

le

.pad ł

lC

Ichod6w, .ukt m u ,-ucz jasna
ttic u wier<:'lIl, ale s lc:or o klaJ
lubi brat po "ęble, to 1ef10
.prawCE.
W Cl0.8it', gd ł/ Teodor Z.
prubywał w ,::pitolu, Bo.te no
wllTa1't!łe

I"OlubUIł

Wo d n1C6.

Do teoo , /olJllla. .tro dali no
%apowied:,l. wzięli lIub t wl/jechaU z <nIn ...! " . Od tej portt
Teodor Z. nlOdll wl(ce ; nic
.pol ka ł t ej d.::'ewczunll.

wie le

dzieci, obecn;e " 1)""llIch, ldą 
h l Id poch ować jol\( Botenę,
kt6rd V'lO" • • Ił prudwczeł
me. Doczell:ol td emer lł1urv
i oatotnlo wf6d1 tlł wot wdoWoell-emerllIG. W lecie pr te. UJ.
dtttDO.l _ la\Decz/cach. Qf'~e1qC'
w ,1~Cłl ,tOTC Jc.oJcł, zimq
zaszt/wał ri" tu ' \DIIII'I mi.,a:kaniu. , C.::41 'pędzał przll
luiCłżJcach,

L"bi(

'lUli" , telewizji.

tet n iek,"v

Polskę,

Ul

\U»1I'chał

ocItDied.rit przJj'+oka·
z ji ł1f7IÓW, pooglądał wn"ki t
w OQ61e dę powt6czvt.
Nwdo wno n~ zi lo mu "ł
nodze i PGdanowil rwzvt w
droge. Ku pi ł bite t, wriod t do
podqQU ł poje chaL Nic mia.l
'1:c.tt'.fda tllm rozem, bowfł' m
mie' zk:anie jedneQ'o z 'lmd1D
zastał

totem

romknlęte. Po"onowi ł
po,po cerowoć, •
prZIl

do f'ł/zje,a. od _
,IC n.leeo.
W,udł do pfettDSlel10 le p-

'wfł'tJlt
,Z4tQO

łat.

Wa-

daw P. d oczeka l lit' dtD01ac

loklocl'u.. tUllcUU

/lIł

fo-

telu i 1:om6u,·U gole.fe. Ff'1I'
nom lld U ł mu t wa rt , na_
o.rtrzt/ł bU\lIWł t frll zjer.k jm
zwllcza1r'm ,0zJ)OC:.qł r OlmOtOę.
___ Pa n nlełu/e lfzll' _ ~a 
pvtoL
~ Pr;f1łjecholern
clo ' lIlta,
ole go nie za'lo.tem - odpar ł.
Rozmowa dZiwnie się ni t'
kieHa, pdllł oboJ m ętel l/ t'!.J
P'Z1IUlqd oU .IC ,obJe boctnł ~ ,
roz urk oJqc 111 1\I. tro. to lItÓW
b ezpoJredllia tu twan. Wreszcie frytje, lOPlIta ł:
- CZll pan It le n..o..rvwa s ię
przyP<Jdkłem Wado w P.'
- T ak, to jestem jo - odpow!edzłal. A poTl jest Teodorem 7..'
__ Nikim Inltvm, Jok pragn ę
zdro wla ' potu:lc"d zll frllzje" ręko mu zadrto. ła f zar'ią ł kllenla.
Na t Wtl ,.~U W a cława P. pojawllo: .łł Jt r uika knot. Zerwał się WIedli t fotela I z
bial oe::erwonq ' Icarzq.
pd l/ż
"'lidio pomiulolo liC l k r tCłq ,
r::ucił .IC da d r noL W llbleo ł
ullct I ztl cZt!1 krtt/cz~n
_ MOf'dercol Chciol m nfe
zartnqt '
Przechodni.
J'TtI/.t a1C61ł
zjer

"a

• • •
Uplllntlo

w dall'l.eJ c?eścl
i wajer.o raoortu. ""Ys tąpU a ..
wnlo$kaml o u.pornnienl.e opiekuna kla. ,. I. wpillanlem 60 akt
osobowych. e uoomn!enle n' uczyclela d.'ł'łurnuo. I - takt. . .

ok4Z~ ws tqplć

polltllkq'.

D-nl uplllw alll, Q'ruz"

.,..-Koml.ja.
...

•

wy~1e:rUe

60 wladt .Iuł:by
IlClrowiL by wyclas;:n~ł.'ł' konsekwencJe lluibowe wobec hlgi. -

n.tld.
Wa rto r.auam lełac! ieucz.c le·
de n wnI<Mt'1t. mó wiąc,._ te _w
n ..le tnulIIla na.kl nte proW .. dll~
du t,.elt
remtltlt.6w
nkól_ "
O wldniel Olaro:t.CJl:o braJtu je
mocy o ne.robowyc h dla ' l~(Oł
"" rol ĄJt u wekacH? Ten I'lroblel1l
"" Prumyt lu nie Jest noWY

.

4

N Je pnuad z.e zbytnio. jełl1
DOwiem. te 17 maja (t)'m ra~

zem w o rt.edsz.kolu

ww

SP.

obc.k

byllt m.v bl l.sc" nleI.l.~cln. Oouster.one onez IW.
w)'coo"'iawc:z.yn le (akurat wyb raJy I le na z.akupy ) naJmłod
. ze dtlecl (trupa ..ltarszaków·
wa la , woJ. oplekunkel
.tały lie z budynku na n koI1IY
dz.ledrln lec.
Popchnleta
DrRt lcdne.:o z ucml0w dz.Jew ·
et:ynkL moa . -Ietnla., bolełn : e
U1lnlła tobie kolano. J ej kole·
tank&, alko dz.ieki Interwen·
eJl mpetnle
p rzypa.dkowelte
o nechodnla. un lłt'nela orawdooodobnle ud err.en1a. ViI I(}OW/ł
kam ieniem w ielkoki p~ścl dGo
IV

I)

"".,.do-o

rol5łC! @

metcz.yzn,._

Pan1.
bedąca
'wladklem
owych ml'oUłcyc h laew w t.ylach
.prałttyk
wychowa_
C%)'c h". taJela ale dtlećml odorowadllJIłC Je do orz.eduJrola..
N.ie mo••c ooJ. ć lat te! MO-

.ro dotu ckI

OOlOIławlenia

mai·

ców własnemu losowl obunona WJ'1lmcła to kl erownle:.ee
olarowkl Ta w_o ze zdumlenlem ou,Jda ""ladomoM:. bed4C komplctnle n ie :r.orlentov,·.w .yt uac.ll (niestety, oanl•
fla ukuoy w,.a:rJ,. .. clctlc~m".
Maluch ,. baraStkowałY wledw1e o 40 metrbw od ruchlIwej
E-n J cud. te taden z nk:h n ie
wybral Ile na wyelecdte w ł.'ł'm

fi.

tierunku. .•

mZISLAW BESZ
zd..riwiem, o. zoJ pęclzłł przed
d ebie I Pllteł tlllko, gdzie Je ..
milicjo. Wpodł 'łłł kame1łdę ł
tDł/"'-cu,fJlł _wet dll.n..rnego
1nillcjaltta, P'l'ZllZWllclajo1lł!go
~ koflcu 40 widok. rdtniICh,
".tłumł/eh tllJ!Ó1».
_ CAd41 ",Jde lobie!, poder_
JwqtI - łr:r~cZGł WodaU! P.
- PrOłZC rit tUI~. te.
ekcio.ł pGM lobU 7
- Trvl jerl
_ Z jakiego powodu7
_ To MÓJ oclwieczn)l . .do •
Nk włdZłcIł'mV siC wielł' l4S I
tera.%, prln PTWpGde:k lDuedlot", do JeQO :roklodu. O. m1llc
pen_l I _ doch!
_ Jok to cloch"
- No, bnil1wq po twO,Z'l/._
1łort4
_
poUuku. Woclowa P. bi1ł4 wła..ciwłe d,ob 1ł)fffl nacięciem .lWrtt, al/ffll
tekfm. co czcsto .ula'l'za .fę
prl1ł goled"" ale on twierdtft
.to.nowClo, f.

tv"

tllłko dnę

Id temu. Ił .delo mu Ile 'W1ImknqC' ~ ,qk opTa1DC1/. Wel1DGao tatem Teodora Z., kM""
okezG( rłł blłĆ " orteJ W1/.trGno"y od n oego klienta ł zopvtono o uCleQ'Ólv zojJd a .
Opow/ed:;rła.ł wtedll doJclodltłll
hbtorfę rl w6ch junokóto, lak oc"a'lllch w jed ne j dzł~w
c:rvllle, Itwłe rd zcJq c jednok
łtanowC'::o. ~e p"te z mllft mu
nowel nie prze.zła. 1ebll Waclowowf P. uoblt krZ1/1Ddę.
Po prost". t7d1/ po::nal da w'!.e (70 ~ l{1CCI l a. ręk a mu todr ~C1to I
,kalec.!lI' m.u tlDCl'Z. Nie miot
J:adlłllCh zł1łC'h. łntenctf . do tono
zapom nlol o WSlllslklm, mo
tonę, doro.u d złeci. a lomto
hutoria Jen tut lulko w spom nieniem mtodlleh la l f dzl, faj "r~ lIprotDia 00 o dobry
humor .

OpawleU b,-zmfala bard~o
wiarlIgodnie t nie dalZu kano
'i ę
!adnllch
podstow
do
wszczęcia postepClwo.n!a w td
.prowie, ł 1f"'1 bo rdzłeJ te WodOlO P. łGk te dMzein do Uln.!o. k", I.t "Ikt po n ie chcioł
pod~,,2nqt. _
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SPAWACZY
• ELEKTRYKOW
• MECHANIKO W
• MAG AZYNI ERO W
• DOZORCO W

+

Oddział zapewnia korzystne wa runki placowe, ulgowe przejazdy środ ka mi PKP, deputat opa łowy,
ekwiwalent ia umundurowanie, dodatek za pracę w
delegacji do 3 000 zł, znkwa terowanie w wagonach
mieszkalnych, bezpłafln'ł, opiek ę lekarską, wczasy
pracownic:z:e I rodzinne .

Szczeg~ł owych Informacji o warunkach
pł acy udziel aj ą oraz zgł oszen ia przyjmują :

pracy I

P odU Zmechanizowanych Robół Nawierzchnio..
wycb lU' 32 na stacji PKP Radymoa
Pocią&'

Zmechanizowanych Robót NawienchnlOO!
34 na stacji PKP Rzeszów.

lU'

K-ZOlłlZ

ZARZĄD

PRZEMysKIEJ SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ

UPRZEJMIE ZAPRASZA
cdonków ocukując)'cb •• pn)'daial mielzkanla.,
.a
6rodowiskowe, któ~ odbęd.de .i.,, ";'
d.i. T. H. 1I8J 1'. o ,04t.. 11.DI w sali Osiedlowe,.
Dom. KultUl'7. al Wybnei. Koiciuaki T•.

.b......

W 4.oMI !S.. .. IM2 r, w ,.alaaell.. ..pot.""wyeb wy_
_la • de_ I "bcba.. .Je
. . wr6c:Ua ANITA GODNI"WICZ fe. Ja . . I Wa lcrU .. d._
mu Kwolek), lu'ock.1U. ~.'3.
1915 r. w Pnem,rilu, •• mle_
..k.l a: Pnemyś l . uL Monlunkl 1/ lł. .
RYSOPIS : wiek .. w)'I:l",dll
11 lal,
wuo. t ok: 162 c m .
IIczupl. budowa dala, wlolY

krótkie; ltatynka,
. walna, cera blada,
nOl w y'lutony

twa ra~ ._

CH:ZY

n"re.

lekko I krosy-

wlony. uny ' r edl1le,

prs"I",._

pdne.
ubra rta
W chwili w yjiela
b,.la w kurtkę I k 6 ru nilt kolo.
n czarne,o, blu"'u~ .. krótkim
rękawem
koloru blękltn cll'o.
I pod"le
n trukllowe
koloru
granalowego, n a Dosach mo _
kasyn,. koloru o::.",.rnelO I r a.J·
l &"p1 koloru. pOpielalep.
Osoby 'zn a l ",oe mle j!Jo::e po _
b ylu lub poslltda l ll,ce wl:ulo _
moiel nlOllte e p"yea ynl6 . Ię
JeKO ustaleni., pros zone ' 1\
o I konł!aklowi.nle
I lę s Ko·
me nd~ ReJo now", MO w Pn:ł'~
m yil." pok6J nr U le I. %11-51,
w e w. 193 lub s naJbll ba_ jcd1tO. lk, MO •
J~e. uzębie nIe

'0

•

1000••illlt MO
Osoby, którym ob. Wojciech EBERTOWlCZ (um.
Bełchatów,
ul. Mielcurskiego 3Z) oferował wyko-nanie usłUC w ukresie uszczelniania okien, zakła
dania zapinek okiennych,
wykładania kafelkami- ła
zienek itp. oraz pobrał zaliczki pieniężne, a :zobowiązań nie wykonał, proszone s~ o zgłasunie się
w Komendzie Rejonowej
MO w Przemyślu, ul. Mickiewicza lO, pokój nr 13
lub 11.

G rzy w n. w wysokoki 11
, ty.. d . Koleclwu Rejonowe
Os. Wyk rocze ń prq Na culnł
ku mlalta Ja rosła wia Ukar a to WaJdem.... Wę,lelew
, kiec. {I. Lud,,'łka. u.r, n . łt.
1951 r .' s PawlOliowa za \o,
'te w d ni u 2ł. 02. br, o ~
20.45 prly uJ. Gr u nwa ld l-kleJ
w J aroslawl u ~ ąc w stanie (
po .!Ipot.,yclu a lko holu wywo·
łał awa n tu r e, wk l6caj ąc ład

I po nądck
blicznym.

>
.

• pracown ików n iewykwalHikowanych do pnyuczenia za wodu.
•

SPR ZĄTA CZKl (możliwe zatrudnienie
na p6ł etatu)
• ROBOTNIKOW N IEWYKWALIFIKOWA.NYCH
KUCHARKI
~ POMOCE K UCH ENNE
• KIEROWN IKOW STOŁOWEK

wych

'"

• 'mechanik sa.ą!oc;ho~utw~ierowCl • kierowca
Ciunlą. • . monter .aa moc~ow,. • iu~ntroler 1akośeł wyrob6w
,lakiernik , samochodowy. , laborant-ehemlk • spawacI' etektr:yCUly "gazowy •
galwanizer ' . ś1uaarz remontowy I narzędziowy
• tokarz • frei er • szlifierz • elektryk • maneWTowy , . operator w6zka • tłoczarz w metalu
• t gnewaC'l • robotnik m a ~a-z.yno~y • palacz
k otłowy. muran-tynka" • stolan..cleśla

Drll

•

-

KOMUNIKAT MO

SLUSARZY
•

wk ła d-

B ORQW ICZ l cubll

&aOOM"enlow l.

I: w TYCHACH

w

miejscu

Ponadto kolegium
lo ww. ko sztami

pu-

obcl ąŻT'

post ępowa ·

nla orat oglOo5tcnia swt>go o ·

rzeczenia na lanloach
Pnemy*iego ".

..Zye.ia

Ponadto przed s iębiorstwo zatrudni .bsolwentów
asadnlc:zych I ' średnich szkół uwodowych.

przyjętym

1I0wo

pracownikom

żamiejscowYII

zaklall zapewnia:
.,* .%8kwate rowanie indywidualne oraz wyiywiee
nie na zasadach częściowej odpłatności w stołów
kach l bufetach 'prowadzonych w zakł adz.le l na te-renie oSiedli , mieszkaniowych
orga nizuje dla zał ogi wypoczynek w ramach
wycieczek sobotnio-nJedz.lelnych
ok wczasy we własnych ośrod kacJl , w górach i na
wyt,netu oraz wiele Imprez kuJturalno-oświatowych
ł sportowych, organ izowanych w Zakładowym Domu Kultury.
Zakła d posiada QOwQCzesDy Zespól Szkół Zawodowych, " którym maina uzyakat wykRIalcenie
aawodowe i średnie, wzgl ędnie tytuł robotnika wy.
kwalifikowanego.
W ramach doskonalenia zawodowego ukła d organiZUje kursy zawodowe ks lta łcące w zawodach:

'*

•

suwnicowy

•

operatce'

• ustawiacz maszyn
• spawacz
(
• inne
Wynagrodlenie wedłu g UKŁADU ZBIOROWEGO
PRAIlY dl. PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO.

'*

ZAKŁAD ZAPUłNIA:

po roku pracy ekwiwalent plenięiny na węgiel.
';fi nagrody ,ubUewzowe , fu~d\llZu zakładowelą,

*

dodatek .tatowi po 5, 10. W I ZO-tU latach
pracy w w\'!okold 5, lO, 15 I 20 proc.

Ko piet dokument6w wymaganych przy przyjęciu do pracy:
• dowód osobisty (ze stałym zameldowaniem),
• legitymacji ubezpieczeniowa (I aktualnym
wpisem dotyczą cym ~ sposobu rozwiązania umowy o
pra cę oraz adnotac j ą o w yso kości zarobk6w)
• ksl ą ieczka WOjskowa,
• św iadectwa pracy,
• świ a d ectwo szko lne.
Dyrekcja u.strzeg9 sobie., prawo wyboru ofert ł nie
reflektuje. Da pracownikó,,, kar.anych IłIdowoie lub
łych. kt6n, '" poprzednim ukladde. porzucili pracę, względnie zwolnieni zostan dyscyplinaroie.

Adres:
FABRYKA SAMOCHODOW
MAWLlTRAZOWYCH "POLMO"
Zakład nr 2 w Tychach

ul. Oświęcimska 401,
43-1 00 Tychy,
tele fon 27-95-12 lub 13

K-{)081l2

ID
~Ic ... oriał

J.

Pel., ..

"Liga kibica"

,.

GŁÓWNA NAGRODA DLA' BIEGACZA CZUWAJU lestaw 5
Staraniem dz.ialaczy Ok ręgo 
Związku t.ekk iej Atletyki
Wo jewódzkie j
Federacji
Sportu i KKS Cluwaj, obchod zącego w br. 155·1ecle swojej
we~o

d z\alalno§cl,

prU' oomoc,Y za-

nad u OW SZS I ZW ZSMP.
w Pt.ternyŚJ u zorr;tanlwwano 00
r af pierwszy
lekkoatletyczne
Ulwody o m ernOl'lal J . Peh::a. Na

.tarcle tej udanej Imprezy , u·
o8 mlelnIającej

postać

zmarłe

ll(O w 1961 t'. dluJI!oletmel(O UI-

wod nika. nauczyciela wychowa-

" ta tizycVlege. trenera I d7.ln-

łA-cza • • tanclo bUsko 250 uwodo lków I zawodniczek. RełOv il.
Stall Mielec, Taroovll. Llwoeza Jad o, MKS LubaClbw, StaII NowI Deba, MKS PrzemYŚl
l Czuwaju. Gł6wnll naJ:rode
memoriału.

Pf'Znna1U!1 ta IWY-

eleltwo w blelltll na 400 m.

był

'ld~

Il-Ietnl re'Pre'tenta nt ezu-

..'atu. tc,rorcan1

halowy

wl-

eemLstr:z PQlskl

j unior ów

Ma-

rlun O:z'łmek. uzy skując czas
51.1 aek . Dru(!e m iej'K:e ta !l\'
}e20 kolega
klubowy Dariusz
Kata (53.1) • tnecle - Drzed-'
I taw lclel Stall MIelec Artur
Balik (53.2). Na uwa~e Ulslu_uje takte rezultat oslaRnlety
onez UI-tetnla "nnt: B!el ladeck, • orzemvskl«o MKS która
.. rzucie d y!k lem wynikiem
45.80 ooprawlla o blisko l metry .w6j dot~hcza~w, rekord
wokw6c:lzlwa
Na rtarannJe Drz.,lilotow"nYltl
dadion le Miejskiem Szlr.olnelfO
OłTod1c:.

Soorto,...eJeO

~.1uw'!n~"

oodcz. . memoriałowych u.....od6w zanotowano kUlu flblecuJlIl!ych - tak na DOCzatelr IelOnu - rezultat6w równie! w
DOwrtalyeh konkurcnc1a.:h 0orflea M.. Odmk.a l '- Biell.deek!eJ lelL:'kolltIecl "I.rr.~ .-0-

jew6dztwa odn ieśli jesz~z~ 5
zw yc\(:S!w Ich autorami byli:
Tomasz Kalyta (e!..)
skok
wzwyt 200 cm Beata IwachÓw
(C:l...) biel! na 1 lur! 3.14.0,
Barbara Woloszyn (Cz.) - skok
wzwyt 155 cm. utafcta 4x l OO
m kobiet (Czuwa j) 52.11 oraz
ntafeta
4"100 m
metczyzn
(MKS LubaczOw). Ponadto w
olerwuet .trÓ lce" tnaJeili de:
mdczyłn l bIM! na 100 m 2.
l . WÓjcik (MKS L.I 11,7. 3. Z.
Bolow.cz {MKS L.) 11 .1 bieg
na 1 km
2. W SZCf.urek
(Cz.) 5.39.6. tkok wzwy! - 2.
M. Depeluch (Cz.) 195. 3. .1. Screda {MKS P .' 185: kobiet y,
blec na 100 m ppl _ 2. M . Ru M (Cz.) n,l . ble.
200 m I. B. K.rzem lenleck. (Cz.' 21,3,
a. E. Fudal. (Cz.' 28.0, bIeg na
łOI m - 2. E. Chyba (CL) 1.01,4,
a. J . Smlglelska ret.' 1.01.2bll!It n. l km - 3. T. Korn.ga

n.

(MK S L.) 3.30,1, skok w dal ..:....
3. K.. SzydJowska (Cz.) 4.12.
.kok w:r.Wy1: - 2. R Wlśnle .....Ika (Cz.l 145,3. B GtynoWICl
(Cz.) 145 ttut dyskiem - 2. M.
Stadnik (MKS P .' 31.14, r<tul
ouczepem
1
M GÓrska
(MKS P.) 33.25. ochnlecle kula - 3. D. MatIolek tMKS P.l
9.77.
W ramach ,,Dnia biegacza'"
oodczas memor iału ro%"Uano
takte za ...."Od' na d,..tan"'e t
km w It8teJ!:lłrU mlodziez.:::k I
mlodz!kOw. W (rUPIe dziewnat
zwycldyla
Halina
Klerepk(l
3.17,5 przed
M"d~d~ SzcluJ"('k
J .22.6 J obie l Czuw.ju), a' . po'ród c:hloocÓw olerwuy na mede b,1 K.rnntor DyJ fCL}
1.53,4. wyprzedzaj.e Wokiecha
Pela (SP ... Orlach, 2.5B.I I
Andrzeja Kozie (Cz.) 2.59.6.

(..b.,

1. DrU&i 1 cz ..... arty Ina jper
p illr.arlllieJ liC! o"regowej po
rUMhie jesienne j (2). ~ Jakich dru.ł.ynach grają zawodruc,,: Mac. Szular, Bl ał, ('2),
WoI ańczyk. Zdybek,
Gil J
W)"!::hodnik (3)7
2.

końcowe
kou"kark.l

Jakle

~dobyl,

lokat"
Polonii.

JKS I Pogoni (2) na fjnis:r:u
klas" ..M " (2)1 lIe .wyc i ęstw
odnieśli .latk.arze DKS Ryn Ir:ovla w .weJ łrz.ecloUgoo.vej
karierze (2)1

1.
,.Najłwietsz,,'"
mia uz
kraju w Ironie na&zy1:h .portowco... (l)1 W Jakiej d"scypilnie (1). reprezentuJę,c bar-

w,,_

(I) sdobJl t"t uł .. tawOdach, ktOt. ocIb"ły liC w _

(1)1

to Jeden

I naa:r:,-ch klubów
.. plonie LZS) obchochl w roku ble~c,,1D .we
55-leele. a lnn7 ... roku
I:Złym łwI. . .at
będde lu.bileun IO-lecla. O )a.Ir.ie Iduby tu ebodzi (4)1

(ddalaJłlc1

pn.,,-

Kop.,.poad.,aeie

działa

Najlepszym
byłaby
W. Bunmlńsklego
J. pier"'R)'m .!.arcl. cięta
roweów" (:tP" nr 13) ukazujący
ATtykuł

nie wesołe perspektywy . ekcjl
podno':Lenla ciężarÓw
Polomi
.,.".wolal falę otywlonych dyIkusjl I nie wszystkim Ow "raport" o epystencjl nalz"ch
l-lIgowc6w przypadł do IUltu.
Z jednej ttrollJ' pr~znawano
aułaroWi
IOO-proeentow_ rack, a • drUJ"ieJ posądzano o
zwykle "curnowldztwo". Kto
ma rację polr.ate czas. Warto
zapozna~ tlę z oplnifł o sytuacji p rze myskiej utang! preze.
ta WFS mgra J e r:r. eio Mau \ h e. Pisze on m . In.:
,,Potwlerdn.m,, l!odDnU:
tykwa le l!.anem fakb'b n"m.
dodaJ~c, ile od marca br. W"lno.... lła uialalnlJlć filia Pnlonil '"

.r-

Jaroa lawiu.

Pr"I)'CIYDII

rectesu

... akolenl. uplecza Id .ekeJI
jest odeJłele • klubu d.wnyeb
n.kolcnlowe6... I ...Ielu .flar_
.yeb dzlalaC"lY. kł6N!J t. luki
pnlłd klubu ale "tram atUpelnl 6.

Wladze ....rIowe "'oJew6dzlwa - lariwn. 'Wy'ltal ItFSIT
uw Jak I WFS - ...Idąe nara .... ~)'
~.!Ionlkł
pomlęd.y
.anlłdem
a
kierownictwem
R~eJt .orc~z_ał7

Z

~tka-

Z

boisk i hal

lł1a

SzacIIowe po;edynki
• pucllar

aporto""ltO

rozwiązaniem

BO-lecia "Palnej"

zgoda...

.blatem pnedstawideU
rolakle.-. Zwl~b r . . .oaeala
C~6w, Znenenl. ..01'81 ...."
oral Rady k ...ocInlcsej. ..ro ....
aowaUiQl" kompromilOwe rosw~.. 1_ oble dro!))' ....
.....wal" 00.... koaf1ilrty. Dopr• .,....••• do Wal!loeco Zebraala Wyborcseco. ale I ono Dlo
d.l. .-ądanyeb eteld6... FI_I Ulej ..,rawy rHetT&I ~
rok &emu .... aczebl. Un~u
MleJakleco Na ....lka.l. I •
dzlal.m ·komllarsa KOK ona
.....cepra"den!.a l . Mala.ra do_
nlo do detlnlł1Wneco ocIeJkla
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Zakon.ezony

ltt6rym

ł. N. fOICI"1"wan,m w Zamo.łclu tumieJu
boklerweJ

7. .. kuJI .. ·Iula Zaklad6w " .. t .. -

W7konyata6 OAlIJe _hleDI_,
I 40iwladneaJe byle..o łreoe_
no "olonil B. EJderła _ wsp6l_
ale _ BW LZS - uloł)'lIim)'
.d:eJe
po4nouenla
clęiar6w
w
LZS
Zapaliw
I LZS
UB
Oldzyce.
N.Jlepszych
u",ednlków
powołujemy
e.
Z
Inod.Dle
.a
3-dnlo..... kon. .UacJe .. pnemy.kfej

'- •

,urowały

ot. fotOJTatię I r e dueyjtJero
arehiwum. To przed",oSenne t 'kele
!Iole
,Jest, alcl tdl', opisane. Nie wIemy.
,
!"bruo pocbodzl roku, jlkld !mpre!y
kolankiej dOty C1OY I
kto Jest Jep;o autor e m.

Zwrae:t.my tlę u l em do n.nych Czy telnik ów & prośbl!! o
"I"!I.wikl3nie !1lg"lIdki,
C"tekłm)' na l i~ly.
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dziewczyną

Kacik z

raj emnica Nardelley.

Najmilsze

rozwiązana? !

To•••

święto

-

akumulator I

oZIEM DZIECKA

30 dag Uus~u, 10 dat: mielonyc h o rŁe<:hów, 3 t6Wca, 15
dag
cukru.
pudru_ Z tycb
świeże&o
twarożku,
sOi,
IkJadnikbw ugniatam,.
kruazczTpiorek_ Obrat1oJ'
ogórek che ciasto I
po~ta.wiamy
krolmJ' w niewlel kio kOlUd,
pru:r; godtinę 'fi lod~ce .
na ka1.dej kładziem,. po od·
Nut®1l1e piecreln7 lny derobinie twarogu roxtartego I _ n lutkie Ittątki_ Z po'ZOJlta1ego
eol..
I sl.C~lorldem, na
ciasta
w ykrawamy
szkla·
wierzchu klad:demy . kaw.ale- ', nec~ kółeczka, k16re p ie~iek
pom.ldorka.," mów t.ronem]' ~ od 5 00 7 min.
Do
ueetJu: serka I plasterek , pt1.ełoi.cnia:
ubijamy ..
na
nodldewkl.
sztyw.oo pia.nę z szdclu b la"ZOL'rE OCZKA": p las terlek, doda jemy drobny cukier
ki grubej kiełbasy (nie obrakoryntal _ (30 dag), a pod ko·
nej te Ik6rkJl) wk4ldamy na
nie c
dżem mo relowy.
roz&tT.aną patdn lę· I pOcLsma. _ Przek ładamy taką masą kr ążtamy, nie od w r acaj ąc.
Pod
ki, ,.maluJemy n ią równ id
wpływem ",orąc.a kurczy lię
bokI I w ierz.eb. Na warstwie
Ik6rka tw-o rU\C rnJsie1Jki. - W
w ierzchniej piall1 układamy
każdą l nich wb ljaml jajko,
upieczone malutkie krątkt.
le kko solimy I 5matymy na
kt6re wykorzystujemy, jako
n itUbyt fllO(:nym oanlu. albo
pods ~ę do
w1pieania . I,:
wkładamy do mocno rozgru·
mion dt.iecl.
Do
"pisanIa
nep» p lekarn.ika, c:ekaJIIC . aj · doskonale nadaje sie kawa v:.tnu, si. bt.łIto. PaIy.pu.)emT teczek czekolady ro1ł7\lSt.czo ·
2ielen ln-. .
nI w od robi n ie mleka.
TORT
"OIlZECHOWA
PANIENKA"; 4.0 dal rną~"
KRYSTYNA

WIT AML.'lrJOWE , KOK.ECZ _
&1: l świeiy ogbrok, 1 pomidory,
rzodkiewki, trochę

1W1'~~det,ta

,
Pilck z ,.Jol'loou"
FQt T . ZlEMB0 I.iEWSKA

WIRÓWK.ł

.

wpls,.w;u"

P~łek
w pOla

hr.6w

,..-pia,.,.,anta _

kk,.,...ek

..-..

W yta'J:

U

kondypw: ja

budynlru,. · 4'

ludzl

ta-

sie na nie nie tyle
z po.tneby ducha CI" claia.
co l czystej chc:!cl "ro.zytrGwan ia" mistrza_ :-- Jak on tD
ro b i, że "mrówki" pn:eehod",
ctlowie ko\\;
pt"l.CZ clalo!_
- nad tym ' pytaniem głowi
sic: do d Uś n iejeden sceptyk 1
n iedowiarek. Rodzą sle r6:ł·
norod ne . o,~n ie, dOffi1sly,
a
nawet 1 pl~ lki mają,ce Wtęocej
z P<I1f1'an!cz.a fantastyki nit
t0 1..'l ąd nej, obiektywnej oeen::r
r zeczy ....istoAcI, Byłem
mimowolnym łwladk::iem Jednej
z takich . polemik, gdz.le orę
downi~ Nar dellcgo
unlerl1l
li«: • jego an.tagonlstą. _
_ I co pa.n powie, panie
Kaz.iu, na tego NardeUego!
Klau facet, nie? BombaL

miana p LncU\flll;), "') WTz.eś.n.:fo..
wa solen Lzintka. li) )&dna "l.

- Jak to?! Przeciet byłe."'d
na seansie I na własne oa.:y
widziałem co sit tam d z iało,
na włas nej sk 6r:ce odcz ułem.
te Je_dnak: 001 .. Nim jest;_

linek. p rl..Ym()C(l ....'\I'ąeyeb ta ..
gleI do lTUlM.tu: 10) w:r6tb&.
11) wypade k drQg&W1. ka..
rll mboł, 12) kamkl\ p6łIIzla ..
ehetn.T. •

da'A'tl.1 tnstru.

me nt SWUM.....,. grwz!towego
k u taltu,
2) n iepowodzenie
pr'l.ed,l~ w:dęcia. 3} najDdh:l.I:

jednak

tygowało

- Eeee bm, mecyje. Zwy·
c:cajny pLc, panie u.anownyl

ku t rumeN
8) &lawa,
rozg łos, 7) niedu'i,. p le. (od.

,e.

ro

~) d~1
t.rą bka.,

pr7.etyt.ek,
mu z.Y'c m y,

WF·

O'Cna~,..n:s.

Kw ie t nio-we Icanse StaniNa rdellego
bYł;J
dla
nas w ielk im wydarzeniem {
pr ~portyly .Iyonemu
bioene rgoterapeucie
z.acor:eałyc h
z.....olenni.k6w.
Spos ława

- Own em, ~w.n1e te ' eOO
jest, ale nie t.adne ~ "biopole", pan·ie l zanoWnyl
-

A co?

- Elek:trownlę ma go4.ć w
lObie, ot l' Jego _taj~1

-

RU" HENRYK CEBULA

17r

Tak, takAkumula tor
trzyma pod . lI:ór"I Q) jakti
CŁ3$ podłączll .Ie do \kontak·
tv I potem \vycho<hi do lu·
d d. Zdziwi lJie teraz pan,

te no rmalnie "kople"!_
dziWI! upaly , li(gajłj,Ce SO
ltopnl CełsJUIWl. Czytby ta
majowa kanilcul.a była ~po
w Jedz!ą prt.ed .....'Cl.C5flt'(o lata?
Wedlc n UleJ pOlodyn~ł w
czerwou będzie Pocbmurzenle

.r...

umb.rkowanc~lI przeJałolcnla.

Terml. QbybaJa foswlll"'. TYLKO NA K.4.RTACII
POCZTOWYCD _
. )',ednle. P ....ldł.... ,nW'łĄu.Qla
.. um. oddal .. I _ . a l , n a«rid lu.lllolkow reb..

•

ROZWIĄZANIE

LOOOOttYFtJ

WL\Z t\N'2G O

Bolesław

PrlJ.ll: "Własne eler pleola \l Cl:III" h
k., rotoWi ladny cl!. pn,.k rMd".

...

Z

Na

'I / SIt

nikom. Dle lU _

N ll rrode autorskI! otU1mu je Boman Dr.Jewle r. .. Jln..o ....
Na,t'Ody ka !tjł.kowo wylO$(lwall: l'hrlan Karbowniuek lo Z.. -

rawie,.,

Bołd_1l

Or.nowla

Wlndy"ław

Z

I

TIlłJ'łcmll

I Marla Galant"

I

Kllp.

Sło wem

Maj zaczął się chłodem, ale
dr U4J8 pełna dekada od robiła
cieplne z.aleglośc\. Tak Jak
prognozowal iśmy
ciepl! byU
Utlf6v.mo t rze j !)grod nicy , }al:.
l zimna wzwycw j - Zolika. A potem na s l.:!.piły praw_

Grze.''''yk

M.łKSYM.łLNIKA.

Gdde .Ię I Potka Judan
a
Judaszcm
tam na pcwn.
krsyi pallski,

pl'lybywa I haslc m,
po cichu,

t'o rłuaa

bieda -

Dobry tarlok _ ,. t en, kł6 re,o po pcwnym c:&aslc mołoa
.}eii.

•
Wa.rłoicl

Tylko nlowiek nie ma prawa do len b twa. bo tylko czlowick ma prawo d . pracJ',

śc i ele " .

Astronom lcwe lato r0zpo.c zyna sic: 22 bm. - to tylko
tak dla pt1..)"POrn.ndet1Ia_

Dzill'tuiemv!

"*

Z Nyiregyhaza na

Węgrzech otrzymaliśmy

gorące

LeniwJ' naw eł ~ proiolac'wie nie lubi alę Iple,:r;yli,

•

clcplo I besdcszC1low•.
wymarzona pogoda
na ur lo p. Poct.eka}my jednak
dla pew ności do Medarda (8
czerwca). który wedle lu~
wyc h pr t.y pow Leści .,c1..teu'1
nled2Jele podobnych po sob ie

mi,

A

by tyli

J bieda dllieli.
.... blednlelll~ I

....

I lę

na bled_
naJbiedAld-

wiec.ne uQllera~
dluieJ.

,łcs" ellc

Tylko wlclc7 ł1upc7 uwała
się :u. .Jedynych mędrc6w,

Pierwszym uda niem w ma·
tematyce bcla powinna byli um1cJęlnośó
lic:ce nia lię s csaHm, Innymi ł ,ob.. _

pozdrowienia od
uczestników Międzyna.
.rodowego Samochodowego Zlotu "Oradea
83", Pięciu panów poda jący ch
tylko swoje
imiona: Edward, Wicia,
Waldek, Rysiu i Jacek
- uczest niczyło w nim
dzięki
przemyskiej
"Gromadzie". Dziękuje
my za pamięć!

co ś

Nie
opowiadaj
podobnego __

pan...

Wytłuma~ł
mt to
wst)'sbko jeden t achowiec od
elekt rydtl,
lrt6ry
o sobiści e
sprawdził, te to wolty, a n ie,
hmmm,
jakiel
"biopole"•.
Na drugi
rat ten znaJoffi1
pó jdzie ~ tcana. wyobraf
sobie pan. 11 woltomierzem I
wtedy w battymy na 100 pr ocen.t w czym rzecz.

•••

Być moźe

eksperymenty 0w ego
elektryka -amatora
dop rowadt" do ..epokowego"
odkrycia. Sądz.ąe
z uporu,
k tó ry
mu to w art)'szy, 6w
niedowia re k marzy o nagrod zie No bla;- kt~
Nardelli
wyrokuje temu. kto wy jaśni
ta jemnice biopola I z.a.sady
lego dtiata.l\ta. S'WOJ" d-rogą
- tu g łęboko ·westch"" wUI'
scy samochodziarze marzen iem byłby taid akumulator, ktOry skuteanle ma te
"pokopał:" I $ tys i ęcy 1001..1.
a co dop iero mówił: o IM)U cho mien iu
malucha
czy
sy renki? _
(Ivo)

