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Nauc%'llciele to mają dooru, fV1ko II
IJOd.rin w 'lIC1odnłu pracują! ellowlelt.
ł

IIdzU, ' u

Takie ,łoW<l można od ezom do cza'" ",llIueł. Padajq one al WI !lIch,
ktÓTl'lI n ie majq zielonego pojęciA o
TUluczvcieU, a le nie 'lIlko.

pra.cw

Kateg0r/4 l aików wie, że nauczllciel
utotnie, ma. obowiqzek ucz~ minimum

l'pochw.nlG
godcin, nie wie notom/on ile
mu prZIIQotowcude
pomoc"

CZQW
,ię do

lekc.H. :cpeumłmłe
naukoWVCh. poprawa klowwek, zerz1l16w domowvch Up., kp. Czę.to okazuje .ję.

t. te c.:vnnold :dbie1'ajq mu
.iż

więcej

40 godri" 11Iuoclniowo. A te pobOfIl

co ,u dużo mówić - Iq raczej nędz
nic dziwnego. te ' pedagogów bra1ftlJe, branżo Je.t ' fcmfnU01DGna, a PTZ\IJ)Qdki ftegotllwnei ",Lekcji w proce,i.
_bOMl kGndlldatów cfo ZGwodu nie .q
WC'C&le taki. rzadlde,

-

fłe',

lnt14 Grupo; %gtcuzajqca do naucllleieH Jl"etmaji!, tG d, ktMZ1/ doskoft4Le
wiedzą ., czvm rzecz, G/e ZUll1CZGjnie
zazdroszczą tllch 08lemfto.tu godzin, bo
to " fe WdV nauczyctel inten"llWnie

!
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Syluacje bez
Mieszkania są u nas tematem.
od którego puchną głowy i siwieją. włosy specjalistom z branży.
Nam - w redakcji również.
Odwiedzający nas często "mieszkaniowi" interesanci liczą na naszą pomoc i radę. Wielu li: nich, po

godzin
panie leoo, tvro 40 godzia
,praunedUwoU7

Z E M Y S KlE, ·:

trudach walki o dach nad głowI\,
mówi nam bez ocr6dek, że działając zgodnie z prawem ... niczego
nie załatwili, w odr6żnieni u od
tych, którzy łamiąc, omijając i "GszukujllC" przepisy dobrze na tym
wychodzą, W kategoriach
moralno - obywatelskich rzecz to naganna, ale tzw. s amo życie
dowodzi, ze takie postępowanie
skuteczniej
prowadzi do celu niz
,
dreptanie formalną drogą, Taka
tei jest "wykładnia" opisanych
poniżej historyjek.

Więcej

wyjścin(?)

czadu!

Idyllfl małżcnliltwa I. trójką małych
dzieci,
t.yjqcego "na sublokatorskim
etacie" I 30 metrac b kwadratowycb.
zak łóca czad czyU Uenek węgla ula tnlajqcy sic:: z wadliwego "przewodu kominowego" z 17-krctnym przekroczeniem dopuszczalnej normy w kuchni I
fi-krotnym w pokoju. Sanepld orrekł,
że "Zagraża to życiu I zdrowiu lokator ów (2 razy "podCUldzonym" dzieciorD
udzielał jut pomocy lekan:). ADM, po
długich tar gach. "Zgodziła się na remont
wadliwego komina, ale ~ aml Ullnteresowani I Ich sąsiedzi nie chcą przez
przynajmnie j miesiąc mieszkać I tyć w
towarzystwie murarz,., gruzu Itp., zał
lokali zastępczych _ podobno - nie
ma. Walcz.ąca o tyc ie swych dzieci
matka =ka rozwląz.anla tego .. węzła"
gordyjskiego" I puka do r,Pżnych gabinetów. I okazuje 11ę;, te problemem
numer jeden Jest tu nie czad, a to. te
chodzi o sublokatora, obywatela n kategorii w naszym prawie lokalowym.
Ba, co Innego gdyby truł Ilę czadem
il:w. główny najemca lokalu, ale to mu
nie grozi. bo od f laL nie młeszka
pod danym adr elem. Owszem, ,,gnida" _ tublokator dawno powiadom" o
fakcie ..Iokalówkę" , lec.: ta widać nie
.:dątyla jeszcze
sprawy Ulłalwlć tak
Jak m6wip stosowne przepisy. Zres7;tą
w czym problem? Przeclet ktoj musi

Ifę przygotowuj., G mimo to UCZ1/ j
mo !fużo wOlnego Cla'U. Tym na letalobll' Jl"zVJlOmnlec!, te nic nie .tol na
przenkodz/e, by zdobVIl kwaUjikacje i
prZllnU do lego szkolnego miodu.
PTZ'IIimą kh % otwortvmi ramionami kadrII nauczvcie!skiej brakuje. Tak się
jednak najczęiciej sklada. te krzllkaczom albo nie cheialo, albo nie chce
Ifę ucz~ " na nauCZllcłelo.",
pozostaje
lDięc im zaw{§c! glos::ono.
prlll ko.,tdej

ok4zjl.

WpraWdzie znam kilkG OSÓb, które
- pro.cujqc UJ administracji ukolnej
II anwe! go.fJJOdarcze;
skończll!V
zaocznie studia ł podjęlV pracę w szkole. Sil to WlIiqtki. gdl/ż wlękuo lt tOIDisrnl/ch knllkaczlI poprze3taje na bladole1łłu.

Nk mvil jednak, szanowny CZ1lt el nik.. że mnie ucz1Iefe zazdrok i je., t
obce. Skqdże. Zazdroszczę więc pTabołZczoun dochodów (patrz .,Polityka "),

.q.fadowf :onll oraz %1Iajomemu dwudz/utolatkoWi - wieku..
W przeciwteństwfe do o.ób zazdrOHCUJevch nauczlIcie10m - jo. nie mam
ŻGd""ch łZan' TUI .pelnfen'e marzeń.
GI6wnM a: I%UJ. prZIlC~ obiekl"w...

...,

REn

Ten dom-widmo, stojqCV Ul pobliżu przemllakłej)'o campłnau ,,zamek", prezen.towalUmll na MUlich łamcch ki/lul
temu. Niewiele Ifę przez te. Czo.J
zmieniło I bud1lftek, 1» kt6rvm m Oj)'UbV takie mieazkac! Iwlli", popada •
",in,. Jdlł nk ' lię nfe zmieni, ta kilka na .tępnllch l4C .i. będzU id czef1O_
fotografo'W(J.c!.
Fot. B. PAWWWSKJ

ta,
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mlet dwa mles:tkanla, a ktoś inny ża~
nego, teby statystyeznle katdJ' miał pe
jednym, nie?
N. tym n ie koniec. Wc hłan iana c.
dzJe6 dawka czadu pch.n~ła kobietę: ~
dalszych w l:ty t w urz(dach j gabin~
lach, cd:de w końcu ktoś nie wytr:':;1mał I odpa1il, te Jak się nie podobe
,,gnIazdko" 7; czadem. to "przekwateru:lemy" do lokalu. w kt6rym na 27 metrach kwadratow ych sielankowy żywot
wled:de jut osób osiem Prośbę o pn::r7;nOlnle jakiegokolwiek kąta, dającego
ltWarancję; pr zet.ycla,
np. dozorcówk i
l ą=le z etatem na mloUę;, skwitowano rozłoieniem rąk, bo takich mailiwo~cI nie ma (nasze Anioły po wyłu
dzeniu mieszkania natychmiast ze rwały ze IIwoją powinnoś cią I moina Im
tera.:; skoczyć ... ). - Najlepiej byłob,..
I'd:rb,.im:r wsz:rscy taczadz111 liC _
imlere _ puentuje swbj wywbd matka
r odziny I my, chcąc nie chcąc, rację
Jej przYUlajemy. No I kto teru powie,
te chodzenie po urz~dach niczego et.lowiekowi nie daje I życia nie uczy?

Rozwód
P an X. przcd II lat, rot;Wlbd1 alf:.
Zawarta z byłą jUl l1lałionką umowa
zobowiązywała
ją
do
opuszcun1a
wspólnego mieszkania z chWil;!!, l8.warcia pr:.:;ez nią nowego zwlą"tk u małie6~k lego. 4 lata temu pan X. wys1qpU
tC"!: do sąd u o podział majątku, ale jakoś do d l\iś sprawa nie mia ła SZClc::ścla trafi ć na wokandę. III międzycza
sie b. małżonka znalazła nowego towar zysza tycia, urod ziła dziecko t t)'TD
. posobem w mieszkaniu przybyły dwie
nowe osob1. zaś pan X . wstaJ ze.fI
"eksmitowany", choclat to on 0\:r"tYmai ongiś to lokum w dowód uznania
za zas ług i dla m ias ta.
Milicja n ie chce "mieszae alę do Hdzlnn)'cb spr aw", pro kurator obIecuje.
że ..,aJluie s i ę lematem" I czas
lecL
Pytanie: gdzie m ieszk a teraz bezprawJlle wyrzuco ny ze swojego mieszkania
obywatel X .? Odpow!edi: mus! mieszk ać tam gdzie nie jest zameldowan,..
Wniosek: obywatel X . w raiący sposó b
narus~ przepisy meldunkowe I naleiy
go przykład nie za to ukarać i Jakle.ł
100 tysic::cy grzywny na poczlltek (moie chociaż "Z cZE:Ściową k onfisk atą m ienia?) na uczy loby go szacunku dla przepisów, które Inni mają gdzieś bardzo
daleko. Kiedyś pan X. mógł wYrluci~
:E domu byłą ju ż malio nkę I wlos by
mu z g łowy r aczej za to nie spadł, a
teraz ma do wyboru: alko walkę w są
dzie o prawo do w lasnego lokalu (lecz
jak to długo potrwa1). albo ... szukanie
nowej towarzyszki tycia :E własną cha-

....

(Ciąg

dalslJ' na str, 3)

AKTUALNOSCI

2

handlu?
Nic Dowego
pod
Sloncem - tak moma podł l.l
mewać tę naradę.
K.ierowm ~
ctwo lpółdzielni pnecblawllo
Iwoje
klopoły
(ucląWwoU:
u,wodu, niskie płace, braki
kadrowe ltd.), Uuma c:tlłc rumi taki wlaśni e ltan ha ndlu

mieście

w

wojew6ch:k.lm.

Natomiast radni

pan: oczywistych

• LUTEGO

• Gl 6 wną n ilgrodę: VIII
B iesiady Teatralnej
"HoryBiec '81" - "Zloty t6g myjhwl ki kr6la J ana" byl lpOdobni~ lak p rzed rokiem) Teatr Mlodych 'l. War·
,n .awsklego Ośrodka Kuluay
za .pektakl .. Ka baret Andrzeja Buny". "Srebrnym
ro,lem"
wyr6iniono
M lęd'l.Y 
sz.kolny ZespO I T eatralny z
W OK w Sz.cz.eo:::lnie za przed·
stawienie .,Pami~tn ik z PoWIta n ia War.nawskleCo". n a·
tomiast MBrąUlwym rogiem"
- Kaba ret .. Ząd ł o" I. Domu
KuHury
w B isk upeu (woj.
o l.! lotyńskle)
za progra m "W
naszej
wsi stTlp·teasu
n ie
b!;:d zie"
Nag ro dy
Indywidualn e pT'l.y:z.nano m. In. Bar·
barze Plociey i Markowi Za'l.ull (oboje z Przemyśla).

wo·

•

Na JatrakcYJniejsZlł

,m_
ramach ferii zimowyeh, byl w
Pn.emyj lu bal nlas kow y
na
aztuCUl)'m lodowisku prz,y ul.
GaliNldego.
N a tej n iecodziennej dyskotece bawiło . !Q
~k. 800 ucml6wlltk61 podsta wowych I średrft ch.
prer.ą,

zorganizowaną

w

• LUTEGO
• Członkowie E gzekutywy
KW PZPR odwiedz.lll m lo·
d zid: szkolną, p rzebywuitlcq
w naszym wojew6d ztwle na
zimowiskach I obozach, m . In.
• Słonnem lNlenado wej.

II LUTEGO
•
Gościem
załogi.
Huty
SUla w J aroslawiu byl lekretan: KC PZPR K a:tl mlcrz
CTPry nlak. ROl.mawtal I. r0botnikami o nur1u1ących teh
• p rawach, a nas tQpn ie lpotkal
.iQ t aktywem
przedslębiontwa. Dyskutowano m .
in. na temat wdra1anla
11
etapu reform,. l ospodarc:r.eJ
orat o pr%'fgotowanlach partii
do IV Plenum K C.

11 LUTEGO
•

W PGR Makowi!ko za·
wllłr.ał
slQ Klub Hono row ych
Dawe6w Krwi, który zrzeu~
la c :r.\onk6w. Pt'C'zese m }est
Henryk Klucz.n lk (traktorz,·
.ta) - bcz.interesownle odda l
o n jut 13 Iitr6w... lego ty cio·
d ajnego płynu.
• Członkowie d w6eh k o·
m lljl MRN w Pnc my ś!u : ds.
I3monądu oraz
ds. handlu,
zaopatnenla ludności ,
produkc ji rolnej I usług spolkali
IJ~ I. k ie r ownictwem mlejsco·
wej PSS. by w spóln ie postU"'af odpowiedzi
na pytanie :
lak
poprawlf
dzlałalnośt

powtórzyli

wnlosk6w,
poprawić

In .• te nald,.

ITL

p racy, zv.ięlau:yć
nadzó r
nad sklepami ze
. trony kierowni ków rejonów,
#ntens ylikować zakupy
lowarów na giełdach, s krócić
czas
remontów
· plncOwek
hand lowych, podjqć dziQlanla
w celu pozyskania d o pracy
emerytów i rencistów
Itp.

" " ,.z.pelal,

TYDZI El'iI wTV

~

~

~>- ..fta
§
~ >-

""TYDZI EIII w TV""

organir.ację

Ciekawi n as jaki

będ:de

d ekt

SRODA
18 LUTEGO
PROORAM I
lU', IUO. tlI.30, Z2.05 I ·2S.00 -

DTV
•• 35 DODl(lwe Jluedaakolc
1'.10 "ProS bIl lIenerll ua" _ fil m

J! LUTEGO

17.l'

. Obradował Wo je w6dzk i Z espó l P osebld. Zapol.l1ano
s i ę ze sianem
OChrony
'L'odowiska na turalnego I wy·
nlk<l ml kon tro li p rze prowa.
dzonej przez Inspeklor6w Delega tury
NIK w R zeszow ie,
działalnością IRCh w 1986 r.
or<lZ r ealiz3cjq
wnlosk 6 w I
postulat6w
z k3 mpanll wy·
borczej do Sejmu, ze ue w ,
g6lnym uwzgl(dnlenlem Zll·
da6 inwestycyjnych u mieszczonych w planie na obecną
S-latkę:.
Uczestnlezących
w
spolkanlu
przeds t:twlcleli
wł<ldz
polltYC7:no _ admlnl.traeyjllyc h woje w6d'l.twa 0raI. Delega tury NIK poinformowa no o s kareach I wnioskach. j a kle napływaJq
do
WZP od wyborc.'6w oraz
o
.posob!e Ich załat wiania.
• 3~ mln II - tyle wy.
nos ila orerta giełdowa n.emieślnik6w, zrzeszonych
w
przemys k iej sp61dzlelnl "PnyIzłość",
W ciągu dwóch dni
przy ul. Grunwa ldzkiej
za warto sr.ereg Ilont raktów na
d c.lawę mebli. odrJety,
galanterii met.110weJ,
artyku16w go:spoda~twa
domowego, sPrv:tu
oświetleniowego,
akcesor l6w
motoryzaCyjnych
itp .

•

Koleglu ln WoJcwody I.a-

pol.nało się :te .topnle m r ealir.acjl zaleceń wydanych prze:t
InapekcJc: Terenową URM.

U

LUTEGO

• Wojew6dl.ka K oml'jA do
W alk i ze SpekulacJ. oceniła
d ziałalność
jej odpowiednika
w
Wojewódzkim
Związku
Gminnyeh Spółd:d elnł .,sch".
Zapoznano .I~ r6wnle! 1: wyn ikami kontroli przeprawa·
d zonych
\V ub. roku pr:te:t
PIH.
• Te~!Ia Ochyra r. Pne·
wars ka obchod zJ\a 103 uro·
d zl ny.
Z tcJ okazji s(dzIwą
Jubl1 lltk~
odwiedzili przed·
s tawiciele MRN. RM PRON.
USC, ZERU oraz liczne ltono ULajomye h. Były kwiaty
I ty czenia dobrego samopoczucia na dalSte lata tycia.
Pu,yli\cUlmy . Ic:; do n ic h.

17.15

17..0
19.0'
19.1.0

..

T h:a nl (t)
20 ..0 P olsk:.. we

\Vloue t h

«eneratna"

rad.. rllm

' .b.

' MECHANIKA SAMOCHODOWEGO
K-037 / 1

TYGODNIK PZPR
Nakład

41 500 egz.

lł.55

n."

!tI.!I
tl.U
21."
2!!.GO

! 3.35

nla" (l)
.'
I U5 _ DTV

.. O&rody

17.00
11.20

18.0.
1&.!t

PROGRAM U
Jęayk r ... y.kkl /11)
I'" lI'oIdnl .la rod illn,.
KRONlltA. Z KRAKOWA.
ABC kielurnlej Jęsy·
k ..... y

1!t.H Pn:eINoJe o . 'Jkl
IUI I

nu -

DTV

H.U Polsk. ,hn"

tt.1S Dook.la

i.lała

!UIf Anta·moto taB club
ZI.:tI !ltudlo .po,1
zt..
Os,dtmy IIml

_

p r' Zum

pnbl.

CZWARTEK
19 LUTEGO

li."

paOOJtA.M •
1ł.15, tUI, 2Ln I ZJ.l'

DTV
• .35 Dem... e pr:u:łsr. • • lc
1I.1I .,W pul.lIft'''
kr,....
l il",- ...... CSRS
lLl' Suol,. .Ia ,ołorle'.
U.tS Aptetllka olom •••
Ił.fe Dl. ",-'odych . te lln.
n .15 TeleCJI:prns
17.3ł P ....dy rachunek
nA' Kie Iylko .1 ••ęd."'",
18." Mq llly ll letni".,
U .tS Salldo
11.01 Dobranoc
19.1' Rdl .. le lwiat.: B.,JdySM
odmlally
P.:bllcydyk.
H.IS"W pul.pCe"
krym.
nim pr04. ClRS
!L'" Tclcspot.k.nl. _ pre:r.m

rt."

.

'"ae..

""llh.- _

film dok .
u ....... dok a mcnt
Wywl l d II nll!ebe<:!nyM
Hepo rl at s poby'a rodzi.
ny Ru blnslelnolw w ".<ld rl
"Giuse .. pc w W,unlwic"
tlol IIhn fab .
Stan kr,.lycloy

SOBOTA
21 LUTEGO

ty.
honorowycb

14.811 1'... klero ..nletl,

je..

.,.bl.

l!." MWraaslwl Swlats • Dar'
clal'lltwle kl ..ycsll ym
Widk • . poaw'l t yto ••
!:t.l5 Ję.yk fraDCII., kl 118'1
PROGRA M rr
11.00 Jęl.ylll f...acnk l n8'
U .:tt P61 lIod"ny dl. r" ' .!n..
Hlot KlłONlK,'\ Z KRAKOW.4.
I ~.!II Tl'le.A . _
len!.
'''. ~ PrHbeje In.d.1.
!fi." "łI; ,",..~, repo .. tcr'.
te.U Pue"", Eur.p... • kM1:yłt6 .... tIe męlc1:ys"
".541 8~ 1 .." mIlS"Il1:łIY
21 ._ "Clhm",. Ja..." _ 111m

22."

UM
PIĄTEK

DTV

•. 3ł Dem.lo,
•. S~ Domowe pncdnkolo
U .l •.,zupelale
DI_sckl• • •
..Ic" _ r.dL ł/lOl rab.
Il .!l~ ... ...., .
"Dem ..lora"
ILSf PI"tc.k • P'nł.l'lCIynt
17.J5 Tctc"lqI rus
17.• Bel próbl
18.31 N1e tylk • • 1. HIC'Ięduycll
tł." Debranae
tł. l ' ' AlY: J . n Meyuta.lu
tł." "nIlel' ..... dowy

11~

OGLOIIJZENlA ",.yJm.A - "k rel.rl.1 re •• kcJl, 8I.r. O ..ło
ud, i a.,.lam • ascn•• le pny III n.Um._.. eJ S or.s . lI.y.

"Lorens"·
Lotk.

ILU SlalH. ąort
U.OI Dobtall"
lU . Z k .~cr,. .h6<l nrierz,,1
te." .. t&a,brm a. emcry/une"
_ k.mcila frane_k.
!L" Ctu
H.U lilII! ",,"" .nl .. a łwleole
n.so Soorto.e r ylmy 1,...o<lnlI'
ts....VI. M ..Ja" fi) _ f/lm fab.
I'ROOIlAM D
15.01 n alo, kompal ł'r
15..St ..swl.1 JCłIł teatrem" (1) " III'. tilm dok .
lł.ZS Ip"Irllm
17.15 FI U , l lelClldy:
'!'Wler·
~

n . . W iole.. nylJ ,,! )lla.

1"

....

Teleea.p~_

w

~ LektJ.

la"

_

lillD

n .4G Eeh. d adlon4w
13.0S: .. Kobieta .:. lad,," (10)
serl.l CSRS
19.'11 Oobulloc
19. 10 r,.ltontor!um
te.OO ROImowa
na
leidolI
Ibkle • U .OO)
21.15 Ch .. Islopher
Rałll l't.n -

lU. I IU$ _ DTV
Konec..1 OIR'I'

..

ts.U

Jęsyk

u ...

Jęlyk

Ooll ywoo'u"
nleml ..ekl n,)

PROGJłAM

n

-'eml«kl (19)
11.3' z..y... je I .bnę'y
1&... K.RONTKA Z KRAKOWA.
11.31

Połaj

I."

19." ,.anydkle
lI. cqlko"
nim TP
11. . I l U. - DTV
to." P.blla 11m"
21.15 Owl ... y w ielkIe... .por-

,-

U .ts W.lerl.n BIe".Jo"
ID
m emerlam
n .15 Pr~f.m doli.
n.45 Kle Jest lIim _
AdalII
tt.2S

łApałk.
"llIę fe

"elłle

_

feUct ••

ntm••y

t &." KKONl.1tA z &:aAKOWA.
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dyżur
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telefoniczny

Temat: rewaloryzacia emerytur i rent
l marca 1987 roku nastąpi kolejna rewaloryzacja emerytur l rent. W związku
z zainteresowaniem towanyst.ącyDl przygotowaniom do tej akcji KŁADU

Oddz.ial ZA-

UBEZPIECZER
SPOŁECZ
NYCH w Pneworsku I ..Zycie Przemyskie" organizują lO luteco bm. DYZUR
TELEFONICZNY.

GIEŁDA

PRACY

PtoIm.7 dzwonić •• reakc7jllJ'

DU-

&lłer

TJ-14 ... IHL' . . 1l . . 11. N. pytania Czytelnik6w odpowiada~ ' ~ pracownicy Otld2.iału ZUs, ... tym zastępca
dyrektora tej placówkI.. mgr R Om a n
Kamlń.ki .

21 lutego, godz. od 10 do 14
Klub Mlędz~narodowej Prasy
l Książki w Przem~ślu (ul. Kościuszki)

- dutą swobod!; ..
zakresi.
Moiaa Ul'obW . . U ITL d . . .
OcQWiśc:ie ulet1
\o od podzIalu tuuu pnC7 FX7 obsakUku
aynnik6w
pnede d zie wieloosobowej,
wn.y. tklm od pracowl\ołcl
I
obowlą:tkowoki.
Ta~
otcr~
prowadzenla
- moW wołe
.klada
OcIlhiał
WoJewOdlld
Pnedalębłon&_
Vpowneeb- handlu z pom~ c:z.łonk6w roDlaala Pra.y
I
IUI~ilr.l
RSW d:r.iny.
"Prasa - Kslltikłl
Ruch" w
U W A G A: fenclW I emeu'·
Pnem"ilu.. poszukujqcy kandyeI ulrudnlcnl
w
pla06wkach
dat6w na spncdawc6w.
Ruct\owskle punkty .prudaiy ,.Ruchu'" ba w.ltd_
aa wY.
p~owadtOne 5'10 na zaUldacb \,1- lok0i6 u.rGbk6w, al. _J4 ....
m owy a gencyjneJ, która m. lA. ",Ieau,nyeh j",iadcze6 ZU8-ow·
upewnia:
Ikleh!

ba. sL

Oddzial Wojew6dzkl.

PUPiK

"Prasa-Ksiłt,tka·Ruch"

RSW

za-

pewnia ponadto, te iltnieje motliwołć
dodatkowc,o :r.atrudnlenia w god:r.inach popolud nlowy::h
oraz w wolne soboty I nied:r.lel."
Szczecó10we Inform uje Da te·
mat oferowan"eb mleJaa prac".
aarobk6w. warunk6w IGejaln"cb
lip, uQ'JkM b~d:de motna podcsas GIELDY. kUra odb~dsle Ilę
ZI lulec. w pnem"lklm KMP1K
w coch. .ci Ił d. Ił.

_ "vrClAZcz."
Z1

(fi lm pol,)

U. 104:&

11,aII _
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" _IĄt kl

II II , «odl , 11 - .. 'Z u«ad nl~A
tm p rq)on lunu" _ prelekeJa
t;el.w . .da KJelerllnca.
21 11. I,oda U
.. K rytyka

wsp6!eus.nyeh
nlem.rkNtow·
akkh kierunków
'Ucnot\cz .. ycb
L soc:Jolo«lcznych"
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S4 II . loda . 11 - K lu b PyskU.
' )'lny ZSMP - "ON Z we:r.oul ,

dllj" _

o,owa(tzl He nr )' k G r)'.
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U II , IO<IZ.
P rOlf.m ....
w. n!. u lyu<o .... a dl.
m !k roll:om·
pul en .. Sh . rp.IOG" _
pr<~lenlu,

Pawłowski

Sytuacje bez wyj$cia(?)
(elU dal.sz.7

z.e

Itr, l)

20 lat nadziei

Zmieniali sit.: td I
..lokalówki", a Jeden
mó wił to samo.

kierownicy budowlanej
PQ

df'ugim

Pomalu
z bllia Ilę 25-lecle
15 grudnia... 1966 roku nJlelll.- oczekiwania obywateI..-pec:howca
kaflcy rudery grotącej w ka i de j na bezplec1:ny dacb nad głową.
chwili uwaleniem dQłtaU decy- Motna pn:" tej okaz!l pomyjl~
&ję o .. opr6łmemu lokalu l PrlY' o us tanowieniu Jakieh.ł IpecJallhleleaJu petmieuaeoia ullę p · n ych odznacuJ\. Uwatamy, te
aaec.... Na odwrocie, poiblkłe,o order •
derpUwoU t obywaJut :ut IUtroś cl, dokumentu ~. telskie
uO:lumlenie
lrudnołcl
tamy: ... łlwaC; na ul1'Gienie m ieukaniowycb" lub teł co naj·
bezpleczeńllwa
*"ela ludzklcJto mniej medal
.. W1,.Orowy petent
(".) dee,.dl ruolemeJ nadaje się W ydz.iału Lokaloweto" byłyby
r"cN' Dat"e.hmlast.oweJ ",,,koaal· na m ieJsc u .•
nok'''. Co Ilę zmieniło od tego
e:r.luu? Niewiele. Rudera jenc::r.e
Zmiana planów
ltol t... mieszkają w nieJ ludzie,
Cwlćrć wieku temu mlea:.:kaią
w tym Jedna alloba flgUTująeu
na w spomnianej decyzJI (dwie ca w starym domku rod%ina
Inne :r.alatwlly sobie sprawy mlesz.· chcia ło go wyremontować. Nie·
kanio we w inny sposób) - oria· lte ty. do ratunku przed komple t·
ra wiary w uru:dnlc:r.e z,apew· n.l r uiną nie doldo , bo dom ów
nienla I gwarancje. Gdy by w mia l być wyburzony, a jakąkol
przenlo.ścl
bezprawnic
UlJ~ła w iek prób!.: wtięcla kielni do r(p lerwne lepn.e wolne mieszka· ki o bieca no un:ędowo ukarać
jak na owe czasy,
n ie, m ieszkałaby w nim !pokoJ· wysoką.
ni e do dzi ś. a tak do1ywa swyc h grzywną. Zmicnił" sit; Jednak
lzw. pr:r.est n.ennego
dni w świadomości obywatelskiej koncepcje
mi asta, ale
pOIlawy , IlOt r zeby praworządno· r.agospoda ro wania
ki I uozumlenla owoców ... k a· nłkt właśclcicli domku (ani Ich
droweJ k aruzeli sIanowisk. zna- sąsiadów ) nie by ł laskaw o tym
nt'J z tego, te nowa twan. na no- powiadon\U. Efek t w iado my: łu
wym stoiku olgdy nie bierze na dt.le c:r.ekali na wyburzenie ruIlcble zobowiązań poprzednika. a dery, tli popadia ..... kompletRll
n im ,.roze= sprawc" jui pracu· ruinę. a na " prezydialneJ" Iljc:le
je na Innym.
ma Ilę rot.uml~ przy było kilka nowyeb nazwis k
lepszym Itanowisk u. ,,Ja leco nie 05ó b ocukuJących na mlenkaPOdpls:rwa.IemN, ..Ja nic ale obie- ru~
e"walem-, MTo nie sa moJej ka_ Gdyb)'Dł wkd", !5 tał łe
dellCjl" _ Ud ra1:Y to słyszymy? ra •• aie Pl'ze.t.tl .ię lak creibaml

.za

właday
wY1'emonklwal dOłD,

10Udnle
lo mleszk",,Ubyiwy w nim IpokoJ nle dl'
dziś. Chciałem być fai r I mam
u 14 "w podal(Ce" wał"c, lię
dacb nad glow", a dzlcci mcc:Lą
"lokalówkę" • pru dział
mlC'5a·
kania. kt6r~o pailstwo lak łatwo
da6 ha nie może. be I Ikl\d. Cle·
kaW7 Jeste. Ile " lej k.leJce
luchl. klm,. pnd,.1I podobnt
mojej .. pn:rrody"" _. - pyta retorycu:r.le obywatel, Jakby n lf
wled:t.lał, te nie on pierws!'.y I
chyba nfe ostatni".

• • •
Gdyby tak opllać dziesiątki Innych podobnych historii, to po.
wstałaby gruba kslął.ka czytani
jednym
tchem.
Prawdzi wym
bestaelleum byłby tet na pe.wnfl
poradnik .,Jak wykiwać loka-

16wk(l I prawo lokalowe" (martwe dusze • w nlnych fak tycznie
A unędowo .. r.aJętych" m ies7.kanla ~ h: fik cyjne
laJące zachować

rozwody pozwa·
1, a czase m I ,

lokale etc.). Nie to Jednak m amy na celu , Prngnlemy U św ladn
mić czytelnikom, lak wiele pra ·
cy
wyma ga
porr~,dltowanh
spra w ml c n k anlo wyc h - swoi·
,tej stajni Auelan,a. w któ r e j
r.ro. ba łaganu narobiła nlefroso·
b1iw~ć.
Hspyc:ho logln". ezy tei
polipom,. " tumiwisizm" osób :taj.
mu lących
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PARTIA W

4

Recepta
na
kryzys
w

swojej

dł ugole tn iej

ko -

rler:te
IllJ'jliwcgo
ALEK·
SANDER
WALA WIEC
~
KOBYLNICl'
RUSKIEJ 18licz)'ł już ,z.eŚ~
wilków. Rok
ubiec1y tamm..,1 losiem - •
wł aściwie klępa. trzema
by kamI., ta k'1' samą Uo§ci q d alk6w I lisów, padły też dwie
łanie..

chal

Tradycyjni e jut
się

w)'sz.lo :
k ońsk I ej

na

l'A~a

wilka, ale n ie

1W.1I<:l~.

IN

postaci

padliny, feia rl y du-

ki - wjdll~ Cłód im dopiekł.
M ate Llda ii( w tym
roku.
bo warunki do polowania ią
11.. tych tereno.ch doskonałe.
Poncwgó lllc w ioski rozcltlga-

slo;: wśród
malowniczych
lub w I pól, spokojnie tu, Jen
czym oddychał:, gdy t nie ma
przemysłu. a więc I zagro1eją

Dla

ekołog iez.ncgo.

Na Lwa . KolJylnlca

Ru,lfa

"r'ywodzl prawdt)podobnie
Iwój rodowOd od o:>adnlctwa
na prawie ru sk im. Kied y w

lalach
s lcd e mdzlcslątych na
.l1ę wprowadzono
n owe nauwn lct wo, wsi dostała
.ię
na zwa Kopyt6w G6rny. Nie1rt6ny zastanawiali sl ~ wte·
dy czemu ole np. K umysów,
albo Ogon6w lub Batog
rownlc
nd (!kwamc l 1;1up ie
jak Kopyt6w Prl:cS"Llo.
mi.
nęło.
Ak"tualnle
w ieś
zamleliZkujc !G7 osób powyżej
18 1..1t. Zdecydowana w j~k·
ność
para się rolnictwem.
Gleb,. \1.1 sła be: głó wn ie IV
I V klasa, a mimo to _ jak
informuje l lekre llU"z Komitetu G m innego
PZPR
w
Wielk ich
Ocz..'\ch TADEUSZ
FASZCZOWY
Kobylnica
Ru ska
przoduje w g mln1e
pod
względem
planów prOdukcji

wykonan ia
roślinnc' I
%wlen.ęcej. W sllr zedaiy zoota. m leka J tywca wolowe'o w zasadzie nic moa sob ie
rownych. Na lepu ych ~kraw
kacb ziemi tu tejsi rolnIcy u ·
pra wi;lj~ buraki cukrowe w ubi~lym roku. wspólnie
1: aąs iedni 'j Kobylnic;j Woloską. od sta wilI
iDO t on. Mailiby I c:hc:I('l! k ontraktować
wi~c('l
Ni f' stety•• n aj blilSlY
",mkt .kupu burak6w mleśc!
si(l w Lubacmwie.
Monito-

wall 1 prosIll cukrownie, aby
uokalh:ować
.kup IN rejonIe
Wielkich Oczu - sk ończy lo
się na mglhtycb obietnicach.
Problemem numer jeden. podobnie jak \Ił' C.II.łej gDtlnle,
jest woda Wp rawdz ie na zlecenie naczelnIka
wykonano .
j ut lny odwierty, ws:t;ylitkie
jednak ok a-zaly ,i~ Chybione.
Jl,1 yś ! i tle: jednak o gal.yfika·
cji, ale \O kwe sUa Ilrl Yszlokl W czasie ubieglorocwej
kampanil spr:l\vozdawczo-wy·
I>o~rej PZPR
miejsc:o\\' a or!anizacja pa r tyjna jut po raz
dl"\lgl
pow ierzyla
funk cje:
Alek.sandrowi
l sekretar~
Wala wcowl Na poc7~j tku
lat osj(' md zie~ iątych POP 11~ Ia 23 człon ków. c~st odClzła, k ilku skreśl ono. pozo.talo d zlewlc:clu, przy ezym
tr~h ma Ilt3:i:
partyjny je. zcze .prr.ed ljednocz.enla.
_ Nie l' hcem)'
powlęk,~e Q SIU"llh
u('l"ej(ów Ul
W"S%eJJ.~

A.

eeoę

oŚ ·Ni a d c;o..a

Wa lawlec. - O:ttatnio h·",.
o'oby lWl"óeill' się • pro,~
o
pn1kcie do partiL
Po
pl".,.ea n3lIi ~o "-a niu
kandydatur !l lwie.rd 7.iII~my, xe dwie
"' poli rócI nic b uczy nlJ, lo dla
u·, ,.lk allia
kort.y"1
ogobi ",.ch, 10Lei organizacja n ie
wyrazila It~od l' na za kwallrlk0"lanie io.: h w pocy.d kan dydal6w.
C"L)'m
iy je ta r6wniet
najlepsUl
w
gmillie,
jak
twie rd7.i I sekretllr7. KG
podstawu wo ol'/o:an il:lcja pa rtyjna? Mó w i si~ czasem. t e
w ie jsi(le!
POP
ogran i CUl jĄ
.woj:"! d dalalnoM do nanekanl.,'l I wYiuwan ia mn iej lub
bnrdziej re;tl nych postu lotó·...'
pod a dre sem
wyż-S1.ych instancji.
- Zy.kID,. spr awami n.ud
miejsc.w.:ici. Proble!ml~hl' ni ...
brakuje!. .hIk wuęd :tle lre!U'
l<\. Nasi edollkowl ... t. lu d l~
t:ałtarl.Wllni , nleJ«ln1'l w .l'eh..
pne".~1i I , r wb.zdlr.i
Ił
nieba. nie i~daf.\. Ale
.Jeilli
coś Je.~t n'ie lak , wówc-z,ąs p otr:stią
si( h ... a rdo "postal'ł·jii.
Ot, c ł"..:iaiby Piotr B I li I o·
w 'ł II. Prteszedl <:aly sdak
hojowy !KI Len ino d ... 8erli.

\
się '" d)·p lo ·
uwab.:ie CU:lo
r aeJ(, wall prawdę w o u y,
nawet "d)'h}' lo komuł m ialo
.ię ni e podobU.
Z
inieja !ywy organitac:Ji
partyjnej "'ykonano we wsi
oś wieth:mle
ulicme.
K iedy
Zak ła d Wiklinia rski z Rudnika zdewaSl-o wal d rogę dojazd nw~ do pól. sami,
bez 111melltowania I pomocy wladz,
potrafili "'yegzekwować Jej
napraw~. MA jq natomiast zastrzelenia do pracy samor1~ 
du wiejskiego oraz do slabej oper a ty wności
sołty sa.
UwataJą
jednak, te to ich
wewnt::lrmo s prawa. Do dz iała l ności
lamorl.:łdo wej
de$ygnowal! jednego z czlo nkow partlI. Sijdzl\, te wkr6tce powinno był- lepie j.
f(eal izacjt:
pr'tyje,:t yc h zamJerzen ulntwia Im
tak ie
fa kt, it trzech towa r :Q's7.y posiada mandaty radny ch. Oni
tet sku tecznIe z.alat wlll.j~ w le-Ie
~prllW poo no.~zoll,.ch p rzez organlUl.C";<:.
choc i aż
t rzeba
przyzna.!. te nie ....·uys\.ko za·
.....sze im wychodzi.
Np. na
drodze
prowadz.... ceJ
p r ~el
ś rodek
wsi
przyd a loby s l~
pol o7.y ć
dywanik asfaltowy.
W porozumieniu z Rejonem
D róg P ubl icl.llych w LUbaC7.o·
wie u Sl nłono, te
samOT2.I\d
wiejsk i Iln.ck aże na ten ce! l
milion złotych , zaś RDP doloty jes;:cze dwa i wykona robot;:.. Tymcz.•l sem
S8monąd
p r i'-ek a zal s ....'ój ud:dal na re·
'nont dróg polnych. lek;cewa·
"4c:
poprzednie
usta..!(!nia.
Il07.grywkl kompetencyjne czy
robie ni e so bie na llość?
Albo sprawa d rogi łącząccj
KObyln!cl:: z Tuchlą. Do m l ejSCi!. gdzlc drogą.
mwiaduje
RDP L ubacz6w, Je n ona na
rui.
Nie bawi
Ula l ę. J ei.tll

Fol
biei..1co remontowa nm. Dalcj
jednak
r01.Pocz.yna
s!ę
"kr6Iestwo"
Rejonu
Dróg
Publicznych w JarOsł a wiu
I
nie ma rnoc.nych. a by d wuk ilometrowy
odclnC"k
do
Tuchll przy łtOlOWaĆ do jaz·
dy. Można by "",dłuiyć wtedy
trasy
a ut obusowe, nie
.l ltnelaJyby resory. Mimo ie
problem tez, podno1wrlY jest
od
la t, 60 kompetentnych
ezynnikó..... to nie dociera. Nie
bardzo tri: mog~ d Ql:adać .Ię
1: dyrek"cjlł oddzIaha
PKS w
Jarosławiu
\III
kwestii u,prawnienla poll'\czenln k omunikacyjnego
z Lubac:z.o..
wem oJ11z p ne.uD !~la przy,tanku. DotJchcza.owy d ialog
w t,.m zakresie motna ocenić
jako trwanie
na po.!:.1cjl :
dziad .woJe. baba ""ole. A
może przeds tawiciel PK.S zechciał by
pofatygować się n&
tebranie partyjne w K oby1niC"y Busk iej?
Nie
ba rdl.
wyebOOd
nam
pra.ea s m.łoddeil\
nie u lrrywa Wa lawlec.
Je!!1 we Wld kelo ZMW, a le
ClI •
teco...
W
d oda l k u
"Rueb" slikwldował klubnie apłacal .ię podu b"o_ MloIbl n.ie maA cdzle .ię ubrać:.
..o ł jesseze powstał problem: I:"dll.le kupi ć prasę? Samon~d "pn )'li~~p1 włtróte~ do
remon tu . wl~Ui c,.. moie jed.ak da się '-en klub reaktywowae?
W r6tncgo rodll1ju przekaUlcb dość c~sto funkcjonuje
pewien sc he mat ukazywania
dzialac:ł.y
s polecz.nyc h jako
tych. ·kt6rzy nie #.ł.pj~. nie jcd Zf\, n ie piją i nie
koehaj1\
s i~ ty lku ch ialaj~:
dla
dobra. .", Imle,:. w ra mach Itp.
Aleksander
Wala wiec tei
dtiala - I to duto, al e prz e-

ROBERT PAWW WSKJ

de wJzy~tk im Jest m:es:tkaflcem 'o;\,'ojo:) w,,1, ma
awoje
radości I zmartwienia.
zalety
I ...... ad)' - jak kaidy normal~
oy c2.l0wl~1t.. Mieszka z to-n1\ I matką w ' adoym funkcjollalnie zbudowanym d cmlU.
1..1 tam r6vmiet córk1l t meŻl.'ro
I
ple,:cloro wnucząt.
Wsp6ln ie
gospoclarUl na 12
wla.,nycb l 10 wydziertawionyeh be-łc: tarach
Sieją 6 ha

zb6t. ale

rozwijaj~

t:łównle

hod owl,: T Itró w-. (po ok:. 3
ty.. litrów mleka ~Ie od
kaMej). op:lsy. trzoda chlewna ł owce. Ciągnik '% ~la
wem mastYn i .amocb6d do.tawczy - to mechanIUlc,-jo)' plon Gospodarstwa. W rn 'lic pilnej konle'ctnOŚci
tuk
,pełnia
role,:
autokaru
wid rozc.iąga lię na znacznej powierzchni W u biegłym
roku Wala wlec sprzedal 1»"0dukty na wart ość 1.3 miliono
uotych.
- Moja r e«pta na wyJlicie '% łef:"0. co
na ll1wlUD)'
krYll.)'.em' - uutanawia ,i~
przez
chwile,:.
rnede
ws~ys tki m
kaid,
muli Jak
caJlepiej robili t o ee do nle~
co nałet,..
Lulhie na ucayll
się .ar.r.d:ać I o~ l~dllć
na
innych. wld ziee a lo ,~.. .nęd,;i~,
t"lko nie" , ic bie. Ma.n 51
la~ i trochę pal1ll(talD
"aII1,
~Il którymi pe " ·nll e7.de obywateli lęilknt_ Stkoda IIv bio
jęlyka na nich .dnępł Ćl._
A
wraclIJ~e do prac" na nej orrao1i'.aeJl partJJnej: P l y
n ie
ażl'wal1ly " ' ielkiel!
~łow
I
IIUmnl'Clb
haseł,
Ve hw a l,.
'z:.ła~dowe I
pro,:ra ,u
p .. r~iI
r e"nznjemy na tym
wids~im .. s:tezt'<blu" ta k
Jak 10
W}'niJla
•
potrAeb n a . ~e ::: lJ
~r odowlsk a.

ZYGMU KT :.I"\RCJA K

Nad tezami BIura POlity c znego o podst awowych organizacjach partYjnych
Codzienna
pralla partyjn:l
pr:.:.ynlUl;la t.e1.y Biura Polh,.Cl ncgo do dys kus ji w pop
przed lV Pl~nu m KC, które
~więcone bęri 1Je pracy pod IIt awowych ogni w p arUi. Hu ...
;ut p od obna forma si~"ania
do rm j.szeru.ej part,.jnej opinii byki r..astOólo wlUla: XVI robotnicze
Plenum n ie
pocIJdo uehwnly bezpośre dnio
po uk ońcl'./:"niu obl·ad, lecz
&WTÓCikl .i ę do POP o ich
Wilnie "" podstawowych kweatiach tycia, p ra cy I asp lrOlcjj
klas,. robotn"'zej.
Dys kusja
WÓWC1aII
pnepro....ad%on a,
p n:ynlozla obOte !nIwo _ n ie
tylko dla Iformulowa nla
udl wały, 1«:-.: takie.
co może
jeszcze wa:łniejsze, w PQ6tad
rzeczywis tego zbliżenia organizacji p artyj nych w zaklac&.ch do tycia z.ałóe.
T ym razem moie I pawinDO być podobnie. B u \ orycma
waga okresu między:zja:zdo
-...ego w tyciu wewnątrzpar~
ty-jnym polega na skonsolidowaniu sil! ideowym i orga-

flj zacy jny,n POP. D".li~ki temu
,tworzone
zostały podstawy
autentycznego, uie urzc.:dowe~
go wpływu p-1rlii
na roine
.~rodowiska jej d 1.Jalania. Ale
tylko podstawy. X Zja~ d ot worzył IIOWY
etap: b udowa n ia "CC1.y.... istej p newodnlel
roli partii. Nie jut ono mo-

co
zakoilezon a
kaOlpani:.l
sp rawozdawczo
wy horcul.
O ile jcdn<.lk ona ału t,.Ja :alstanov.'icniu się nad pn:ebyl.ą
d rogą i s !ormułoWtlni u _
hOl
tle ucllwaly zja1,dowej _ Ul dań na
przyułość, lo upro!:lenie do obecnej
d.J"ł.k\l~j i
poWirulO skierować IIwa« rul

te. Natomias t metod,.

pracy

partii sl'\ l powinny bye
w
Zlla CUlYIJl stopn iu u zależn ione

od konkre tnej. lokalnej mn·
terii iJ'cia.. I m bJU"duej
do
n iej prty.sta ją, tym wil:ltsz.a
moie być ich nojno§t .polee&nR J or,anb:alonka .kute eUio~ł-,

INACZEJ, CZYLI: JAK?
ł.l.i we

Oc1.
daleko idtjcych
y.' litylu
parl)'jncl;o
dział ania
Jokie to powin ny
b,.ć :..miany.
a p rzede wS"ty11tklm, w jaki sp0.s6b d o takich poi.ldanych zmian -zmien..aĆ _
oto is~ot.a pyl..'\ń. jakie posknvilo Biuro P olilyczne.
Odpowiedi na t e pytania. z
których wiele br:z:mi na pozór prosto, wymaga głl! bolri cj
IIHmoanallzy kaMei POP. Uła twiać lą powinna
d opiero
,-mia n

~p050by, rnettKiy dochOO"I.Cllia
,Jo reali1..llocji tych zadań.
Cll~ść _ p)' tail zawartych.
w
temch ma c.b ll ~akter Unlwcr.alny, OOno,1
się d o klltd ej
organ i1.acji partyjnej, niezaJemie od ś rodowisk.a , VI ja·
kim d7.iała. Druga cz~śli jest
lU~ ~ciś lej
adrt'8owana
do
robotn!czycb, wil.' jsk ich.
ur:z~dn iczyc.h,
Inteligc nckich
organiucji.
Cele 1 wdania
pur tii są jed ne, i adn yc. h rotnic tu nie ma i być nie mo-

htot~ c ech~ tez je&t teł
ich otwartość. Nie ma ....1aseiwie ta kiej opiQil o p racy
POP, dla Idórej n ie byloby
.... nich miejscII..
J eit nalomiast wyraźna zacbl::ta
do
krytycyzmu. do poszukiwll.nia
nowych k.oncepcji. SI} także
pylania
wy k.roc7.aNce pola
samą POP. dotyez.qee
komlA
tl!t 6w I ich ocen,. z punktu
...... idzcnia ooty p:lftyjnej. Za uW<l7.my, te dotychczas k omitet,. bywały wyłącmie
w

p07.)'cji oceniają cyCh podsta·
wnwe org-•.uuzacje ; te Oti ta\.a' ''!
miały
jedną tylko nlotU ..... OŚć
'Wyraienia .wego wanla n ~
tt; sna~
i nstancji
_ dłUgopi
sami sw)'ch
delegatów poclCPII wybor6w. A to li!. pe ..... ności4 Ul tnal o.
Te~ prl..)'"PQąlin;:Q4, V. IV
Plenum będzie pierwu)'!1l w
ealcj hi storii partii. pgś y,i ęc~
nym p racy POP. Brzmi
to
msbkuj4CO.
jest
jedntll!:
prawdll. zawsze dotychczas
POP b)'13 rozpatrywana pod
kątem jej powinności wo bec
jaldcM :z;adan
polil.fcU"lych,
spolecwycb
cz:t gospodar~
~ch. Ty m razem btdlie ona
n:ccz}'wi~ t,.m podmlolcm ~
rad.
W ten spos6 b U'lJ6ka
1tn.ta.H uchwal od3wc~ pow
wtarz-ana wielokrotnie prawd a, te ona wid nie jest pod~
stawową
.trukturą
partii,
f.ródłel'n partyjnej sil,.. lub
słabości.

PAWEL BANKlEWICZ
(KAR.,

~----------------------------------------------------------~

WARTO
a

Nim przyjdzie
ŻYCIE
r o z

lU .t ,,-t'

i

""wicewojewodol

.1

POPftU. Brakuj e przede W !ty łt
kim nawozow ikoncentro ..... any zh
I wle loskladnikowycn. W .. bo r.
eospoda rctYm tVII 8.5 - VI 8S)
prz.ydl:ały na woTbw mincraln,ycb
dJa Prremy.luelo pokry·.... al,.. pottreby w nle~petna 113 orac. W
ble:!ąCYffi roICII lospodarc l ym ,jo
gru dR1il 1986 r otT'lyma.l lłmy Ic ~
o pr..... It: lOO LOn mniei nlJ: ..,
ana}oc icrnY1r okresie roku popnedmwo Pod d o,tatklem Jffl
!edy.nle oa ",.. uz6w fo,furowych I
potaS(! ....yth.

WIOSna
M A inĄ

MAHSZAL

_ o. 1I06ea &11U, e. »r-awda
,JnlCJe d.ll'k" a le rolnicy lIIi
mTłI~

o

wiośnie.

reb

bose.lem

Je" . a b )' bid.c) rok nie
, om , łHI popnednles....
_

Ubll:tty rok

- W lakleJ lIyhlaeJI JedY011110
",yJ{leiem w,daJe 81(: być rauJ'Ina lne ""koMl,.tanle 1ł'jl:1l, eu

IłJ' ł

po~wtcrd·dJ,

te

JeJ l .

pr:l;J' dobreJ organitaeJI pracy "..
tiU raCjonalnym
wykor;tyltaruu
Ii rodk6w, ro lnlc ~wo \ mote osl"gnąć dobre
efekty. Widać 10

wieloskładnikowych

rolmo

- Cói wjęt:! - OCl%1'K'lkte PO-'1:3 S P r-",Jaj~c" pocod" - wp l, .
oęło Da . ' " w.tO" ploa6 w 1'

.0

- N Ikt nIe upomina o wplY4
wie po,od y, ale pr1,YCl.Ynllo Jtę

tego
lakie coru- lte u ·,e
I7'Prowadunle
komplekloW)'ch
teehnololll uprawy zbót oraz co-

raz

pow~edm !ejsze

chemlczne
S,

kło poty I

nęklam\

u mie n n,.m l,

-

Z

Iłbl~lorocmycb

skuplliśm,. ok. !ił łYI. ton J:b6t,
czyli o prawie 3,5 ty&. ton wIęcej, nit VI 1985 r., ponad
16.5
tys. ton r::cpaku (o , ty.. tO::l
w ięcej), 261 t 1'1. to n
burak6 w
cukrowych (o 18 ty .. ton więcej).

°

- Cót tu powiedziet? Mogę
wlor6w tylko powtónyt lJl~ prawdę,

w oczach
obrAJ: PrZCTDJ'Ala
(bylo nie by to - mluta wojewOd%kleio) wylanla s1q z: obRer·
nteo opracowania PANSTWoWEGO TERENOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO na temat
stanu unltarne&o grodu nad Sanem. RzeCl.1wutoit &byt cu;sto U
dalelCo) odbiega od. obowiązuJ,,·
cycb norm.

prel'tTO'o\'ać

- Cz, bę tl ~ prClblem,. I saku _
- J ctell pogoda dopisze.
to
pem kwałłllli.Clwanct:Q
IIluna plon)'
powinny
być
dobre.
te puyddal f wl;';la d la W1Jje- ;ilewne~. ~bói Jarlch oras .a- Zwięk uyl się o 500 ha areał zbój
WÓdztwa polwalają na pokrYCIe dzenilków1
o~l mych, a r zepalru
o 2 700 ha.
polueb l.Dledwle w ok. 60 proc
Do 1800 na wuósl obstar psze:t~
Tym opalem t rJ:eba obdt!cHć - Z tym rolnicy nic powInni tyta (kou tem tyta ). Przed z:~
w m Iarę . prawledllwie - wszy_ m ieć kłopotów J:!llrlla
o le stan u!lew6w był dobry. ok.
!tkich: tych ze w &\ I tych z mia_ braknie. Podo bnie Jest , sadzI&- Il:i proc. wykonano icb w opty~
sta. Jełll motna m6wić
prele- nlakami. ~ tri
reterwl, bo ma1nycb te:rm lnac h agroteehniC't~
rencJnc h w przydl\iale węgla dla prJ:eciet n ie wiad omo, iak lpo-J nych. A dobre wyniki w prod ukniektórych rolnik6w, to bQdą one ~ni~u wyjdą oJ: imlny, a z:wla- cji roślinnej, to pomyśl1lJ" progwprowad1.One dla producent6;ot ,-te?:a rzepait. JełU niektó re je,o noltYk dla hodowll
m leka.
pltmtacje tn:eba będzIe ła or.;
lo zachęcl ia bym roln lk6w do Q_
Zainteresowanie nawozamI Jert liania na ty ch glebach burak6w
dute, lecz podał nie llupokaja cukrowych - cu kro wnia nasion
Jlovoa",ial CzP,SLAW DVSKO
waeklego Jest obiekt
na d ają cy
IIA ten cel, Ikoro od lat nl!l4:czeje? Zwlold w ięc zwotone
są do ~zpUalne go pro~ekto rlum.
to :z: uwagi na fakt,
te mle-icl alę ono w obIektach lec":r.nl-

Przemyśl
Niec lekąwy

- JesienIą nio było problemów I 13prawą nas ienną, po.d obnie powinno być na wiom,=Wedlug Qpewn ień relOnu rol4
nlctwlI nie bf;:dLie brakować łrod 1I:ów ocb.rony roi lln. cboc:ia;z nie-któ re preparaty
twlasz.cu
impO!:towane - będą deficytowe.
Trzeba .J ~ b;:dl.ie UlSIc;:pawat
kraJowymI- J ednym I ....arunkow
skuteCl!:nego wy\conyslani3 ty: b
J rPdk ów Jest' term inowe wykony.... anie: oprysk6w.

Fo t R. F.

- Z JcdoeJ
st nło l
wy.oka
prodllkcJa. a • dnlcleJ oltdosta- Te W'J'1I1k1 zDajd~ oc'l:y- tell. kodkiw, opróca .a_l.ów,
wUcle "biele w W'leUtoKt .a- taku 1ł'ę,Ia...

P"-

Zia r no Ilewne wymala u."
o e. 1łD b)'la
jut mowa - :lboie Ineba opr )'I_
••L.
-

p raw7, a pOiule j -

Z akt\18lnycb lntonnacjL
wynika. te ~ Idopoty z c~a
mi za.miennylni. Dlatego tet tl"Uba będzie
doraLnIe sterować
tom'lUllem nlektorycb uęśc1. 1'ak.a _ytuacja ..... ymagać te! tM:<łtJe
operatf ..... noki l mobUizacJI Lu./1011 OcJ:po średnlo odpow i edział
n,r ch La ~n t.et'hnicZDJ' Iprr.ętu.
Do .....yu.eJ .prawnojct l dhJbEej
żywotnośc i ciągnik6w I
maszyn
- A co I wapnem?
winna .Ię pn:ycl.ynit leps'l.a eksploatacJa. To jedno I gl6w[lJ'cb
- Dawniej onmawlallilllJ' rol- t.adań stawtanych w br. pnad
ru ltó w do \o"apnowariia Ile b, a SK R I
innymi dysponentamJ
dz iliaJ podaż nie pokr,.wa popy- łrodk6w lccbnlctn,rch.
tu. W ostatnic h la tach Jego zutycie wzrosło J«:Ina!c z !lO do 100
- Jakle .ą niem roko watl1a
kg /Lu,
UD leo r uk!

Ut Ich areal ,IQ unnleJUJ'l

.'I:Walc.-.anle chwast6w I cho r6b
grz ybowych. Hp. w 1964 r. herbIcydami oprY5kill'o J!i ty..
na
zbót, I w ub. r jut 48 ly .. Da.
·rr zykrot.nlc - do 1% tys ha wu6ał w nltatnich 3 lalach areal zbói, w Kth rych Ewaku .I~
choroby grz.ybowe. Znncz:ole lakie zwiękuyty lię obszary upraw
rzepaku I burak6w cukrowych
objętych l.walcJ:anh.-m chorób
I
chwalt6w.

ma pod dostatkiem. Na ~n bzczo_
I1J'cb otJmlnacn motna let po-'lać np bobIK ety groch l prze-.
znaclenie m na paul;'.

rolników gospt>daruJącycb na :erenacb górikk b I podjótlkictL.
Tarr: pnec:iet trudn iej le .. ,..lewą" a naw6z
Ikont'entrowany
pO%walD na jednorazowe na ..... Gżeme Sąd~ jednak, te c tobalnlil
;t8tlOlru.-bowanle na naWOlY bę
d zie t3spokojone I ud a nam JlI;
osiągnqt w br
oawotenle w
WT~~kości 172 kg NPK., · ba,

It,

więcej.

5

- , naue wlnlctwu robi to
nie naj;o r l.eJ. W Pr:tcRl,)'lklem
wspulcl.,Ytln !k
nawoLOC nlonnoi::i
(okrdla :>n llość nawozów ,ub'tycb na wyprodukowanie Jed nej
- W mioluOlt.b latacb ole
jednostki lbotoweJ
l hektau) wl:&, ~tkhn spOłdzielniom kółek
wynOl I 4.8 . jesl ni.tsr y od łred_ r.lnICl)'eb u daWało "ę .... por,
niej krajowe!. PrlY jęl1i lllJ' &3- P"'ttolować Iwoi 8prlęt d. wi.lad~, ab)' przy mkup le naworow lenll7eb prae pnlow,·eh.

choćby na przykład"l. ~b6t
:z:clJrallJmy icb jrednlo 3t ,8 q/ha,
c:l:yli o S,7 q więcej nit:
roJ(
wczełniej
Warto pn.y t1m tauwatyć, te 6w WzrOlt nie Dył
WCllla
wynik iem lw~kuone::o
flawotenla - w oJb. r. w)'olOlllo
ono średnio 158 leI: NPK I'ba I
było o Ił
n lisze nit np. w latacb l lHJ3--34 R~pnku zebr_lU·
rny 2-4.1 q / ha, I buraków rokrowytb 3~9 q / ha. T yc b olta UlIc:h

"" tumie tetN'ano

WiEDZiEĆ

się

"San.epIad U "

niORO I.ntcru.ty: Zespolu S;,;k6ł
Ro lniczych n a
Ba!cooe;xycach,
Medycvtego SiUd1lł la
Zawodowego prz:.y ul Buczka i Zel:polu
Sl.k6ł Castronom.lcmych.

,ta"

etwa zamkniętego,
n iedoplłszcr.alnel

Pl.TR ow.

~Ilłcu

łeeho.lcz

obiektów

slIor' ow,.eb

II1:ysk aD~

tnt'aleJ popraw"",

stowane ogrod~elde, szalet I law.
Id - oto "wiQ'16wka." miejskieget klubu, l~t6ry w ub. r. pne-.
lta- ni6sł lwoje biura na drugl\ str?" *1. n~ Sanu. Zeby byt dalej od stad ionu ?

tywleni.we -tyw1lośclow l eh.

;,; tego 'Za ue u:mano at 80 fw
Z3ct.nIJmy od buy noclegowej
• z.cz.łj:ny 04 placówek .. tym m. hl. :12: Iklepy, 17 zaJda- - naJ(orne pod tym W1!g1ędem
uL
łwla .... yeb.. Z " ł.tobkÓw at 2 d6w tywienia zbiorowego. 3 bu- są: camping "Zamek" przy
Manifestu Lipcowego \ !!Chroni.
(sm;y ulicy Koperoik. i Wybne- fety I 2: .toł6w'Ll szpitalne).
,ko P'M'K prz:y ul
Waygarta.
tu Kośdunk.D oceniane Sił Jako
W ię~ sklepó..... (mIHJ;C~· Obydwa obiekty są z:agrJ:yblone,
ue. Wpbwajlll na to nienorma·
Iywne 1 nleItnlkcjonalne
bl<*;i cych s.i.Q vt' ltarym bl:down.le- l3talny jest stan Icll Iłł11ltnr~
powierzcbnie IÓ\V.
tywi~kI_ t .. Je
pn.eJklowe. twl.e) ma ma'.. Dwóję" z:lapaly teł trzy przed- $pnedab' 1 magaz:yn6w, nie jeJt
IP Cząta:na.
personel
DaruJIllJ' JOb!e miejskie szalenkola (puy ulicacb l
Maja, nalei.ycle
S zyma nnwsklego
i
Ponlatow- cJ;(sto ma brudn, odziri ochron· \y , bo nie tak dawno "gośc ltT"
" Jego) - posiadajq Pl. !a r6w- no.
na naszTC b lamach. Zauwaitny
n.lei .u. małe I nle[ullkcjonalne
Inoie lflko, te na dachu kloza.Wjr6d rę.ńauracjl praktycznie tu przy uL RaluS:towej
bloki tyw ieniowe oraz Iq zbytnio
rOŚn ie
- ugęs'tC'l.one. P01.a t y m nic &8,W- nie
ma ani jedneco lokalu od. kf7,C\ w
br.d,cy pod ochroną.
aandze mla~ta co ł'G K utrudnia kapitalny re lZe posiłki przYlotowywane ~ powiad ająct'go
.My jtiwsklł", moat łr6dm iejsk iego szaletu.
'l.łodnle 'I: u.sadaml ra cjonalnego wojew6dJ:klego.
ływlenla (tTudnokl z aprowiza- "Bałty cką", .. Adrlt;", ..Lazurow,,".
cją?). Np. na 13 prob oblad6w "Baryłeczkę", .. Eser"
l "TroJKapitalnego remontu wymoga
pobranyc.h w ub. r .. at 9 ukwe- kę" uznano (ze względu na stan budynek tainl I p ralni, bo d%lItlonowano 'Ze wza:lędu na kalo- sanitarny) za zle, to samo odnosi IIlaJ obiekt nada je lię jedynie
tycznośl:. Coraz uęltue"
\et się do II barOw, • pijalni plwa I do :tamk nlęc!L Ale gdtle wtedy
1 kawiarnL Stan taki n fe wynika prat odz:ld I poście l np. ze azpl.
przypadki w.zllw!cy u d'l.ieci.
j ednakże tylko :I cillllnoty panu- talar Kom in pralni nada l
więc
Zaslrze:ien!a natury lanitllfno- jącej w oW)'ch lokalach, Poc ie· dyrp.! ku ulrQplen lu m lcszkailcow
-por1ĄdkoweJ dotyc'l.oll tei prawie sz ające natomiast Jest to, te spo- po bliSkiCh w ie10wców (a
były
w n.,.stk lch obiektów nkolnych. śrOd 15 dzial aJ~ey cb 'fi m ieście ongiś płlUlY p;,dwy:Uu:nla go).
Sporo do tycz:c.nia pozostawla Icb stol6wek pracownictych, lylko
spr14ta.riie, nad ko dezynfokowa_ jadłodajnia "Nahomonh\żu" oN iez:adowalaJ~cy jest t6wni&:!
ne są nnUariaty,
Nagminnym tr-qma la "iJwóJę".
s~an
.. nitarny
przemyskich
xjawislden.
wŚ'ród
pcdagO(ó w
cmen tarlY, nie ma np. domu
}elit brak aktualnych badań IeDajmy natomiast
przedpogrzebowego. I e6t z: t ego,
ka nkich. Na nledoltatecude oee-1.e na cmentarz:u przy uL Sloej Spółdzielni

'o . . .

Z

wr~

najgou'l.J' pod .....-q:!c;:dem l ani... y obiek' y- o.le wya ta nluJ1łca po- tarnym je9t
stadlo n .,Polonii"
wlflt:lchnla
Pl'od uke,Jna I ..a- C.,w,.blhtifl u a led bauy" ).. Zdewabo .. skanda1l0:U:\T

• W u b. r. llad~oretll Ttten.·
• Tef1u: przyJrz,Jmy Ilę
,.,·eJ Su.c:Jl Sall.iu.ra. -Epidem1oto. QOwl. . . nU.rnem. o blekł6w
,letlloeJ .bJęIJe.b. był. I I I plac6- ' enIIHel .ubllcsDel.
",ek

•

jeJI

• Fn.1 .mawlanla ~t aD. UllI~
c..roe,o
oblekłOw
1ee1:a.1ctwa
umknięle"o
wa r La wspomnieć.
te - ZGodnie z normami - Wc.
Jew6dzld Szpital Zespolony wl..
nlpn mleć przy najmn iej 1330 16tek,. a ma leh około 750. WSZ
nudcl II~ w Z2 budynkach. z:
których tllko 1 wybud owano pa
wOJnJe. Z 9 obiektÓW pnezna4
c.wnych berpoirednlo dla
ch:l~
rfcb., t ylko l ma dfwl& osobowo-towaroW)'. Stan tec: hnlezno...
-~anltarny oddział6w urolo.cU
I
chlr urg:1I kwnllflkuje Je do na~
Iychmlastowego u.mknl~IL
O
tran. porcie poslłk6w dla ehg..
ry ch l,Jelt aDl ysaDlta~o,...). tr.pl~
talnycb pralniach I..brak ~m\e~
"elei

•

od ~troD , ez)" t.icł -.Ile. ",y_
_",.ienia imi.eclT, Stan t(;n ocenia
- krótko mówiąc - Jako niez:adowalający. Pn:epeffiione kub11' (nigdy nie
deLJ'n!ekowane),
wataJ=lce lię imlecl - to staly
"obrazek"
Miejskie wysy pisko
śmieci stwarza
Ul:
wz:o::lę-
du na stan sanlt<lrno-t..echniCl.ny
- z:agroi:enle epldemlojofJcl\tle.
O CQ'stołcl skwer6w, zieleńc6w
l klatek scho:lowych wspominać
n te warto.
sł .

•

~

umot ll właĄelcb
w1dtle~
elu'~

A Jak .... nepld .. wldt.l mla. leo.le odddetl1ycb

.,a'.I_

PtallJa b1eUzG1 I od ' ;(\""w noworodkowec. i ultas..

elleb d .

nec."1 n ie ma to pisać. bo .tan
taki trwa jut Od lat. KonkllłzJa
Jest nastc;:puJąca pOd wzglę
dem J3nltarnym WSZ oceniany
Jelt o ...dwóję~. I pewno li: n iej
nle wybrnie dopóki nie pnenle4
Ile Ilę do nowycb oblekt6w. Tyl_
ko kiedy!
•

Podobnie

oiC'kon:,.atnle

(cbne Jui na. .. I roję") p rzedllawill
Ilę
l'aD leeznld,.,a olw adq:..

OcZllscunyeh Jcs' lah.>dwle W na)gonzych warunkacb prd·

p ruo. mlr:,ia\kleh ~cieków, :oc- cuJ" prz.ychodnie przy ullca.:b
u la (wl"cr.nie np. ze ścieka mi" 3 Maja I Pstrowskiego, poradnie:

dermatologiczna prl Y ul Ta,..
nawsklego, rehabilitacyjna 1 It~
matologicJ:na prl.Y ul. SIOWllC
k lcgo oraz poradnia p r zy u l. JagIe ll oń s kI ej. Dla
lecznictwa 0• Nadal nlckor'l:t'llt nle kldal · twar tego nie wybudowano p:J
t uJe .tę
poll"m 1Iaupa t n.e n l~ wojnie ttldnego obiektu.
młuta w wodę, sytua cjQ pogarIUl}" ·zaklad,. pracy, ktlre c~er
Raport .. slłnepldu" oł:tz.ymall
pl" wodą pitną do celów p r r.emyslnwyeh. 30 z 43 studni pubU_ cospodarze m laslL Co uda Im
cl\n,ycl'i ma wod~ J:łą bakterlo!'l- się popraw ić przez ten rok? C[J
gicr.nle.
Miasto jest nadal nIe w kolejnej cenzurce nadal strapl"'l.n~otowano do awaryjnego .1;.\1. ~ć będą dwóJe ~
O Prac, e.d..
opatrywania w wodę.
odd%lalu zakatnego upita la) pł,
nIe prosto do Sanu. exy dziw ić
się utem, te Jego wody o.ląga
ją zaledwie III k lllsc;: czyst oicl?

4

..

HISTORIA

6

W

po_siania ArlTllI Radzlecklei

rocznicę

wspomnień

,Ze

tiłnle akładab .I~

lo.,.

rot.trqlcsa,.cb lataell
U
iwla'o~ej I rtiDe dr.,1
.,-ewadsII,. Icb do .cI'Tlkanla a&neoaej OJcs,.sn,.. Nie WIS,..C,
Je'Dali docsekaU .Ię t.ej cbwllL_
..... r6d t,..l,=c, mlodycb Polak6w, ImoblUzowan,.cb do ArmII
Radllecklej w Pn.l!m,.~ lu I okoUe? w IMI r .. powr6clla uledwie
..antka. ZapoznaJm, .1,= • losa.m Je;dncco I nich, kt6r, p~et,.1
woJu,=.

..... "

._Ja,.

W.pomln. MIECZYSLAW HElIlECZEK:

W mo rc u 1941 T., u louńeni
czwórkGmi, pa7luuzerowalUmJ/ no
d WOTUC kOl ejoW\l w Pneml/nu.
Cze rWOllogward :: Ucł odUczali no.
10 gru poch po 60 o.ób, w.kozujqc
IDGgonl/, do
kt 6f11Ch mleli.łm"
\lIliq it . Zegnani. p ruz k oleg6w,
ru.sZJllijmll 10 " Ieznon,q drol1ę.

Po kUkudniowej

po<łr6.tv

do-

torlUmJ/ do
SwlatogoTlk o fla d
D01\cem i otnllmalilmJl prZl/dzia l

40 Donieckiego Pulku A,.tJllerH
PgU,wej, gdzie na. u mundurowa·

ao.

Niebawem

rozpoczę lJ/

rię

for-

.łOwIle e!wiczenla. Ciężkie dziata,
tiqg" fęte przez no., g rzęzll/
10

rozpal onIIm od .loJ\ca p io. ku, pot

łpl1l1D01

um •

lwarzv,

tktgl.

Polaka-czerwonoarmisty

brakowało 1DOd", bU "9OsU prog,.ienle. Po obied:li. C.iJl.2Czen/.
bron~, kann/enie koni, :po,.zq'dkottI07Iie teTenu 'oraz WJlk łod, - ł
tok mijał d zid po dniu. Jtdvnft
służbo waTtownlczo bl/lo dla 1lG.s
wl/tchnleniem.
2Z' czerwca odczl/.tono Mm r ozkaz o napa ści wojsk n itmlecklch
na Zwiqzek Rad deJ:l.:i. Pu(k prZI/gotOWI/wal .ię do 1DI/mGru u M

Iront...

m4,ukle ,arnololll! ~ )fajor. k omendant Iran. porhlo. 11:161'1/ ,Ied zia ł !Ul poblbklej plCltlormle Ul
lowarZll.twie uroc%eJ blondllnkł i
Jej maleftklej c6rk l, obrugał mnie
za .Icnie ponik i. Twie rdził, -Ze
Iq lo ncu:e łOmotot". Zamilklem.. K ledll ,,; rzoiem l:1łO nll mi
bll/'/(. l ecqcJlc" bomb, poblegolem Ul kl""mku ,locji ł ./crlllem
,Ię Ul JokiejJ dębowej .krzvni.
Kleci" upod /II pie r w$Z1 bombll.
w'unql
do niej "óum/d jakU

li"

Innll .tolnie r:. Jedna z bomb
.podla tO pobU~
nos, UIlfIler:
zo,ta! rann", mnie TÓ W1łfet odia.
mek IrafU 10 pięlę lewej nogi. W
rt ra chu I emocji nie czulem bó.
lu, jedlin'. krew wJlciekała z
rozdartego zopiętk4. Po bleglem
do teOgonu po bandole, o b" opa.
t rzuć ra llnego tolnlerUl. Nlgdll w
żl/ciu nie tapomnę tego co toba .
cZl/lem: na rozbitej platfonnle
.ied::iala ta mloda blondvn ka z
obcięlI/mi nogar'" ł pakaleczo·
""m
brzuchem. B"ło ;eucze
przlltomnCL Do jej gW1Dll tuliła
.ię :opłakano. c6reczko, krzJ/czqc:
- Mamo, mamol Obok .tal
beuaanu komendant. Nie moglif·
mv Im pomóc, gdl/t .amolotll zoPo tUkudniowej podr6.tv troll'- w róclll/,
obrzucając
ponownie
port nasz zat nvmal I lę .., '0- ,tację bombamI. Zolnlene zoczęil
ma pOludnie na dacji Joro.un- uciekae! w .tronę :pobti!kfega 10ko . SIała lam 1uż kitka ' Inn llCh su, za n/TlIł galopowol" rOZłUJCaeszelonó w, b,,1 również tTansport le kOnie... KiedJ/ powr6c il i.łml/,
konl. Nagle UIIluno lcm warkot zostaHjmv wag onv p orozb ijane,
lamo!otów ł .roboezvtem bom- . ,tocjo cala 10 (JT1l::oeh. Rann e'
bowce Ittqce \O na.zym klerun- btondl/ nk l z dzieckIem ' już nie
ku. Krzllknqlem: - Lecq g er- bl/lo. Moje teOgonII ocalall/, t ale

Otrzl/malem r ozkaz p odmlanv
wa rtownika pilllu;qcega platform
kole;oWJIch zala dawanl/C" amu nicją , prowiantem
ł pa.zq
dlo
koni. WogolIl/ t. nierpocUftwanle
pTZlllqCZOTlO do tron.port u Innej
;jednostki, któTo "W:zl/lo w ki erunku trontu. Tok więc zosIalem
osamolnlonll, bez o.obirtl/Ch rzecZI/ 'i jedzenia . Ja dqc w d relichowI/m mundurze no otwartej plotf01"Tllie;- marzlem nocą, 10 dZid
MtamiOl! odczuwałem
Itnnołc!,
zmęczenie. pTagnienie i gł6d. Nie
moglem jednak opuJdl! po.urun·
tu, bU Ikontoktototłf ri. z ko·
mendantem transportu I donieJe!
mu O za is t nialej sl/tuoc}i.

Polski

. tczęJcłe, U ,de eksplodowa la amunicja.
Po prze/onl'lOlDOnlu tran.porlu
nuzl/linn" dol.j. Odłqd jeeha1łł
mJl tlllto AOCq, w dzłC1\ t olnv·
mlltoalUmv ,I( • tereni. ICll. tl/m.
1m bliżej fT01lt., nalot" nosiloII/ .Ię. Nieme" zaczęli bombordoU'Qe! r6um!e:ł 10 IlOCJI. Po kUku
dniach tej n le bezpircz~j podTÓtJi, dotarliJmll do .ttu!jł Bar,
gdzie jOI4C%1lltm .1( z moim pulkiem ł kolegamI...

f'GZ drugi konwojowa łem
wagonII, /cieall -Nlemel/ znucill
d uiu dnant pod Blotq Cerkwlq ,
NOI%' pUłk Olrzllmol zadanie o/crq-ienla ' likwidacji desantu.
Billa mi rtttnld. gdll.t wraz re
mną jechal kolega SMa r .

- Po

kontra
Ten

mał:ttlu:twu

dzłech:ica

upragnłonego

.we

tronu. W
cudowne urodzin)' . wienyl 80lesł.w K.n.ywoultl I podkreilał to liC'znnnl
dar.mI
I
fund.cjaml pod wezwanlem
jwlęt.eco Idueco, a nawet odb,l plellnym1c:~ do klasztoru
Jeto bnlenla na Wurzech.
Do XlI w~ • kluztorze
S.łnt-GUlel
w
Prowansji
aoaJ4ow&ł
m. ac:xeroz!ot,
PGlliltek dziecka oflafowany
pne-z Hermana I ludytę.
W ucz.ęjJ1wym dniu gro..
d z.t.n Bolesl.w. króle_k. pa _

ra .nl przez
przypunczała,

Cl.a., i to nie

moment n ie
te pr7.)'jdzle

lak
odległy,
k ledl It. W.Ć będą na pneclw

.y-

I leb ie wojsk. ojca oral.
nó w I niejednokrotnie poleje
lię krew.
To, te Judyta
ptafn(la
miet . y na - pnysz1ea:o króla, JHt U'Ol.umiałe. Dlaae(o
Jedna k aż tak bardzo u.bleral oniero WI.dy,l.w, kt6-r y m ial prl.eclei wychowywanego prz,. . wolm
boku
Zbigniewa! Pytanle o
tyle
Jea\
watne, te wiłlte Ilę z
nagłą łmlercl.ą .... ,Jednego
z
Pi"tów. Zachowajmy jednak
kolejność

wyaan.eń.

Chodu Zbigniew
u:rodl.1I
lię l. konkubm,.,
to w mył!
ówczesnych zwyczajów móg ł
być prl.f.';% kr6la
uznany VI
ka!d eJ cbwU1 u spadkobler·
cę,
co
uen.tą Władysław
Herman uc"Z)'Ilił w 1093 roku
pod nacl.klem rlcentw. ilą
u'J ego, wbrew 'I WOlm chę~
eio m I rad om p.l.t)'l\łl Sieciecha.
W owym czasie tył
n.
wygnaniu, na W~gn..ech. Ił)'n
Bołe.slawa Srnialego Mlestko. J emu to, 'W pn.ypadku
j mferci Wlady.l.w. Hermana, w plerwszej
kolejnok i
n ajeżaj • • ię korona; Zbigniew
w takic h układach I'e: nie 11tt.rL UrodU!flle dę Bolesl.wa
zmieniało .ytu.cjt:.
eboć
}ej

nie

rozwlą z)'w.ło.
S prawa
o t,.le
pował.rla,
te
Mieszko Bole.ławowlc: m ial
w kraju wlelu IWolennl.k6w.
była

Trzeba

pn:ypomni~,

te

Wła_

Herman doszedł do
władZ)' po w,.cnanlu z kra ju
'Boletlawa Smlałe,go, bal ri~
w ięc, te k iedy prz)'clehnle oburl.enle lpołecze6stw.
na
po.tępek Smlałego Cchodl.1 o
k lęcie
b lik up. Stanlsl.wa),
mate utraciĆ wladzę na r zecz
Mieaua.
dy, law

,Hcrman, po pn:yJ łclu
na
'wiat
Bolesława.
po:lwolll
Iynowi
.wego
Mleal.kowi,
brata. powróciĆ do kraju, uctynl l to Jednak z konkretnym zami.rem.
Pr.wdopodobnie za namowl!; palatyna
Sieciech.
polecił
:r.gl adl.ić
Mieszka. J eao jmlere! tak glę
boIco wstrzą sn,='. kr.Jem. te
maina z calI!; pewnoidą prZ)'PUlZ.cz.IlĆ, te nie b)'io w PolIce równego mu konkurenta
do tronu. Kronikarz Gall, 0p lauJący dokładn ie d z.leJe pan owan ia
BolMI.w.
KrZ)'woustego . ('napleal
wł. ścl~
wie panegiryk na rwct te'o wladcy) Wlecz ..akaz.u~
na Her man. i S*loc:ha J.ko morderc6w.
PowltaJe p)'tanSa, dl.a.e' o M le.uJco, pnebJwaJlI;c), na
dworu
węclft'lklm pod ..
p lekll kr6la Wład,.Iław., pn.,y.
j.d el. oica. lIdec)'dował .lę

wI' , p6tnlej bazę noftowq w Kamfuvni. nad W ołgą Cię:łkle warunki proc J/ UJ zimie. Przll lemprratune -40: rt. f rillIlf"I. no.d·
lDolttuukim w ietrze, w zamarz·
n"lrj deml, Z41Dl1tone norm"
WVkop6w. mo",e WVivwfenle 0_
r4Z roJn. chorobll - ' dz lesiątko
w~l" aa.sze u er egi.
M ajo rancz tD n odze

odnowllo

.Ił. pot6.talo taka!enie, prz"płq

tala
rię malario I czerWOnkCL
J ednak. przetvlem ",szll.'ko.~ W
maiu r94Z T. dccllzjq komlsjł .Ie·
kanklej zo,tolem zwoln ionv
•
wojSka ...

CIIO'I'a Mao. oraz !'Utmierne nawrotll malańl I czerwonk i unie·
m oil/wial" mi podjęcie ;aldejkoLwiek prac" . Walezl/lem o p rze·
trwonle, o ko walek chleba cz"
cieplej .trow lI, Ill. t film b"lo
trudno. Colll naród radziecki
cierpial gl6d I lIiedo.totkl Poddwialem lliezWI/K11/ hart duc ha
no. lkl d otoTl Uml/ rano do wio • • I wutnoololć I I/ch ludzi, 1I1e to ·
Iti. Nikt z jej m ieukall;ców nie "lamvwal l .Ię· W.pleraU .•wq nfe_
zauwa.tvl
przemaTlzu wojJka . . zmordowanq pracq żolnleu" aa
Ko blelv czę . ' owaIV na. l wiettl. frorn:le_
mi plackami ł nukiml p lt'F'Ogaml
W marcu 1941
T.
ponownie
ze hnletonq. KwdV odn4Jeililmll .nnobUi.zowono mnie ł .klerowa·
baterię, dowod:qcJl nami .toruV· no pod Moskwę do budowV
uno. groziI postawieniem nOl płzed mocnhrl\. ~
.qdem ttloJennvm. U nlknę1iJml/
Z ro dołciq pT%l/ jąle m wtadoprzl/l.:Tlłch
konsektlX!ncji, gdl/t
kombar rozkazal WJI.lqpit t u e- m oJl! o 10m1.ujqeeJ , ił polskiej
nad Olcq.
r eg6w I :riOttte! bro!\ wszv.tkim dv wlzjl \li Sidcuch
toInienom z teren6w P oI.kl, 101/- CZJlniłem u s Une 'lorania o ,kle·
;alnfajqc, te no .kutek tdrodJ/ rowanie do "lej. Od.tl/ ł mój d u
pohk \
gen. WlG.owa, któTI/ przu:edl na na m J/Jl o walce tD
.t Tonę niemiecką. zOItaniem" WJI- mundur ze. Po uk01\czenlu ukoIli
cofani z ftontu ł .klerowoni w o/ice rskle j w Riazan iu zo.tolem
gtqb kruju cło budoWlI obiektów d owódcq ,amodzielllej .kompanii
f lz"Ue"ów 4. pull.."11 piechotV'M
wOjskowl/Ch.

S.bonU.

ODCINEK
PITAWALU
POSWIĘ~
CIMY
STOSUNKOM WLADYSLA WA HER·
MANA Z SYNAMI - ZBIGNIEWEM I BOLESl.A WEM.
ZWANYM KRZYWOUST:YM.
WI.d y.l.w Herman
K lecil
lenił .Ię w 1080
roku z Jud~ Sallcką, m ial jut z kOJlIr:u~ ł)'n. ZbigniewL Urod zlnl dru.ciego potomka, 80le sław., poprr.edtll
dl\1&l, bo
eut'foletn1
oknl
bez·
pł od nOŚCi Judyt,.. Za radą b iIkupa pom.l'Il!Iklelo. wyslaI. ona .welo k.pelana Piotr. do Prowarwjl, by w Jej Imieniu zanlbal modlI
do
iwl~tego
Idziego o potom.two. Zalącutlk Itanowiły bo,ate dary dla
t.mtejszego
klu:ztoru. Wedlu, polsklcb ł
C'Zft1ckb I.ródd blstor"cUlych
prośb,.
.l~
tpel nlł)'
I d al,.

w ftOtIX!

Pod Biołą Cerkwią, no .• kutelc
za mę'u ' niedoltotecznel organl.
zacjl, zgubiłem (wraZ' Z' Adamem
Bosklem) nauą 4. ba terię , kt6ra
1DlIruJZllła 10 'ItOC" 10 nieznanlfl'll
tierunk u na nawą POZJlcję Wraz
z Mm.i N.foto IZ ru.kich WCIr.
toroników. W po.nuklwoniu led.

na poW'f6t do P olski. Pr.wdopodobnle
lic%.)'1 na to. te
zostanie d opw:z.cmy do u, dl.1ału w ną;daeh Da r6\11Tii z
Iynaml Hennan.a. O wyhilcZnoścl ~ 'Wł~ po vrodzeniu
~o
Dla Jn1ał tut
co myilef.
Zblcniew do U ro1w tycia,
tj . do 1015 r . ...,.cbowyw.ł .lę
na dworze o}c:a,. od 1081
ro ku
lęł
pn.e:maC%Cm7 D.
~ troo\L WlZJ'lUr:o II~
)ednali: zmienilo po urodzeniu Boledla-. ZoIt.al on. nie
beż DaaIO'WJ' .Judyt,. wunl,=ty z dWcma
w Poznaniu I
oddany Da _ukł do 1~1
uteck.lneJ
w
Krak owie,
rdz)e otrą.rnA1 łwięcenla kapła.ńGde, po n,.m \Miał aię do

Oiciec

PTl/łukoch przeorga nizowano
.... troił1ata!ionv". BudowaU.łm" lotniłko 10 Bala,zo-

W

ftał

Pneb)'wał

Lam

pnl!l. S at jako kapelan "
kl asztorze t.msklm.
Bole.J.w nł&d,. nie otrzym a i w)'kmaIcenta r6wne,o
Zbigniewowi, od Ir:olebkl byl
przew3cWll1 na r,ycuza
J
panującego.
J eco zajęciem,
po wyj'clu epod. opieki matki, bylJo łowy, upas,. z rów ieśnikami l IICZeJtnlclwo w
wypraWACh. Sztuki woJowani.
1.łC111 lit pod
okiem
przedst.wiciell motllego rodu
Awdańców•• .wlaSZCl.. Ska'fbimir •.
W Pubce w tym czasie, w

lmienlu m ied olętn l.lq:o Wladysl.wa
Her mana, rządzI!
Jego
pat.tJ'll Sieciech, cle·
nący •
nleocraniczonym za·
ufaniem król.. • takie Jego
t onI J ud,...,.. Gall , uaeruje,
te Sieciecha I Judytę w iąza
ł,. bli1aze Ro.unkl. Zdaje się
potwierdzaĆ to .np. fakt,
te
;lednoczełnie

IIPlknęłi

z ,...{.

dawni politycznej Pobkl
POC'%ĄUtowo S ieciech &Przyjał
Boleal. wowl, z CUlsem
Jednak roal, Jeco asptracJe I
zacz.ął
man)'ć a \rOnle przy
boku Judyty (byl. 'Wl trą
cesarza H~ l. O
d'lten lach palatyn. do urarnlę
da wladZ,J 1nPOmll'l. G.IL
Sieciech pua:zczał np. w obieg
manet y K włurnym wizerunk iem l 1mien.lem
.. otoku.
ZnanI _
~b.oc!
wr, . ni·
zowr.neco Da jeco polecenie
zamachu _ · BołeaławL 0t0i
w na • ..Ad wadero kllę
cia. • 4h::tkłe'I1Ir. Jeden s: ryce-

r zy u.UowaJ odebrać mu 0szczep ł ,dyby do tego do-ulo, r.ak06cunle polowania
bylobl trqlcwe. Ow rycerz
nie umi. 1
lWego postępku
wytłumaczyć

ani

u za.sad niĆ,

Wpr.wd'lle G.U nie w.pomi ..
n. o
z.machacb S ieciech.
n. Zbigniewa, .Ie mialy on e
K
pewnoktll; m iejsce. Obydwaj br.cia, bojąc I~ o :ł.1de, połąCl.)'ll lwe any i wy~
nąpUi pned.wko palatynowl,
za ld.6r,.m stal ojciec L mal~
ka Bolesława. Zanlm Jed nak
do let:o doszJo, S leclecb napadł na Zbigniewa,
pokonaJ
w ckolkacb Kruszwicy i
bUl ko
r ok wlęztł w lWym

'o

umku

nadwlślańlklm.

ł.ask~

oJcOWlkll; pn.yW'fÓc1ł
Zbigniewowi dopiero układ p idn lenlk! I WltawlennJctwo epl~
Ikopatu oru motnowladztwL
Tn,ykrotnle
~:Q)oc:r:yna1t
·krok i
wojenne
l,.nawie
prl.eclwko .wemu ojcu, zawite chod~o o ulunlęcle od
władZI

znlenawld z.ął;ego,

wsu c:hwl.clnego
Sieciecha.
Wojn, pn.et')'w.ne ukJadaml
w Zarnowcu I Płocltll, zaj~
c le pnez Bole.lawa Krakowa l Sandomierza oraz n,ratenie P lock. przez Zbigniewa, lpowodoWałl, te Herman u sbUlU I pol tanowU W)'rn.ć Sieciecha.
Był jedna.k
,lablm cllawiekJem, wlrok
kllk.krotnle uchylal, a nawet
prz.echodzU do obozu palatyna. Q.t.tecz.nle wpływy Sieciecha - wedlug Jed nych ultaly zu peł nie, według innycb - zastal on oślepiony
i w;ycnan,.. K ar. taka byl.
w ówczesn,.ch c za~ac h do.yć powszechnie . tosowana.
Unleukodliwlenle
palatyn. IPOwodow.lo, te
przez
d wa
CMJt.tnIe
lata
tyc i.
Hermana w kraj u
panowal
Wl.Jlędny IJ)Ok6j, •
w katdym razie ojciec nie stawal
pneclwko .)'DOm ani
oni
n iemu. Boleslaw
p rzeciwko
%WT6cU ubrane o)cu w ezaI le walk ,rod,. (K.uk ów
I
Sandomierz). • \en w dniu
15 I1npnJ. 1101 roku
w.1 iti na r lcen.a, eo w6weIM bIlo niezwykłe
ckJDj,oIJYID akte1n.

p._

:L uDmoLBWSKI

SPRAWY

Sami o sobie

(2)

- Człowieka. klóry chce Irobl6
cni Plebanalne... uwata .Ię ta
J;lkiea;oi sla leńea: po eo .Ię W)'chylasr., po co ci lo, c o che"",
p nez lo pokaui? - ta kl e .~ Rakcje, OllSlycb kole, 6w takte Ela l.

MŁOUYCH

7

DOKĄD

n

PO , ,~
C>SMEJ ~("

- S~ ludzi e. Uin:)' lubl ~ WS'lJ.Iko po .staremu _ wtr.}ca Ela U .
Dobnc, ie nic nie
mu n,
robie, tc ~I lak, ,lak k i l
kontynuuje w,tek Agnieszka.

KLASIE o

Kai d)' ehclalby w uy.tka
na,tll)'beleJ odwaU6. mle6
li ,łow~ I ~aJ~ć _Ię I wolml " prawami - do,.~uca Anka.
Jak

Zólmieszczona w

poprze-

dnim numen.e "ZP" dyskusja pięciu licealistek - Mał
gorzaty, Anki, Agnieszki i
dwóch Elżbiet - koncentrowala się na r elacjl: młodz.leż
- dorośli. W tej C7.~cl również będzie o tym mowa, ale
na razie - o samej młodzie

Nawet laki" s luvl e dokarmianie plak6w - Ela 11 przechodZI od teoretycVlych rOŁwa
ia'ń do prak tykl Po co to -ro~
bin, po co ci ~o, - slyszc:.
_NasZlI klau uPOCII\tkowala dzb·
łalDoii punkt .. PCK- Ale urat
na ~tku. kled, ponl)"my d.
Jednej ~ lD.!Ity tu cJI, by Idoby6
adres)' babć, które chcem)'
odwiedzać. ...I)'..a ly.,o)': _
Po co
b(dliecle tam chod:de, tam pne('id pn)'cbod:t.l .ioalr.. wtrą,
ca Ela l .

ży.

- My nie
roz um lemJ leeo
i wia ta obun/I .Ię Anka. To
chcem)' Irobl!!: eOIl ...
nCle reC o serca, a l u taka odpra·
wa? Itod:zlce m owl",:
Zoba·
CIYU., poi,.te.1, jetlcle wltle clę
spotka. pnekon.... 1 1ę. I ...
Jest okropne.

PEWNYM
MOMENCIE,
klilrai l dz.lewcząl porulza

W

m,

proble~ uczniów doJetdtaWłll, tracących eu.1 n$

Jlitycb M

lutobulO W)"ch
i
rod!.lcom w ,osp'"
dOrltwle. _ Tam _uka nie Jest
... pierwn,. mle.cu. ale &0.pod:.n~w. powiada. W
dCIe.
oclwrotnJe: najpierw
1I1la, polem obowL\ul domoprzySlanllach

~omagaJ",e,.eh

f,.-

_ Nal ei" u.k ładać. te w kai~
nobić "coł. nlcnero" stw ier- CZY MLODZreZ WIEJ- dza Anka. - Bo in nie B"' uk .. d)'IU Jest Ud talU dobra I od n~s
SKA W LICEACH NIE
JEST mleć dUH plcniędl1. lU i kUDl e. lalei,., CIY lo I nl cl:o wydobę

PltZYJMOWANA Z

DYSTAN-

SEM PRZEZ KOLEGOW MIE_ Zdana .I~ łe lwlaSZKAJĄCYCH WMIESClE? ucz.a profesorki rea&"lI~
na
pytam.
ekah'awagaDckl
atr6J .c:&cDuic
a'oaOWDIe nliszymł oecoaml
- anod.del DlIle.bka, wiejska.- dzlell .lę spostneienlarnł Goś ka.
nic ma totnle, mówi Ela I. _ Ale w aUlllle. pewle• ..I •••Naprawdę
wArW ludll te . branlow,.. jes& dOlwolon, I
to
w ill bard_ wartołci.-wL Wn,- JHt bard.o faJae. Kied,. prlpdo
Bt~ o, po p~h&. alełJ od nlo- Ilę do Henra. _
~tk..
w
wlcka.
t,cb - blalyeh blllIecakadt I •
_ Ja doJri4i&a.
wprawdllo a;ranałowycb
.p6dnSellu.cb. ~
aie se wal, l. • malea;o mluiecl- calowlek ~ sazdnokU bm
k&, .Ie wcale IIle csuJro lię ,... ze IlaruTCb Idu A po~ I .y
neJ traktowalIa. _ twierdd. AI_ zlapalHm,. kil IUL A Jełll Id.ei
n ieuka.
Iu·. endd .. abraD1em. .lbo • ma.
kJJakm. sami &.
uawabm,.
- -~,ręcs pnecłwnlel Odrobina lana. nik om.. Jedoak
wa SLI:: ,romko ehór koletan"k cb,ba nie ...zkod1l1.
_ Jetil ruczw,kle w kl ... le eenlo_
~
_ W kaidym rade _obowo&6
_ Pn7f.nam. te Id,e do tej dost n e(ta l ię nawd pn:n klepIIZkol y mla lam ob"kw,. jak .osta- likle ubranie. I alę JII: eenl
pę pnyJęta zw letu .Ię Ag- podsumowuje Ela J. - Najwatn ieszka ale naprawdę,
JeMI nJejsze to byli Cliowiekiem.
WIIpanIalel Powled :dałab,m,
ił!
- PRZYJĘTY PRZEZ WAS
I'on:d lest w ukolach lKHkta- STYL ZYCIA, TEN LUZ, GaDZl
wow)'ch. . , n.wd klu, dla do- SIĘ NA WSZYSTKIE POSTAWY,
leidt~,cb.
CZY JEDNAK SĄ I
TAKlE,
_ Z Le.o II, Jednak w:rruta KTÓRE UWAZACrE ZA ZDECYDOWANIE NEGATyWNE?
- tw ierdz.! Anka.
_ Tumiwllllzm. To a pewnoł 
- Tak. ale te alę odbija _
ezlowlclul _ konstatuja (ii)Jka. el" po.1Itawa oepl)'wna - mówi
Agn les:zka. - To poddawanie łllę.
_ Ja Dle lauwatam w nuz:rm ~Iawlek kbón,.. Ch,ba lepiej
i rod owlsku ładnych pnelaw6w W%11!l!!: .Ię Ut siebie I wałuy e, a
d~kr,mlnaeJl.
Powiedziałabym nie podchod;dć do WllzysUl.ieJo ora : leJ, - te laana . Ię &ci niekiedy bojętnie.
".. pokoleniu naszycb rodlic6w _ No. a a chłopcow. ellamd :z!eli .!~ s wym! spostr:zetenlaml
Ela. n. - Natomln' .Iałam ko- Iłwo - dodaje Gośka. - Dlle wleiankę, tt6ra b~la w Warua - CZJ'D,. lubi" b,ć uaDowane. Nawie, w klasie łPortowf'J l twlu- wel pewn, m.i&nł pnyejl dlle wdlila. te tamtejSle ddewcaYn~ czyny w I roclowisk. Jest ło. Jak
da_Iy lej ~a.! aw,
w~t ucho-.lal tlę wobec oJeJ chlopnot... Jako prowlncJunee. nie c,. Sz.e:z.eJ6tn1e d • kudoleJn,m
b"ł. lIaloca.l.Mł takicco s,Jawlska ebarakterem.:
w h Od ehlopeów_
_ W n.mJe jednak uDdowlako
- JAKIE WhRTOSCI CENI _odr.ld_e Jnt bard" tołerao
MŁODZIEZ? pytam d :zlewaę... o,Joe - ctwierdu. Goś ka.
ta. CORAZ WIĘCEJ OSOB PO- la _ pnyklad at.anu. ""
DEJRZEWA, U TYLKO PIENIĄDZE, CIUCHY, PO PROSTU traktowat ,"J:y"kkll Jednakowo.
bea ,""lęd.
_
ąoałb
",TO CO ZEWNĘTRZNE.
ela. _ InÓwl Ela I. - Ale ot&aa~
- N&o, ki wcale lak Dl. w,- Je .Ię. te I je'dDyat da .Ię popdae. • lanymi - 1I1e.
a;1,da _ apr:ze cu. Elżb!eta L Wartołcl duebo~ d,,1o 1..\ ..
_ Tneba .naleU drogę do kal-

i..

odZ;_

......

ko ••
łat Ba modb". droa-I ubl6r, nlec b atę oble.
ra. To .ratuJ' VI 11kole pods tawowC;J uuwatało tlę takich. dla
ktor)'ch .tr6J był lIowodem do
dllmy' - wtrąca Gośka.
-

A

JełU

i ..

dero człowieka - twlerd:zl Anka.
_ Nlektin, . . umknltel
w
.oble I łeby d_lał alę do
tej
WIIpanlalokl. Jak. maJą w a w,m
wnęln:u, trzeb. po prała a.lolku
drorL

- Mrd, nJe motDa ezlowlclr.a
- U bU .ucullek budUlI u... .krei la.f, Tneba wie-n)'ć, te co.
by, k lćre wbrew l\VeJ
trudneJ W' nim tkwi odkr)'wa _w~
."ucll
małe rlaln eJ
potrafi~ wiarę w wowleka Małtoru..la.

d zle m,. _

dodaje Eltblela l.

- To dorolU IIwanaJlt nam
laki liwlat. ie ~ ls Jem )' Il ę Conl
- osknrta Agnlcnka.

-

0101 nawet n . . te t o uez", _
wtrąca Anka. aI6wl",: - M.~lsl tak pOslępować, ..Je b)' el b,lo dob"e.

"W CO SIĘ SAWIe"
TEN DYLEMAT POJAWIA SlĘ.
GDY o MLODZIEZY MOWA.
- J d ll c hccm, nohłe col doCZY WIĘC MAJĄ GO I LICE- bte(to. to _'-u l n u Ca5ll'" _ d~
rzuca Agnles:zka.
ALISCI?
-

_ Na lIallY. osiedl. kSI dURI
kuUary. ale Idoadnowaly ro 0sob,. które .naJduM lam .tale
mleJace. w Jaklcbi kolach.
za.
mało oatomlu' Jest takich luilO)'c h form,. dla ludzi.. kt6ny mieliby ochotę wpdć tam od naJ.
do nasu - m6wl GoAka.

l :znowu wracamy do
du Jl.kolncgo PCK.

-

M,

ehcełDY

pn;ykla~

odwledDĆ

łe

stanze oJIob)' naprawdę a pOb'lleb, Jeru - d ek laruJ" dziewaę
la. Chcemyaroblć eaj dobre·
'o, porozlIlawiać, pomOc. 1\ wiele I tycb os ob m ówi: - O. wy
J ełJl jedoak ktoli .ię nud:t.l, Da
_
pewoo cbceele pleni.. dz)'1
to wluclwie t,.lko Jcco wina Pnycboiblł tu tacy. co od
nu
twlerd;d Ela II _ ~ kaid, po- w)'ludzaJił pl enilłdl~_
winien umleć: ..m .orl:anizowai
No 1 masl, o c o rOŁblj a
sic:
aoble cua wolny_ Ksląt.ka. kOł
ko rotocraflclne ez,. coi In nero mlodŁielic:zy cnlu:zjaz.m7 Ale to
- Iruba .Ię "Iko c~ymś Intere· pier ws:ze próby. W końcu do doa owa6. ClUem nuda. wynika s r01$lego beta coraz b Ulej. Dz.lcwnadmiaru abowll!lz!r.ów. Cdowiek c:zyny nic wiedzą jenc:zc, co wlama na riowie ble, te nic wie sa śdwie bc:dą robić w pr:zysuokl.
co .Ię u.bne, w kORCU
pru- Jcśli kt o! ma jut Jakl~ plany,
łl'4we nda .Ię
I atrael caly d:deo. tac:zej Ich nie ujawnia. Cłówny
powód: uc:z nlowla z rcgu ly boj ą
_ Cboć w .umle Jed niewlelo 1$ic:. te nauc:zy cielc wykpią Ich
plac6wek kulturałnyeb. to Jednak albo dobiją :zbyt wysokimi wy~
. , _ p rly1naje Anka. - • bywa maganJamL
'ak, te er.lowlek wybralb,
.Ię
W nas:zą ro:zmo wę o prz.ys.tło.ł
(ldzld, t)'lk. my cllyba JetLeimy
Irocbę nledolnformowaoL
Praw- ci wkradl się ró wnJc1 cleń. ct.!lrnego skrajnie pesymitmu .~
dę mówiąc. Dle QW!lle nawet potrafimy zalalwi!!: .oble bile t)', bo
- Pnl'lxloli6... Co będ'lif'my
nie wiem)', Jdde. Mole to lro- robić? To ~rudne P,.b.llle. Nie
c hę DiU'l.ll wlnL
Ale Jl"iU na ",ladoma, ·c o będ:z.le.
r Cllym!lm
przykład " kola erlanb uJe wył młod)'ch lud.1 wynika a leeo, te
Icle na ,lak,. imprel(. to lud'lle ci",g le 51ę mówI. te ktol moie
e hęlnle kon:rslaA.
naeisnąe guzik, ae i wi.t P"cslanie !strueE. I w tedy elłowlek 01)'_ Wydaje mi aię natomlasl., ie śll: po eo to WIIlys tk.. po eo w
mi'" .ul d~ko'ek uuwata. ogolc caj robi e _ snują ponure
Ania. - Pamiętam. te pICIe do refleksje dziewczyny.
IIledaw_ na,JwałDIejlle
bylo:
ubra.! alę.. pozDŃ kOC" - t,lko
OdcJdf my jednak od le,o. Bo
tam. tylkO Da d:rskoleee. A łeral pn:eciet nasa ro:zlnowa, choć o
lo Jakb, mija. ..-Gie Jlłcbie cbelt s prawach powainycn, ptICryw.Jut eseJ" lnM.01_
na jest od cmsu do c::za.u salwami radosnego śmiechu. PQ#oda
'cłU nI.wlek n7IDI alę ln- ducha I poc:zucle humoru naletą
lerdaje, JdsJei _1ełJ'.... temat, do tych p rz"mlotów, które
alę
do r_owy - mówi Gośka.
ceni J jeucze walne je.l to, by
VI momenci e kiedy ktoj }est u_ Al. -ale III,..Um,. t. o ...- łamany,
na prZ)'klad koleJ~
dwójlł. podejść I powiedziet:
_
• anlacJaeh adod~ieiow1Cb. "
one ule edpowladaJ, _YAł W7- Nie martw się ItarT, jako. to bę
obraieal _ _ t,m. jakle-"wlon, dotio.
by6 _ lw ierdu Ela L
A najlepu"m pod!Umowonlem
_ Wllyalh oleiy ad
teJo. nasz.eJ rolJllOwy !)I:dz.!e chyba to,
Jae, ludll. alę u lo wn"" ,'- co.. powJcd:ziala Ela I : _ Nic mytwierdzi Mołgou,ata. - ldU $HI jlę o
Jak będę be w pnyJeden, ktory ma 1lpa1 I lnDye.b !llloAeL Staram Ilę , bć w k lłdeJ
.aralIeh.will naJlepieJ. W alna Juł terainlejuoić, J riell teraz będę .yć
- Alc l udlie wcale się nie dobnc, te w p"yu.lolol "'Ue.
!'WIt. - odkrywa brulalną prawd~
Anka - . bo nsją aię osaclenJ.
NotowalI. B. SYKALA
bamow"a nl. '" awrch lapalaclI.

_

"m,

ZespOłY szkół

zawodowych
Prenn ~j(!m)'
d.z.lliaJ tecbn!_
\ta. licea u. wodowe oraz. RItoty :r.uado lCl.O. Tu wJbór
jest
d~ spory I
zapewo.e więk·
liZoU:
Osmoklaaistów znajdz.ie
eoł dla slrbie.

•

Zea-pół S~IlN

or 1 ..
I"

Zawod••)'cb
uL ł "la....
twoc",: 5-letDie
mechanlcuw-elC'k-

ł'r"'CIDyłl a.

( I d . Si-l9).

!e1:lulikum
\ryC'lZlo o
dWOch
~peej.alno
k i.ch obróbb Ikrawaniem
I c.1ck lrom«lulollta ogólna
oraI 4-leUllo liceum l.Owodowe
Ir.':dalcące mechanik6w
obróbk l Ikrawanlem. SU:ola ma iDLcro.l.
• Znp61 8~lo:.ol Zaw.dow)'eb
or :I w l'rllem)·j lu, ul.
Kili6.kle". li (lei. !IO·OI)• • 5·1('\nle
Wc:hnlkum I"lekl.ron!cVle o ,~
c Jalno4ci.ch: rad iotech n ika
I
lel. wlzJa.. e lektroniczna l elektryc:r.na aulornatyk:a pn;emy.1o...a oru elektronik.
ogMn.a.
•

3-Lctnll zl&:1dnieu

ukołs '11-

wodow. o spet;jalnośc! - elektromeehsnlk. mont.er ,par.tuty
rt .. ora x ulVld.>:e-II telekomuolka cy}nJcb, elektł'omechaoik pOjauiów samochodowych.
vek_
kOmontor taboru I:l)'DOwego or.. u.t'I4~A Iterowaol.
ruc hem kolejow)'m. Przy lIkołe
"1lł. loternat.
• Zł'spol 81kol
Meeh aalelln )'eh w Jarosław i u, ul. Sw. u..
cha : (te l. ss.:4)
•
5-letDle
l.ech nol kum mecluln.lttne kRtalci w ulc:rsl. obróbki 5I1:r a ,...n ie m . .
3-let.nill :r.aaadnlcu
szkot. tawadowa ma
s.peej.al_
noki - tok.l'1.. ślusarz
mecba nlk I Ip8.WPc:r. oraz mecbao!k
Jll!luyn rolniczych. maszyo I 0t Zllthen przemysłowych. pojazdów IIoII moehod01"")'ch oraJ: ma·
UJrO budOWlany~h.

• Ztllpól S1kol Zawodow)'eh
w PruwonkIl. ul. Otę_ka !
(lei. ts·14) • • 5-letnie tochni.
kum elektrye Ule (eleku.otoch.
n ik. przemysłowa). . 4-letnle
Ueeum iawodowe
(elektromech. nik
ur!ądzl!ll.
pr'U'TJly.lowych). • 3-letnia
:zasadnicza
szkoła za wodowa.
kt6u
ma
spC('J.lnokl _
etektromf!Chl.
nik, ilusan
rnecholnik I lipa'
watt OI'U mC('unik pojazdów
PlJ1ochodowyeh. unądzeń koleJ_Je h i mlll!Yl' b udowlaoych.
• Zt.pił lł:lkOl Zawodo", )'cb
w Lubilez....le. u L KeiclllSl ki
161. (tel !lł-lII) . • 5-1ctnie tech_
n ikum mechanl=e (obróbka
Ik raw aolem). • 4-leto!o
lleeum ekollomiczne (z~trzeol"

I

,O&podarkl

materiałami).

• 3-1eto la
zasadnicza szkoła
uwOdow.
kal.talc~ w I;peCjalnoklach - u,w ice ochieiy
d.sIUlJfieJ lekkieJ. ł1US1l" mecbanlk, tokarz. opcc'ator obł'..
biuek Ikrawlj_cych. Jest takte klasa wielouwodo ...... Sf.ko..
la ma lo terMI.
• Zeę6I, Szkół Buolowl. .)' •
'" rnolD )'1I0• •1. lJU'Da:)'cb
U .(tel. k.le) . • ,..leWe techo.Ikllw budowlaoe (budowuie1wo)• • 4-letnle Ile_m l,iIWodo we
6rooowator
u.bytk6w
.rchltck\.U.ry) . . 3-letoia t.UII.
dn lcu ",.kola :r.awodowa
mal~c • • pecjalnoścl
mur.n..
betonian;'. zbroJan.,
dekarz-blacharz.
m.lan;
budowla ny.
cieila. monter !n.stal.cji budowl. nych I elektromon\oel'. SU;~
la ms internet.

,.....,

HISTORIA
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f'n)'lIposobleaia ".iI"owelo wa Lutecklego oraz
Jaro- ł
U'WJ, • druiyna

:ł.eglanka

występuje

jako ..JIIIIlLCIq pioaler6w rW"'o Wywołuje to
ostrą reakcję ze .trOll)'
dz.l.alaCl.,Y robotnicl.,1cb, w wyniku
a.ego :n łutec:o 1830 roku po-

ł

wolano

pn,y

l1DlwH's)'l.ełó""

Tow.n,.~wle

&obo'rucz)'cb

w Pru:my!llu Gro.Qllldę Ozu"'on~o BNCe"'... .kładają-

(1909

Cl\

-

944)

Harcerstwo wywodzi się z ruchu niepOdległościowego, walki o sprawiedliwość
5pOłeczną oraz odrodzenie moralne i fizyczne przyszłych pokoleń. Drogę,
jaką
przebyło, motna podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich to walka w obronie
uciskanych i o niepodległość Polski w latach 1909-1918. Drugi - to obrona i utrwalenie bytu patislwowego oraz samoobrona przed biologiczną zagładą w latach
1919-1944.

NARODZINY
ORGANIZACJI
Początek

harcers\ wa
na
oblizane d z.lsiejnego woje-w6d:t.1wa przemYlkiego dały,
d.ualające od 1909 roku, edd:zla17 Ćlwlc:r.ebne - w PruDlY ~lu Im.
Gen. Dez..ydercgo
Chłapows.k ! e c o or a~ w Jaroalawm
1m. płk.
Dloniz.ego
C.:.achowskicgo. StaJy się one
r 1er ws z.ymł drui)'naml akautow)m.l
na naSl:ym terenie.
Po n Lch ten I.am kierunek
d z.lalania ohraly Istn iejące w
obu tych micjscowo~cJach od
1910 r . druiyny Młodzieży SolIold, która następnie prz.eJ~
la patronat nad cał ym ru·
ebcm. Pod kon iee 1911 roku
:r,e skautingiem połącz.yly lię
ecnlwa organizacyjne Zwlą"·
ku Naddel
Za:;adniczym Iowrotem in~
tegro1jącym wsz..ystkle dotychez.asowe organiz.acje w jedllll
DOWą, Dyl p r:r.y Jazd do Prz.e1IlY'!a, 12 listopada 1911 rOku, twórcy p olsk iego skaut in-,
tu
Andrz.eja
M a I k o w·
I k I e g o. Powołano wówczas
I Pnemyskll Męsk" Drutync:
SkautoWll lm. Gea... De~)'dere
,e CbJlpowlklec o (lderowaJ
ni-ą Bolesław Lisowski) I IIJDodzlelD,. plutoa U PrzemyskieJ MęllkleJ Drutyn, SkauktweJ Im.. KI zimierza Pula8klea-o (prowad zii
go prof.
Bolesław Botek) ora z
patrol
Ikautow1' łcńll kl (d owod w.ny
pruz Ad~ C lsk6wn~1. W celu
koord ynacji
dzia łalności 15
listopada utworumo K o m IaJf/ Skaatow,," W grudnlu 1911 rok u wrganlz.owano
I Jaro8laWlk" Męsklł Drut,.Gę Sk.utowlł lm. pik. OlonlRea Cli&ehowskl ef(o (kierowan4 pr7:ez J ana DecowskieCO) O1'az pa.trol łeń8kl •••••
kk (prowadzony p rre! Zoti ę

I

Słoriiew-ską).

J el!:

g'~b'.)kle

łowanle
iwJ adLz.yć
pnykłaoy

ł
/

ł

:
ł

w

by ło

te:

z.aal'~3-

d r.Iałalnooc!
nal ,ępujące

11'. og:j
W c.elu z.dODyC·,)
teoretycUlyC:h i praktycznych
'Wiadomości w zakresie pracy
Ikau towej w Hr ód I.stniejąc.Y~h
;tuż przez dłui.sz..y
cz.as dru17n Ua;m<1nlo Kawalec u dał
lię p leno :t Jaroslaw1a
do
Lwowa, r·nemierzając ok. 140
km w okresie od 27
do 29
,rudn:a HIll r. Podobnie poBtąpilo 4 skautów z P iotre m
Sk!bą ł I Pr~emysk leJ
Drubny, prz.emierz.ając
p iesw
drogę z PrzemyŚ la do Lwowa, ok. 100 km (od 31 rtycz.nla do 1 lutego 1912 rJ.
W 1912 roku na9tt:puje dalP.J
rm:wój
organiz.acyjny.
Powstaje 1 Pneworsk a Mę
Ika Drai,.na
Sk.utowa Im.
Tadeuua
Keicluaul
oraz.
I Przemyska Zeńska Orał,....
Skautowa
Im.
Tade.aza
Koścluukl
(druty nowa
dr
Mar la
Po!aczkówna),
licząca
około
150
C2łonkbw. Dochodzi do stabilizacji
I pewnych l'eorganiz.acjL W I
Przemyskiej Mc:skieJ Drut ynie (lk:?ąceJ) 46 c?Jo nków we
zastę:pachl
dru1yn owym zoItaje Stanisław Pi ąU!: a , a. w I
J arosławskiej Mt:sk.iej Druży
nie (107 członk 6w w 13 z.a.
at~pach) Ada.m R~C'9ickl.

W

Prz..ertU'ślu

powołano

wspólne dla organizacJi mę:
I kkb 1 ień skich - M1ejseoWił Komendę Skautow~ 1 Radę Ska.utow4 na czele której
stan":łl Boleslaw Bła.iOlOk.

W WALCE
O NIEPODLEGŁOSC
W marcu 1913 r. Skautow1'
Komitet Jedooicl 'III' Przemyilll zwr6c1l Ilę z apelem do
wsz.ystklch drutyn w Galicji,
by wy.ląp ily one do Nac"elnlctwa Skautowego z wnio.kJem o prz.ystąp ien le do KomlllJl Tymczasowej Skonfederowanycb Stronnictw Niepodleglo9c1owycb.
Ten patriotyz.m naszych ha rcerzy Ulalazł _woje pot wierdrenie
po
wybuchu I wojny światowej
- ,kauci zslaszali się ochotn iczo do formuj F\cych się Le( lonów Polskich,
natomiast
skautki podejmowaly pracę w
npUalach., organizowały dot.ywlanie ,lodującej ludn ości
itp. Po 1915 r .
Jarosła\"ska
Męska
Druiyna
Skautowa
zmienilI. Iwel'O patrona aa
kl. Jóufa
Ponllltowlkle!:,o.
Zmiany organi7.acyjne nut~
pil, r6wnież w przemy ~.lch
d.rutyna ch mt:s1i.lch
fi I Ul,
j::.Jwolana
tet
z;l~tah IH
Pneml'llka Męllka Drużyna
Skautowa.
Kryzy, lerionów powoduje
te pod kon iec 1917 f oku
w
PrzemrHu I !ChUcJ organizuj(!.
Zwł4"ek
Glmuaz,Jllłny
Mlod:rJdy
Nlepc)(lIello ~ciowe:J.
włącr.ony następnie do
PolIkleJ OrJ:'anl:.r.aeJI Wo,Jl; kowc,i.
W tym samym roku powstal", w tym mieśc ie Okręgowa
Komenda Skautowa, na czele
której stanęla Marla Mudry.ó'~na Następuje wzrost SZoP.r er.ów skautowskich - przede w szystkim ieńskich. Wy·
n ika to m.. J.n. t touzerun ia
ter en u Ich d"zialanla. l Prubn. ha... Tadeun. Kościusz
ki I U - Im. Królowej Jad"Irl dzialały w
'rodowlsku
mlodziety S2.kolnej, natomiast
Ul - Im. Emilii Plater
w
irodowlsku mlod 2lei.y
rzem]eślnlcz.ej
(szwaczek). W tym
czasie powolano tei " Patro-

n.'"

zajmujący

alę

pomocą

I
organizacyjną
dla drużyn, w skład którego
wchodzili m. in. przedstawiciele "Sokoła" I s:.kół.
l listopada 1918 roku
we
wszystkich miastach d'l.isiejucgo nanego
woJewódz.twa
skauci b;or~ udział w fozbrajardu tołnierzy z.aborez.ych I
wyzwalaniu w i(;:z.lonych d ~!a 
Jac:t,. ni epodległościowych. W
Przemy.lu
por.
Stanlslaw
Mar"k na czele skautów uhbył stację
kolejową I zajął
maC3zl ny woJsk :owe. W nocy
ł S na 4 Illtopada d owodząc...
~upą harcerZT
por. Leon
Ka7:ubskl
obronR
Za.san:e
prz.ed ujęciem tej dzielnicy
pnez nacjonalistów ukra iń
Iki(!h. 1 listopada oddtiały
w~j skowe PnempkleJ
Rad,.
Robotnlezo - Zolnlerskiej uznały r egula min
I Przemyskiej Mt:sklej Druty.ny jako
własn,.. Zdątającą
do Pr:zemyśla odsieez zasilili skauci z
Jar oslaw Jll, Przeworska I Lumaterialną

baC7..0Wa. 11 li!ltopada cUonkowle dru i:yn męskich biorą
ud:tlal w walkach o wyz.wolenie mlasla, natomiast skaut·
Id pełnią w tym czasie słutbę
.anUarną
t
intendencką.
Działania wojenne nie ustają,
pomimo zdobycia miasta. 13
grudn ia w )ego obronie pod
Ni:t.ankowicaml
linie
10
Ikautów.

W WOLNEJ

OJCZYŹNIE
18 maja 1919
wstaje Ko-

W
roku

Druł:J'n

się

:r. 40

cbłopc6w
będąterminie n.emleślnl-

t ych w
czym.
W następnym roku utwonono Kolo Pn,1'p.eI6ł Bulea
B a reen,1' w Pnemyi lu..
W
1932 roku przemyski hufiec
objął Iwoim działaniem
pow iat przemyski I d obromllskl
ora~ Rad1'mno (z powiatu Jaroslawllklego). W roku naIItępnYm hufiec męski
11czyl
503 harcerzy w 18 drutynach,
a t.eńskl - 370 harcerek w 8
dru!yna.ch oru 121 zuch6w,
Wa1nym wydar:zeniem było
ponowne włączenie
I lę
do
pracy daWJlych dzJalaczy harcersklch, u·cz.eltników walk
niepodległościowych.
PowolaU oni 29 listopada 1936 roku Kolo Byl1'cla Skautów
I
lat J91~J918 zn.esz.ające 33
osoby w 3 sekcjach: gospodarcuJ, wychowa wcz.ej I hittorycznej. Jego prez.elem UIItał Eugeniusz
Złotnlckl
W
1937 roku dokonano otwarcia
w Zurawky p ierwszego na
naszym terenie DOm. Baree~
na.
H ufiec teński w Jarosławlu
w 1939 roku obeJrnGwał powiaty: jarosł awski, pruwor_k i, łań cucki I n!t.ańskl z 917
harcerkami I %Uchami w 17
dnl1ynach I 11 IP'omadach,

OBRONA
PRZED ZAGLADĄ

powstaje w Przemyśl u odrębne Komenda
Burea
Harccu1'
z hufcowym proL
Janem Smołką I Komenda
Hulea Harcerck na czele I.
proL Izą Kosowską. W 1921
r oku I Pr7:emYllka Druiyna
HM'ce tly. 7: Inic jatywy dru:l:ynowego Wa lerego Kramana, załotyla 3 plutony ;z;uchów. Pierw!ttJ' .. nich powstał prz.y S:tkole PowazechneJ 'm.. Cz,acklego. W nastę
pnym roku zorganizowano "
przemyskich szkołach dwie
kolejne Ml.i:skle dru:l:yny
IV I V.
W tym czasie pojawily lię
nowe koncepcje 'w l"Uchu harcerskim. w postad tzw. Wolneco Hareell'ltwa. do którego
władz
centraln"ch wybrano
w 1923 roku
pr7.oem:rsklego
pedagoga
dr.
Stanlslawa
Je nchynę·
Rok 1!ł27

przynosi w Przedrutyn powstaje IV Harcers k. DnIły". Zeglanka ha. Ja.aa
I
Kolna
(dru tynowy Edward
Heli) ora7: Druż,.na Stanzoharcerska (na czele z hufcowym
Józ.efem Bugajskimi,
posiadająca d wa
zast~p,.
męski I t.cń skl. Zalotono
tet
w tym roku plerwną "łeJ
Ikll druiynę h.ree",. I h.reerek .,.,. wlejlk, eromado
myślu s~cjaIl'l.aCJę

lueho~
następnym

w

KOIłenleac:h.

W,.-W

roku powstał
dzla) HaN'lenlr.l, ,., skład kt6r ego weszli komendanci hufCów, pr2ewodnlcz.ąc,.
Kola
PrzyJac1ół
Harcerstwa. przewodnlcz.ący
Rareersklego
Klubu Sportowe;-O ..Czawar
oraz drutyna" starnoharcerska. Przewodn!et.ącym zostal
J 6z.ef Kost rzewskI.
W 19Z9 roku pojawiają się
próby militaryzacji ·w ruchu
har cerskl.m, powoian,. ZIOslaJe
łeii!kl
odddal
harcerski

•

Po wybuchu II wojny światowej harcerze zdolni do nouenia broni wstępowali do
wojska, pozostall pelnlli .łuthę
w oddziałacb
obrony
prz.e.clwlotniczej (OPL) I łącz.·
!łOŚc!
telefonicznej orat r~nosiU karty mobU!.ulcyjne,
Przed wkroczeniem wrOKa na
nasz teren ewakuowall .ię na
.....schód. Harcerki, zorgan1wwane w POColow11l WojcuD7JD, po7.O.Iitały na miejscu _
pracowały w cpiłalach, ud:r.ielaly pomocy
spoleczneJ
(dostarcz..ały posIlkl I napoje
transportom wojskowym i uchodtcom na ltacjach I przy
Cłównych drogach) oraz pel_
nlly funkcje łllCUliczek. Komendantkamł POlotowia Wojennego były: w Przemyślu _
Antonina Kal1nowl.cz, w Ja~
rOlilawlu _ Stanlalawa Zmu~
duńska. 1V Prz..eworsku _ JulIa Sławińska, w Sieniawle _
Marta S~rtęga-PlacbcJ.6ska.
Po wJtroczeniu
Nieme6w
dz.iałalnoU, charytatywna I lamarytań.llka nie uJltala. Zmlenil się tylko jej J.alueL Starsi
harcerze I harcerki wstępO*
..... aU do organ1Ucjl konspira(')'jnycb, wza:1ędnle uchodzili
z.a granicę, .,,. walcz.yć tam w
polskich oddziałach wo!sko-wych. Powatawały teł bar~
cerskie sa.moózJelne organJ.zacJe podz.lemne. l \alt w Przemyś!u. )ut we wr:r.dnlu 1939
roku, pow.tała .Grupa UpowJca" Stanlmawa KOltkl "Dą~
brow,", w lHO roku. _ Sa.
aloduelna rajaa Org.nI~ja
Studentów ("STOS") Zblgniewa
Wasluty-Qrllń.skiego
"Slawlana" I w IłU roku _
Kolo Prz1'JaeJ6l N.uk Slanllława Nłemca ·;,S'ana". Organi?acje te 'tV 1HZ roku wlą.
czono do ArmU Krajowej,
gdzie prz.)'jęły nu;wę Patrol
DJlPo"yc,.jny D1'_I'I.11 l WYwladu ("DW").
W połowie
1943 roku, w wyniku aresz.towat\, uległy Ukwldacjl Równocz.eŚn l e

podjęły

d2Jałalność

harcerki przemyskie, tworzqc
»rubnt Samary1ańsk lł (kIerowała nią Marla Drz.ewicka)
I Drui7Dę ~oiel (J'anlna
Dry ś).

Komenda Chol'lłll'Wl "Szar,.eb
Sreregów'" w Krakowie na
pocz.qtku 1940 r oku naw ląz.a 
la ko ntak t,. organlucyjne :l
Prumyślem przez
Wład)' sla-

.ł. w iem.

J,

I

Prz.ewOT.kiem

przez; Tadewza Szymańsll:le
CO. Po Icb aresztowaniu, ..
maju Ul41 rok.u, wlęt ta \Irwała .Ię.
Pod koniec lMl
roku nawiązano kontakt
lo
Komend.

""kieJ.

probę

ebor,,,wl

Lwo-

POCUltkowo podjQto
powołania dru!yn har-

cenkicb na bazie Izkolnych
PolMlego
Czerwonego
Krz)'ta. Wobec
rozwiązania
p rzez Nlemc6w tej organ!zaejl, prtyJęto za bazę dz.iała l
noścl dTutyn _
kólka miniItranekle.
W
Puemyślu
k6ł

pierwszą

drutynę

powołano

przy
kościele
Reformat6w
(z drutynowym Ja nem Kruklem), drugą pr:ty
kościele
Salezjan6w (z drutynowym
!ul. Władysławem Deeern)J a
trzech, przy kościele katedralnym. Stan taki utr:tYmywaJ s ię do 1943 roku. W DaItępnym roku b ylo Jut 5 drutyn ..Surych
Szereg6w'd wie - .. zawluaków'" (HJl,
dw ie .. bojowych
.uól"
(BS) t
Grupa Szturmowa
(GS), w kt6rych UU!azonych
było 81 członków. es I Jedna
z drutyn BS wchodzlly
w
akład Kierownictwa
Dywuan ("KEDYWU" AlO przemyskiego Inspektoratu
(,,~
'rodek Paweł") ł
Obwodu
t .Palma"), a druga drutyna
SS brala ud:r.iał ,., pracacb
Pnempklej l)elep'a..,. 0kręgowej R.d, Pomne, 1.1'dom ł.,Zego'."). Inspektorat
przemysk i ("Płotka") obejmowal obwody: prz.emyskl ("Piskon"), Jarosł awski (;,Jeslotr''),
pnewol'llkl ("Pstrąg" ) I lań~
euckl ("Losoś"). Na jego tet"en ie, w ramach akcJi "Julia",
Bal.Uon Hareenkl "ZOłk ....
w n ocy z 5
na' kwietnia j
1944 roku, wYladzl! prupust
kolejowy kolo Rog6tna I most ł
kolejowy koło Tryń.ezy wraz ł
~
niemieckimi
poclą,aml
(chodulo o utrudn ienie doataw materlał6w wo'j ennyeh
na front w schodnI). W ptZl'.
rotowanlu I osłanianiu tej
akcji brali r6wnlei
udz.lał
mlejseowl barce'n .e. Prowa- dwna od początku okupacJi
walka popnez .. mały .abo-tat", "akcję N", pomne Zy- . 1
dom I Jeńcom oru "wlellt"
dywetllJę" poc ląlPlęła za
sobą lIc=e ofiary.
Pn,.pomnijmy kilka postaci z. nasz.ego r egionu, które zginę!,.
po to, byśmy mogli tyć:
• kurierki "S'larJch Surel'ów" .f.łdna I Zofia ~Iu
liwny oni Bole,la_, 8a....
k.dzlanka atracone
łt
C'lerwca lMł rok. aa r ....ele
w K"eIllawlca.eh k. Krak ...
wa:
•
włęllllowle
plerwnece
trarupor1... do Ośwlęelmla Ił n:erwe. llNoO rok. - hueene jaroal.Wllc1' Mleczpl....
Ciepl,. (nr obor.. 35' I Mlecz,.lta... Popklewłcs (Dr .bOL In
enz praem,..kl h areera J6sef
Ml!!'ld (ar obM. 398);
• eo:lonkowle ,"p ntU'f'omowyeb, klGra1' Iil'InęD
'"
nler6wnej walce w lM4i rek.. łui pned w)'Z":'olenlem
- Adam Zięba
.. KibIc" a
Jtań~p
(otne'lony
prl"
Niemców, ,.dy ubrakło
amunicji - rozerwał Ilę vaftatem %'1' ma". 11:. O"ec:bowlec', Z1'wmanł
Staniai."
Ko"enłowskl .. Will\'a." z Pn:emyśla (osJanlaAc I'rupę OCZł!
kuJąe~
znat lotnicz,., poIl"d Z czerwca k. Kosienie.
łcilllJaJlłe na "'eble obł.wę.
tym la",,,", ratilllc bcle Innym), Barbar. PU_on z ,,,"sławia (pomimo męczarni w
II'H\apO, nie """dala nikoll'O
- routnl"Tana • ezerwc" W'
ll"~e kld.low1ekhn. II;.
sJawla).
ł

ł
!

!
lI:

!

m.

n.

!

J.,....

LESZEK
"rCyk,,1 aJ.
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WLODEK

,,"",,aupełlll,"I .. pned"awlollycb w .UIa
WydatnA .:r.e:I~16I nłl! w od"lc. le-"lu do b:uc~ut ..a w
ten"I."
' KorespondencJ., w
I.,J oprawia
ptolilm,. k lerowa~ ,,;I. adres 1Il0h .

nlal~IO

W)'C3<.,rpuJe
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KULTURA ' I SZTUKA .
księgarskich półek

Z

Cichy jubiJ

z teki edwarda

D.

kml.clk~

•

poety

z tej okazji nie było ur~
Wróćmy jeszcze l'IoZ, ale )ut w- poety jesl
Irt;rch przemówień, odznaczel\ a innym kontekście do AlOtta
II \ej myśli

Dawet kwiatów. Natomtast Iz.czę RUkego, otwieraj:jcego
.,sonety
&iwym
zbiegiem okollczoo4cf. do Eurydyki" Włocha. Zdanie:
biOlOo d zienne ujrza ła rzecz naj- Je Jtże naprawdę CUlS nuzczqcv
cenniejsza dla poety. WLADY- wsz1l,tko?" jest niewątpliwie
SU W WLOCH ogłosił piątą pytaniem natury filozoficznej.
kłlątkę pootyeką. Jest ntą zbiór J ejll usytuować je W1.g1ędem dowierszy pl "Soneb do Morrc1l- tychczasoweJ twórc:tOśCi poetyen . ... kh twórca zadebiuw waJ • kiej Włoc ha , Itanle .Ię pytaniem
11)66 t . W mlesięezniku .. PoezJa", o Istotę poetyckoki oraz o ty• pierwszy tomik pt. "Zywlot po- wotność artystyczną ..... ybranej
k,lny" ukazał się w 1971 r . Na- konwencji.
.tępnie opublikowano ' ,.Morcn,....
(1 977), ..Sonet, do !Euryd,.ki"
Od CUlSU debiutu W1ocha, to
n979), ..Oall,j osobtu." (198%). Je- 3est od roku lM6, poeQa polska
W dodat do wydanych tb!ork6w unienlala nieraz swoje oblieze.
publikacje.., almanachach, It.sh:- Lata neśćd zle,ląte wycisnęły I
cach :r:biorowych, w czasopismach na tw6rC T.o~cl autora ..zywi.oła
ogólnopolskich I regionalnych, pokątnego"
c:harakterysłyttne
okaJe się, te Włoch w "'.-eJ 'dwu- ' ,pjętno,
chodatby w - POstaCi
dz1estoletn leJ historII paran.la rie owych "OSławionych Ic4mk1U, ",b,
poezją oslqgnął znaczny dorobek. ptakw. Pokolenie .,OrlentaeJI"
Lektura "Sonetów do Moc- (temu ruchowJ jest ehyba naJfeusza" je$t InteresuJąea 1 wielce bUtuy Włoch) poezję traktowało
pouCloaJąCa.
Interetlu jąca
Jako jako jedną :J definkii sposobu
pr%ykład
IwoisteJ rekapitulaeji istnienia rzeezywlstołcl ludzkiej.
poetyckiej. Na kartach t.omiku Niemal katdy reprezentant ,,nIedaje się zauwatyć dątno~ . , obecnego pokolenia" :lntererowal
podsumowania
d otychcusoweJ ate
po!Zl.Iklwaniem
własnyeh
łwórc:zo kl,
jak r ównie! zapo- ,.stałych psychicznych" oraz .,stat zwrotu ku Innym ' Obfz.I. " łych wyobrafnłowych". Uwłdao
poe%jotwórczym. t\l .....jeRcze - !'Ilala się przy tym lklonnoAt do
1eJ n ic Iprecy zowan ym. Na ta- l.Itywanla .,sł6w-powszechnik6w".
ki wniosek zdaje się naprowa- Natomlost
deblulanck!
tomik
. wć 88m poeta, piszą c : .. nie chcę poetycki Władysława W1~ha pt.
łtI/Ć odźwiernym
we 1Dłam"", .. 2ywioł pokątny" 0971) ukazał
.nezieniu" (sonet XLIX). ,.&me- ~ ~ w odmiennej sytuacn hl noty do Morfeusza" mogą być lek- rycznollteraeldej. ~orzała wteturą pouczającą w zakresie nie- dy na dobre walka o nowy mo.wyklej
trwaloścl
łł6w-klu- deI poezJI. .. Nowa fala " pn.edway, motywów I obrazów.
stawiała sferze PTywatnokl
ziangatown nle, poctawie .,ucluWładysław WJoch w 'W)'ra:ł.enha bnia" posta'll1~ ,.nieufności".
tytułowym
ostatnlo wydanego
•
zbiorku wierszy odsyła czytelni.
Wydaje sic. ~ Wloch ~
b ku ,.sonetom do Orfeusza" R. upór i kon sekweneje .. kreac}i
M . Rilkego, a na Innym planie wtijł poetyckiej J:8coował jednak
do
n aplsan yeh
przez
siebie nvoją odr..:bnoŚĆ ~r6d wsp6Iwez.ełnleJ ,.sonetów do Eurydyld". cuSJl)"Cb
ńy16....
poezjowania.
CbCllC ogarnąć l~flkC art y- Tworzy
on. ~ .twiatów
ftyCUl.ą "Sonetów do -Mor feu sza", .wewnt;trzn.ych.
$wladomie wynidy mleć na uwadze 0W1ł biera rejony dębino'Ml! r%CCr:y·
r6wnoczesno~ a luzji, odc:~al\ ł wi.sto~cI psychicznej, nie poddaodnleslefl.. Uderzająca jest ~Iasz. jące 5ic unIanom i będące Dedeu. fascynacja poezją R. M. RJI- Hsklem prawd aniwersalnych.
kego. Jut w ,.sonetach do Eury~ Materiałem poetyck.i ej konlltrukdyki" pojawiło się motto t.a~ ejl iii; tu regiony mu I man:oeezerpnlt;te z XVII sonetu (części nia, a ponadto wątki mitologle:zIlrugieJ utworu), wchod2.<\cego w ne. W~ tytułe sonetów Aktualnie
~ad wierszy o Orfeuszu , kl6ry wydanych
pojaWia ,m<: postać
ukazał się w L ipsku w 1923 r0- MorJeu s'ta :\cdnego ~ trzech
ku. Ponadto iloŚĆ sonet6w dwo- synów Hypnosa (snu). Dylające
nonych przez Włocha. poświęco go marzenia sennE! O ludzkich
nych tak Eurydyce - faJr' l Mor- kształtach. W omaw ianym tomifeuszowi, Umyka' .h: liczbą 55, ku sen nie stanowi tylko zasady
ezyll zgadza się' z kompozycyjnym budowania - świa ta
na
opak.
zamysłem RUkego. To uzaletnle- wbrew losice. J est rae:zej oznanie tormalne I w idOczne nawet ką w zajemnego pr:temieszanla
na ełaple pobłetfieJ anallzy_ Jed- zjawisk: ładu I chaos u , dnia I
nakże na~lsko Rilkego staje się nocy. jawy I snu. rozumu l tata .,-mptomem ze~połu czynni- jemnicy. konkretu I abtlrakcji.
ków tworzących tradycję sym~ Ze snem ł ączy sil: kategoria ng..
lI styczną. ·1 tak próh'a uc zynienia cy. Słowo lo występuje w recenptze1; Włocha nieobecnego obec· zowanym zbiorku w wielorakich
Dym, n iewyraialnego wyraial- kontekslach
r.naezcn iowyc h.
aym ma swe korZ(mle właśn(e w Wśród
nich
uprzywilejowane
.,.mbollzmle. Identyczną geneało miejsce ujmuje obraz nadbudoIle: mają n iektóre motywy, w wany nad jednym z wer sów sotym biblijne, antyczne~ 'lUb 'po- netu xn: "beztwzet1lłl i 3Uto('·
chod zące z kultur Wsehodu , te- TnUla noc Z4 mną j pr!cd Tlami".
maty fantast yczne I wlzjoner- U podstaw refleksji Wiocha lei)'
.kie. Ponadto uprzywilejowanie przekonanie o roli humanlJ;~ycz.
alogleznoścl
I
,.niezwykłoścl-, n ej powlnnojcl jednostki. T:j poaluzyjnoki I suge stywności, czy winno~c1 ą ma byt - w świetle
Wl'e!lZcle eksponowanie słów - ..Sonetów do Morreusza" - pak1uezy o odległym rodowodziemlęf ran.
Du żym
osiągnięc,e m

tr

u miejętność wyrażenia
równocześnie na róż
planach całego tekstu. Jest

Dycb
bowie m widoczna w p laszczyime językowo-metalorycl:nej (por.
"dolmen ciemnoki; "Wola~z m n ie ...
'Z'JIfnm letalnum"), w obrębie
więJuzych
całostek oorazowych
oraz w alormułowan lac h bezpołrednio wyrata jących ideę wier.
ua.. Symptomatyczny w tym
względz.ie jest sonet X[;V. rozpouynają cy .Ię od
słów:
,,1łiQdu
przedtem nte brakowalo m iejsca
dla r an". Największą fo rmą poCieszenia dla podmiotu mówiące
'o okazu je się przeżywan ie staDe, który n ie da sit; nazwać
I
wyrazić (np.
..naaz pierwoł1all
ezci I'/ę poza
zasięgiem' .t6'1Oc").
Równie don iosłą kwestią sl:!.je
się możliwość podpatr ywania natury w słanie powstawania. ra.
ctzenIa si ę (por. "niem1l k1t: .. l~
kw iatów w . eanie WVkojll1uri ~
pqkowfo"J.
Być moie iż c:zyte inik musi
niek iedy podczas lektury te go
tomiku uglądać do ,,słownika
Języka polskiego" lub "słownika
wyraww obcych", aby odśwl etyć
wzgłędnie zapoznać się ze zna~
«enlem wyrazów, które nie występują w mowie codziennej. To
czynność- sama w sobie bardzo
potyteczna. Jedno w SUlkie J.a~
strzetenie pod adrescm poety:
naldy un ikać koJllrzenia w mebforze wyrazów wyłącznie obeeco p ochodzenia (np. " kolo anćabll
-oric").
W takiej aytuacJl zaD'liast mt!talory jesL łamlgłówll:a.
Na IZczę~cl e są to sporadyczne
p rz.ypadld. Ubolewać należy. że
w korekcie n ie wychwycoll.o kilka bł cdów :tmienlających w Istode sens w ypowiedz! (np. w sonede VII
,Ju::cze" zamiast
..Ja..ncze", "" Mmecie XL
,.kqto'" mmlast "kuta").

!

WL1.d y. law
IIOrf !. ~ ........

Portrety bez retu

Organizatorom

k onkursu

zależy

przede wSł'.yslkim na
\lkazanlu zmian, jakie dokonaJy sit; w osobowo§c~ w po.tawle, w ,ystemle wartojci.
w typie ehlopa i polskiej wsi.
J ak im zmianom uległa jego
pozycja społeezna Jako JednoI1.kil W sądach I opiniach o
w si i jej mieszkańca c h funkcjonuje bowiem w iele obie·

--------

łfIo.c:h :

KAW

.

"Sonety 11",

Ru,n.6w.

!,

Rozmowa

IIZCzególnośc:1

STANISLA W VLlASZ

EDWARD GRZEGORCZYK
dyrektor

Andrzej Monaetyrskl

nadmienić ,

WaTto

inż.

Kombinatu HodowU Zarodowej
'" Stubnie

te lektura
tego t ypu poe1ji
wymaga .pełnlen!§' przez ezytelnika kilku e-z.ynnojcl. Składaj,
de na nie: wy jaśnienie nlezrozum1ab'cb Iłów, podział werw
_ cząstki umotywowane emocyjDym ro1.Członkowaniem wypowiedzi, wielokrotna lektu ra pO- f
szczególnych w ierszy. Od speł
me nia ostatniego warunku z.alety
nlezmlcrnie duio. Lalwo bowiem
po pierwszym czytaniu zlokalizo..... ać wier sze Wiocha w ramach
liryki "po7.lU'OZUmowej" (,,%aum'łUl Jo..:Vk ").
J est to Jednak w
odniesieniu do znacznej w h;:k!zo~ 
eI teksl_ów Wiocha jedynie powr.
Wiersze autora .,sonetów do
Eurydyki" Uumacz.ą mę doskonale wymogami logiki artystycmeJ.
Polrzeba tylko. aby e-z.ytelnik
przełamał w sobie opory . w ówczas trud wł ożony w praeę nad
w iersz.em stanic się tródłem mepowtarzalnych przetyć esłetyC1nych.
w-

~~"'~~~"'-~~'~"--~-"'---~,--~'---Konkurs na reportaż

..TJ'I'odnlk Kulturalny" , Za~ Glówn7 Zwl~z""u SodaUs~ yez n eJ
Mlod'Zieb P olakieJ
ł Ludowa
Sp6 łdzlelnia W,.d awnicza
ogła szają
k o nkur s na reportat pod
haslem "PORTRETY BEZ ~
TUSZU",

Mor

,
I

~_

jttdo. lHIr dzo

dum

ł

~

ł'OZm4 U IIC h
doł.trych., złych.

pok.omvch,

i:

l7,de_lfCh..

"łeop("'~O_nlfCh.

..t '"SId a, Jak skalpel
ł delikotJlych, jak opatr.ack
po

,,,l
:,,

1:01

Na

:,,,

gałązce

_ włotkfej aa!q zce
wielkiego drzewa ŹlIcia
.i ed::~ .ibll przelołn, pfu
~!tem

pelen ptodego
o jutro, o dzU

,,
,
I

ai~Ju

I

p!o;~ za chwił~ odf1Ul)ie,

~

oderwie rię od galęzf
przlIs1qdzie no; Innej
CI

,

,

,

,a?

'

... _ _ _ _ _ , .... _ _ _ _ _ ..... _ _ _ _ _ _ _ _ .... _ _ _ _ _
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zosJanle w późniejszym terminie) zastrzega sobie prawo
Innego rozdl:lalu nagród.

dowa Spółdzielnia Wydawnicza zastrzega
sobie
pra wo
plerwszcilstwa druku ww. prac
'Ił'
wyborze
kllątkowym,

Przewidule się, It teksty
n agrodzo nych, wyr6tnlonych I
wyrótnlających się prac tika'tą się na tama.::h "TK" a następnie w
wyborze ksiątko
wyru.. Honoraria wyp!acone
zostan:j według obowiązuJq
cych stawek.

ewarantuJąc

gowych. powierzchownych stereolypów. (...)
P rzewidziane są nas t c:pują
ce nagrody:
I ..:... 50 tys. zł; dwie l I "Tygodnik Kulturalny" 1.0. po 40 Ły s. z!; trzy III - po _ strzega
sobie prawo plerw30 tys. zł oraz pięć wyró:i: nien
ncństwa
dru ku
wszystkich
_ po 20 tys. zł.
nagrodzonych i wyró:l.n ionych
J ury (którego sklud podany
prac w okresie pól r ok u. Lu-

bezzwł oeznle

podpisanie umowy.
Repo rt aie nalei,. nadsylać
(wraz z I:odlcrn w oso bnej 11:0percie) dn 15 maja 1981 r. pod
adr cs('m "TYGODNIK K U L1'UKAl.NY". 00-511 Warnawa. uL Nowogrodzka ZZ - s
,'opb.ki<'m na kopercie: .. Portret,. bez r et uszo".
konkursu
RozstrzYlnh::cle
w czerweu 1987 r oku.

nastąpi

~..

,,,

!
!,
:

... _,-_,_, ... __ ._J
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KULTURA I SZTUKA

Inicjatywy
"Nowej Wsi"
•

Pned

łr"1Da

la l,

,.NuweJ W a.I'· ""uowila

reda.kcJa
Napode

Im. dr Bannl Dwor.kowlIkieJ. ku.r io ,wlancu. dla ruepclu\)sprawneJ
Allud"'ei,. wlejlkle.j Ilcz,t'oila więcej
nli Rldeua Otł'an1lacJ. oz,. insI)'tuda. D:tlęki
Jej operatywności
wrganiwwano rehabILitacyjne turnusy l zawodowe _kuuy. a wielu
młodych, ~~odowanycb przez los
ludzi otnY!Ilalo pra cę. mieukanle.
telefon i
obejrzało często
po
raz pierwszy w 1yctu teatralne
pf:edstawlenJe. Pilni
doktor W'fUlawaJa bowiem t uadę: rehabWtac,k- zdrowia trze ba ląctyc r rehabilitacją
zawodową I
spolecUl.il.
Niemożliwe cl.ynJla
moillwym.
Znajdowała czai, teb,. osablścle odpowiedzieć na katd,
lis t od niepełnosprawnych
młodych
lud:r.l,
ehocla:i pnychod zUo Ich do nici t 1'Ilące •.
Nagrodę
mote otn:ymać oaoba
lu b zespól osó b, k tóre działają na
rzecz popraw)' sytuacji z:drowolnel,
,połeczno-zaWlOdowej
lub socjalnej
osoby lub grupy
osób nIepełn0spra wnych. Szcrególnie wysoko 0ceniana bedzle bezin tcrcso wno!~ t
oddanie
ludziom
potrzebującym
pomocy. Do nagrody mogą pretendowa~ lakte
pracownicy
Jlutby
zdr owia, o Ile icb działalnoś~ ni
r -wez nlepeł~prawnych wykraez.a

Od lat przemyscy plaslycy l\af"lekajq na ogranicumo możliwości prezentacji s woIcb prac. Na galerię ~ p rawd ziwego zdarz~nia pnyjdzie
jeszcu n ieco poeukał!.
tymczas em war to odnotować clekawą ofertę kawlarn! .. Min i- Max". pr:cy ul Ser·
bańsklej, 0t6ł: w lTm n iewielkim lokalu, WJ'gospodarowano stale miejsce na kame ralne ekspozycje ntuk l wlpółczesnej. lna u guracją gale rli .. Mini-Max" byt pak.u ry sunk ów Jerzego Matu.izewsklego. Kolejna wyitawa, to cykl zd J~e Jack.
SI:wic. (reprodukujemy Jeden :t fotogramów).

'u,

pou

słutbowe obowiązkl

Ka.ndydacl mogą by~
tglaszanl
zarówno przez osoby flzyt:zne ('motę to zrobić nawet
'edna osoba),
Jalt te! przez zakłady prae1, orglnlzacje, łrodk1 masowego przekazu Itp.

Ka.lldydalury, I
uzasadnIenlam.!,
moinl z,Iana~ DaJlIÓiuiej do
10
nlarca bl'. pod adr:!Sem,
Redak cja
.. Nowej Wsi", IIL Wiejska n, 00-4.80
WarSlaWa..

..

"

• S ta.nsę -wobyela I,..haha "NaJmillu '81" maJII p&l1Q)'.
mieslkllollkl WM (dee,duJe "al)' adres
lamieszkanIa'
wyr6tnlaJ..-:e
IIę
przede ",,,,dklm łynllwołcl~ aprujmośclIło
elekaw)'mI UJ llłerc
HW"l nlami, mUli powlerubowaoł
ciił- LiC"Z,)'" .ię zatem
nie tylko uroda, ale I osobowoj~.
wd:dęk,
ebarakter, kultura byeia.
Kandydatury do
tytul u naJmllszej dZ le wcz.,yny wsi ~ łanają uy teinicy, przesyłając - pod adreselIl redakcji - z do plsklem .. NajmUs;,e.a~ jej zdjęcie WTal. I: d0kładnym adrese m I z krótką notką
biogr1łficzną (kim Jest. co por abia,
jakie ma zainteresowania) oraz oczyw Ucie z u.uu.a.dn1enicm kan dydatury. Termin nadsyłania. zrloaze6
lIJ)bwa 30 kwldnla br.
12 najmiwycb dostąpi loaS:CCl.ytu
preuntacjl na lamach .. Nowe) Wsi" .
Ul! pod koniee wrze.łnia czytelnicy
- w drodze pJebl.scy hl dokonają wyboru
" Na jmilszej ~7 ".· Na
"Zwyel~tc"l,ynlę czeka na l roda zapanlcme
wcuay
ufundowane
przn BTZ ..Gromada".
Pountałe
f inalistki olnymają naa:rody n:&ezov.-e. n ównict ez.ytelnlcy uczes'ln!cy plebiscytu wezmą u dział
w loso waniu ełrakcyjnycb upo mink~w.

Pamię·ć

o twórcach
literatury
Muzea literackie ros ną w siłę,
J eszcze n ie tak dawno nie s tanIJwiły one iad ne j osobnej kategor li, po prostu ginęły w tłum ie
najrozmaibzych muzealnych placówek:: Dopiero w ostatnich la- lach zajęto się problemem ścl~
jlejs.z.ego sprecyzowania p ojęcia
"muzeum llterack le" czy .. mu~
zcum literat ury".
Większoj~ europejskich muze6w
lite ratury ma stosunkowo kr6tkl
i ywot.. W Polsce od 1971 r oku
dl:Wa w Warszawie Muzeum LI1cratury Im. Adama Moickiew icza
(prwksztalcone z mu zeum blo,raUcwgo pojw!ęeonego wy.
łącznie naszemu wieszczowi I jego epoce) I jest ono jcd~ plaeówką

obejmującą
zasięgie m
działania ealoł~ litera-

Muzea llterackle podzielił! można na k ilka grup; dom;--muua,
muzea biografIcme, p Okoje pamięci, działy literackie stanowią
C(l
iragment
włelotematycznej
ekspoz.ycjl lub izby muzealne,
Granica tegIJ podziału. n ie je5t
c zęsto "Zbyt wyrafna.
Najszc.u;:śliwsZ8 bywa sytuacja, gdy mu:reu.m mld et. sic:: w auten tycznym
domu pisarza. Tak jest ił przypadku muzeów Władysława Oronlewsklego, Arka dego Fiedlera,
Michała Kajki, Zotll Kos~ak. Kornela Maku szyńskiego, J a na Kasprow leZQ n a Harendzie, Henry·
!ta Sienkiewicza w Oblęgorku,
Emila Zegadłowlcza, a takie w
,,Rydlówce" C%y "Chacie. Zeromsklego" w Nał~zow l e. W . domS.eh-muzeach wnętrze zachowane jest zuwycu.j w takiej pos tad w jakiej %naJdowałol!ę a.
tycia artysty. Muzea b iograficzne
najczęklej
łączą
dwie
f ormy ebpo~cyJne; odtwtlrzone wnętrze pracowni lub mlcszkan ia (cUlsem w oparciu o meble
czy przedm10ty b(dące wlasno!clą p isa rza., n ierzadko jednak Jedynie stylem odpowiadające tamtym. jut nie Istn iejącym) z wystawą blogra1iczną przypomInającą zycie J twórczość pisarza.

nych

miejscowościach.

Na przyMIckiewiu (Warszawa, S miełów, BudzIszewko),
Henryk Si enkł.ew lct. (Oblt;:gorek,
Jan
PoznaA, Wola Okrzejskal.
KasprowIcz (Zakopane, Inowroclaw, Szymborzel, Maria Dąbrow
ska (Warszawa, Komarów, Rusów), Marla Konopnicka (Suwał
Id, 2amow1ec, Bronów), Stefan
Zeromski (Wars:r.awa, Kielce, Na kład;

Adam

swojego
tur.,. polskiej. Ponadto funkcjoDUje W kra)u około eo muzeów
biograłlcmych I !:cb paml~1 pośwłęconyeh wybitnym postaciom
na.szeJ uteratury. Osiem dalszych
lęel.ów).
zna Jdu.je sl~ Ul granicą.
W 1971 r . na XI Konferencji
Jedno z mu.eOW, otwarte w
Generalnej Swiatowel Rady Mut~
roku w Morągu
(woj.
V!6w (ICOM) w Lenlngradtie l
olsztyńskie) ,
poświecone
jest
Moskwie pows tał Mh:dzynarodotwórcy reprerentującem u literawy Kom itet Muzeów Literackich
turę obcą J oh annowl GottfrieI COM, k tóry na pierwszych
dowl Herderowl, wybitnemu· nieswych. posied zeniach podjął trud
m ieckiemu p isa nowi i filozofowI.
Na tom iast u gran icą istnieje 8
:tarejestrowania wszystk ich muzeów literack ich na łwtecJe. Pra o
Niektórzy wybitn i łw6rcy uho- placówek przypominajqcych
ce nad tą publikacją nadal trwa- norowani zostal! kilkoma mu- polskich
twórcach
literatury.
j ..
zeam{ zlokalizowanymi ... r M- Muzea Adama Mickiewicza %Uaj-

duj, się w Par,.tu (naJ starsze,
otwarte 'tli 1903. roku), Stambule,
Wiln.1e, KownIe t Nowocr6dku.
Drezno posiada muzeum J6zefa
19naeego Kraszewsk iego. Stałym i
e.kspozycjami muzeam)'ml uezczo..
no w Krzemieńcu poI.tał J uliuSta Słowackiego, za! w Bore!kowszczyfnle na Litwie _ Wła
dy slawa Syrokomlę.

d-dł

Ilę

I

1P~,n

naJwybłlnleJsqo

uleeJ6.t...
plAn poJslder.

Ojwiecenla..
Z :IIellllll pnemYl k" w rUny
ap0ll6b ."I,,"De były IMY "leJa
lucb.l pl6r.. kt6n, _ Uwale PplsaU Ilę w bistorU. Mrie warle
....f p"YDajnlldej 1tlell&6ry~h. ',cb
naJw)'bKnlejnycb.
ahanorow"
Ik romn" elu~elałb.f en.,...,-eJII..
tadnep allneam, ani teł Izb,.
Damlęci, ale pOIlada aIJw,bllnl e}I Z,.. J)OJskl komedloDlsan: Alek.ander Fredro, aroclz.n, w Sa·
rochowie pod Jaro.ławlem. a. w
Prlem,.Uu patron tr.łlle,. od bUlko

8p&«I,,"lIIe a. malU.! kra.....
Duae6w Ulerackleh aletrudn& .au"l\'ały6, t e reelon pn:~
myakl repTf:zent&wan,. Jesl
s ankowo d:nmnłe. FunkcjengJe
lu tylko Jejna łet". I"a plaeówka _ Muzeum [ruaceKo Kraslo- ne lał amatorskiema tutrowL
kif'KO "I\' Dubieeka (pal" Idkcle), 0.,. nie ",,,rie t ,eb fakUIw wybęd _cc tiUli Muzeu m Narodowe- kors,..llać1
KO Ziemi Pnem.fsk'~J. Zalolone
<ZSl
zoalalo w rok"!! 196' ł rnłełel .1'1
w mech saiich w~ ehodnlelo
FoL" PAWŁOWSKI
Iknydła umka, " kl6rym ar'"
"",~b

.t.·

~

SAMO ZYCIE

AKWARIUM l .. ,bamJ
neć

midi

szczęście

Je w

domu -

SOK Imac:r.a,
zdroWien i e;

pić

I

.J-

radołć ;

kłopoty.

-

' Wl'ohlr.ać

"'1-

n iepokoisz
lię
'O
pn.yWOŚĆ; c:horemu dawd po.

wodzenie, uc:all:z:owan[e pragnietL..
OLEJ 1It;rwM
eJuJe

ESENCJĘ
nalewać tlę
d:t.leu n iewierny lub zdradza-

zdrowie; palie \rud,.. poniesione prz.ez ciebie bf:d,
daremne; rodewa6 - choro:.
ba; pcIlewać alę nim - bę
dlJe81 m ial ud l.!al w z.)'Ikaeh.
MLYN wid'lieli powstaniesz w dotychczasowej 1,..tuacjl; w rochu
podej-'
mlel z ' Ilusmq ", decyzję; mld
1D1,.0 - U'l obqd7.lellz azczcśęle,
powatanie ł majątek.
MŁYNARZA

zobaczyć

"".

b:dz.lesz niebawem
za twoj ą sU'urość.

nych OI Ób.

BRODĘ rudl\ mle6 masz
falsl.)'wych p r zyjaciół; plęknlt

AKTA (papIery) przcCll\da6
- unart włen le 2. powodu in-

ukarany

caarnl\: -

-""',--,----,,

zdrowie; dluclII

dobry interes; alw, - smutna wiadomość; whLdeć II keble~,. przykrość; mleć "',..kuban,
.tracIsz honor;
Jei,,11 inl .Ię broda młodemu
dz.iewczęclu wkrótce wllan Ie m~tatk ą..
• ZEGAR wldz.le6 · pOPIlut,. uniedbanIe interesu;
1.I0t, "carek miel! na ręku - poprawa w .prawach mająt k o
wych; uebru1 - po .tęp; lIaklada6
lecarek - wy:.nanle
mil ości ;
bicie _ lecara
d obrte wykor:r.ystal z Iw6J

.,,.ud

CZI:l! .

SWlECE pal"ce .Ię jasno
uJnd - będ zl.en na zabaw ie; iwlecę C&lO"C, - Itrata; cul6 M
mnlechasz
Ul ajomośc l.

na

SWIEOZNlKI

lub pod dachem KOł.YSKFj · 1

ddd -

klanlt!·
miłość.

ddeckl~m

dobrobyt.

wł-

(cdn.)

NinieJszym uprzeJmJe dote niebawem kończy
się karnawał,
o cZJ'm informuję przede wlZy. tkim tych,
ktbrZ)' nawet lO nic zauwatyU, a mutety, )eat to wil;kIZo~.
prZ)'naJmnleJ wśród
moich UlaJornych. Powiadają
oni,. te linII stare. dob.re tradycje IUlmpa.ńsldch zabaw I
bal6w, a }dll lię Je nawet uDOIZę,

karnawału
zagrab, jedynie kasa. podobno
nawt't lepiej nit orkie-

."".

Ale

te:!: po:r.ytywoe
Np. w restauracji
.,Adria" w Pr:r.emy'lu &Organizowano
bal kamawalowy,
który dzi~ki prostym uble,om pozwolil poczuć Ilę )ego
uczestnikom cenionymi I oczeldwanymi goJĆm1. Kierow_
rządza, to frekwencję
czę,to
nHe witał kh )ui w Pl'0fU.
\ncba .. zapewniać" niczym na
pnystrojony .w · Imoldng, na
akademii, bo ludue Jakoś nie .tolach, oprócz
:.spalonych
bardzo lam, .ię krall: do
pojawiły Ilę
zcrabrue
tańca.
Idy! w eodz1enl'lJ'm podane dania, co lpowodowaW)'ltarcuJąco
się
ło .,klimat wzajemnego uozukieracie
.w,.tańcllj ", na doc:lakk ZnlUmienia" I nagle uczyniło :r. tenie
najwytwomlej,ze,o
Geni
pJ.ItIać tak, Jak
lm p
przeeiet lokału (bo takich w
• Hamulcem
14 takta eeny, województwie
w ogóle nie
podbi}ane n.aleńez.o przez ormamy) miejsce sympatyczneJ..
pnlzator6w, kt6rQ' tanim ko- nastro jo.....e J z.abawy. Okazuje
.tę, :I:JI! jest to takie
Ipos6b
.złem ehc. na tancerzach Jak
najwięcej :u.robl~
..
na .,wychowanle koruumen. Pq na.jwiękuym,.. woJe- ta", bo jem traktuje Ilę p
wództwie
balu
Iylwelb'o-- o1cQ'm lorda,
on
:u.cQ'na
W)'m
w przemylkIeJ
haU ·wienyć. :I:e ma we krwi lorPn7kty
WOSIR otlV'maU'lTI7 wiele dowsklc manie ry.
'ycnał6,.
_ podobnie UftZ- u, nuconą w mlclię wat"'. :tak I w . latach poprzed- kil ł "obo wiązkowym" barrUch -;te olxłup gutrono- l zezem
w ' poszczerbionych
odwza jemni
to
mlezna ull\lll tam wnelli:lej kubkach,
.wym ,ospodarzom zachowa~:~~!clbard~e~j ,:~okr: niem llosdwnym do slW1)tV)oo
potańcówkę w . ftm1zie
Itra- DCJ przez nich atmosfery.
Karnawał
to talde okres
lackiej we wił Glucba Dolna
nit Imprez.; hucznie nu)'Wa- ... tudni6wek". Odbywa1y lię
~ balem.· Jdll odpowiedzialone UI::zn1e, ku .romode I~
lyłuowanYl::h,
bowiem
ny A Jako.ć I 1pt».6b poda- nej
nia do atołów Ikończył IW. jut podcus rod:d e!elsklch zeedukacJt ,utronoml.c m, na bT'ań organizacyjnych, niekt6wydawaniu
oblad6w
W rzy ..znmoiniejsJ l bezkrytyezezwartorzl;dnej stolówce,
to ni rodzice : windowali WYSGpowinien tnymać Ilę tej pra- koŚĆ składe k nawet do kilku
cy i nie brać na IIeble obo- tysi ęcy złotych od OICby. niewl"zków, które przewy1sz.a- kiedy przy biernej postawie
'Ił )e,o
molllwoJcl. Zdaniem , nauczycieli. Doszły nnl lłu
naszych czytelników. w prze- ehy, ·te co lepiej sytuowane
myskIeJ haU piękni e bowiem nastola tki
wr}etd t.aly
ze
były

wyjątkI .

'wlce,

....,..

. woln\! mamami do ltoUcy ..
celu na bycia materiałów
na
kreacje, którymJ mlaly uIwkować pa nienki z blednlej11)'ch domów.
W tehewb JI II: u tna niem oblerwowaU6 my ubawę w .)e<Inej II:
wa rna wskich
I'l.kół,
,dzle ob&wląr.uj ącym Itrojem
wieczorowym
były
bi a łe
bluzki I , ra na towe lpódnlce.
Nie jel teimy
1n unifi kacją
ItroJÓW.
ale wlaśnie takle .
rozwiązanie da wa ło
młodzle
ty kńsk l eJ motllwość wykaunia Ilę pomys łowości" przy

'Z3'clu owych bluuk, a Dle
- jak to u na. bywało
1tn,ponowania wyłącznie pleDll;dzml bog:atego tatusia.
,.studniówka", ten pierwsZ3'
.. tyciu watnlejny MI,
to
Dle tylko ubawa, ' 'ale t~ kte
)eden ze ' poIOb6w na wychowanie I prmlo3owanle mlod zid" do dOTOslego bela w
QH)łeczeńlltwle
ł
nie aąd~.
ab" tę okazję
wykon.yltaU
wUYICY nauczyd ele. w"nuHOne
panienki na ll1colnej
ubawie za\\'Ize przypomi naj.
mi bowiem .lepe koch:ta na
_nie.
A poza tym, Lo prud nami
..zielony
karn awał ",
trochę
p6tno uuynaj"c,. .11::- W' tym
roku, ale WazYIC", kt6rym udało II, unlkn"ć r6tnych ba·
lów za clętkle plenlądu l odłotyć ddckl temu troc::hę IGtówkl, odbiją to lobie w naJbUtnej przy.doścl, e%ego narzym czytelnikom gorąco 11'czy my. Nie lapomlnaJcle pen tym, te n"Jpny JemnlcJu.e
"' zwykle nie uplanowane
ubawy. kon[eC%nle w dobrym
towarzystwie.
MARCIN NOWiNA

:tO lQ

WODNIK (U I -

W tym t)'godnlu będden wod ron,. na poku,ze- .
nlel MUllaz wykazać duto IUnej woll I hartu du.
cha, aby .Ię oprzeć. Jeślł bowiem odslonlu swój
slaby punkt - przepadn1eaz s kretesem.
aYBY (Z1 D -

ZO UJ)

Niebawem da paua powinna się Ikończyć- ZnaJclz1fc le wrel zcle C13, dla lieble. NajlePie j Z()rganisuicie jaki' ....y ja:r.d. bo na miejscu uudno bę<łz.Ie
uee:enerować II1y. Powodzenia I

m _

BARAN (Z1

C ena

11

rv)

Zł

JMet zbyt łagodny I ło1erancyjny, a plV'dałoby
A; nIeras uderzył: pil;klą w Itbl Wtedy poduch
byłby pewniejl ZY. A tak cralll CI na nerwach i
bolejl! l if: I Ciebie po klitach.
BYK

IV

(Z1

-

Zl

V)

Dotychez.;u Ty pomagałeś Innym. teru sam potuebu jesz pomocy. Wbrew poZ()rom nie będzie o
n1II łatwe. Nagle stopnia! krąg · Tw oich pny;iacl6J,
Slowema poz.oał a ll wnnawlają .Ię rueffiO(:ą.
samo tycie ...
BuZNIF;rA (U V-II V.Q
~sto

Oltatnlo :u.

ehod~cle

własnymi 'clet kaochotę.
Nie

to na co akurat maclc

mi I robicie

je.t to miłe widzIane przez Waszych zwierzchników. OnI wymagają dYKypllny, a tymczasem Wy
",kręcaele numery, o których Ilę filozofom
nie
ł1:Wo. Tnl.dno wI~c m6~ o harmonII ,wsp{)Uycia.
a:AX (ZZ VI -

Z1 VII)

Pow.\niend \.en tydzień ~ zlć w towarz.ra:twie
O5Oby. k tóra Jest · Tobił Wascyno ...... ana I cb(tJile
wykona ·to co ' jej polecin.. W przeciwnym razie
będxle pod mecbJym Azorkiem.. A przeciet tak ebclalbyi ' I~ pozbyć Itre-

Twoje I&lDQIPOC%UCJe

.....

LEW (13 VD -

zz. VID)

Stajen: dę Dieznołny we wtp6łi1 ciu.
przede
wu;yslkim dlate,o, te prZTPlIu jeu ItOble t.o co inai D'obllL Tak to wkoło powtarzasz, te :Iu.t: .wienylei .. prawdzjwoU tych al6w. ,A potem robin
Idt.lwlorur; minę , Idy ktoi traktuje :r: przymrut.ealem oka te Twoje %Ulu,1 I n Je uwata Cię u
powainc.::o parblcra.
PANNA (U

Wy.trzeBaj

vm -

.IZ IX)

lię nieclerpUwołci

w tym co robinI

!::u
I~~~~~::r::on;!:~~~ ~1~~;!~I;'::t~P~~'::
dzit
mCie na manowce.
Clę

WAGA

(tJ

IX -

za

X)

na to. te Twój 050bisty urok I .
nawet z najtrudn1ejs:r.yml
charakte ra mi - pomogą Ci wybrną(; z
opr-esJl
Wszystko t)(:d:r.le dobru. wi~c nie zniechęcaj się
w poł owIe drogI.
Motesz

liczyć

um!.eJ~tność współ ży c ia

S KORPION (Zol X _

Zł

XI)

Chcesz lpotykać Ilę z powszechnym umanlem.
podzi wiany I chwa lony. lecz T wój chłodny $po16b bycia on ieśmiela lud:r.L. Wie!u (na wet dobrych
Twoich zna jomych) nie wie co nn prawdę w ~
bie siedtl. Dlatego za cho wu ją dystans..
by ć

STRZELEC (23 XI _

%1 XU)

Nie kaidy ma T wó j charakter , nie dz.iw sil;
zatem innemu pos tę pow an i u ludzi w Twoim otoczeniu. T y, w to co ro bin. mocno się angaż uje sz,
wkłada sz sercI::, Inru do tych lamyc h Ipraw podehod:l.1 be :u1 aml~tn ic. I dzh:ki temu świat nie )est
nudny.
KOZIOROZEC (Z:

xn _

%0 l)

Nie dajesz Ilę z.wleść mUym
Jlówkom ~ 1
bard:w dobrze), ale w tej konkretne j
I ytuacjl
móCłby' trochę pou dawać, aby zrobi ć przyjemność
pewnej O$obie. Wprawd r.ie je s teś domatorem
l
nade WlZJ'5UtO cenisz l obie tycie rodz.ilUle.
nak tym razem Iprawy mwotlowe wezmą
16r~
Słuiba nie dru iba ...

ied- '

o tei ' porze JWZl/chod.ri .ię do pr0Clł1
Stefie, prtecid tnoa JcCl1'nowaL. · .

RlIs. E. KNIECIK

12

KORESi'OI' DENCJE -

TELEFONY -

• _ _~~_ _ _ _ _ _~_ _ _ _~~_ _ _ _~• ._

ROZMOWY
... _ _ _ ...._ .... _-:. ... t . _ _ _ _ .... _ _ ......... _

uslko,boft,~
e.!eUropompk,
.. monUl .... a' w pralee. Po'
mylka !Dech.olka
wynlkla
atltd. ie DlpraWY pedsespo ~
low
w7monto""an1Cb
ze
spnęłu
lIdlnaM
się nie·
Imlernle ' nadko
Inlejak •
.. rutynowo" ",a Ucz)'_ on kwotę 5%5 sI,
DłI,łe7.ę.łcleJ 'V)'8tę
pu~, pn" rOlllennlu
te~.

rocS.,;aJu napraw (..,). Po teletonles oeJ Interwenc ji klienta
w dyrekcji pnedlię;bi.ntwa,
w"dano polecen ie l'NI"Ołu nie-

Nagroda

za wskażanie
aprawcOw

Za.rzqd, Komls;a Rewb..yJna
orll% Sąd Kolet..eluld. Towa·
rz.,ystwa Pr:r.yJ aclół Przemyśla
1 Rec[onu - po upouaniu.
.ię z amlelZCzo,ną 'II WU Z11n
TYlodnl:ku notatką o n!a~z.e·
mu dnew [glu tych l O'l.do~
nych w Pr:r.emyjlu (,,'tP" I. Ił
potępiają

styc:on.la br.) -

n,

popelnlon~ pOII~,.lkfl".

Reklamację
załatwiono

ta·

kle akty wa ndaliunu I Ulta.
nawlają, w Imieniu członków
TPPiR, n_ grod!;: w w,..okokl
Z5 tys!~1
aI:r.a w.katanle
Ich apr awc6w włdclwym 01'.

eanom ('_J.

Za Zan~!
klerownlll: Biura TPPlA

T_deus..

Cicl~1d

1 Itycz.nia br. u m l eścU! 
lillt Ja na PQn:b5klego I
O str<lwa odnośn ie reklamacJi stolika .... chodzt\~go
_
.k ł ad ustawo mebli .. uda".
Z odpowiedz.!. ZamoJsklcb F.b~y k Mebli
oral
dyrekcji
WPHW w Prz.clllyjlu wynlka,
;te klicnt ott7-ymRI wrest.ełe
prawldłc.wo wyko nany .wIlk .

Nie ten adres

na notntkf:

• Jak sa wol"" <..2:P" i
28
~ycwlll. br.),
m, r
aynar'
RoklekI. ,Iow01
apeejali.ła
m. ulu. w WPUW wyJ aśn i li.,

te -

Zlodnlc 1. cennikiem kont wspomnianej
notatce uslul:l ("w"mlaoy

nec~y w! .t7
\III

unczelkl

w

e!ekłrOpGmpee

Jui w7mon\owa nd
14$

pralk''')
(robo(materia!)

IlIcmle 185 %.I .

,.Mec:h,, ~

winien
cizna)
~zyU

wynosić

plus 40

u

l:

u

Dik w)'k o nujl\ey uslucę w)'c:e~
nil Jedn.k toboelzn ę n. 5U
:d, tvK
cennika .tosowaneJ.
pn.y napra ....eh .alom.t'w •

W l'.w1:t,zkl.l 1 notatką, .. Wol·
a. ...oJewodzle" ("Zycie" :t 21
. tYCUlla br J oral artykule m

"CI przema rznięci
lud'd e_·
14 lutego br.) MlcJl,:kle Pucd"Iębl"ors'",o Ene r~e tyld Cieplnej w Pnem,.,jlu wyjaśnia, te
n ie eksploatuje I lecl O/'Iiedlct'
weJ c.o. na .. Km ieciach",
•
jedynie, z.godnie :t umo~
1
Pr1.Cmy s"ką Sp6łd:clelnią M!e-s1.kanlową, d ostarc:r.a. energiI!:
cieplną do grl\nłcy
r.najdują·
ceJ
Ilę IV w,!ile :r.mlesz.ania
pompowt;o " Płowiecka" I..J
Konserwacja,
remont,., na-

Z r.dokc,inego
dyioru

Jaśnie

W przyszloki prosimy o z.a,..
mle!lu:za.nla wiar;y(odnych informacJL

'JT....

Dewizowa

Za...
eluploalaeJ
lni. Mari•• MlbJaklew....

Oł

. .___ •

w,a nie 33 jak chciał fillar-..
ny chochlik, grasujący w \ ekw
kle pl. ..Kto j.k ceN zdrow Ie?" c.,Zycie" II 18 stynnla be".)
Rachunek ten
uwz(lędn!a
takie
miut. ·
- cmln.T: Cienan6w, D1"06_,
KańCWł"l:, Rad,rmno I Sleniawę . Pn.epraszamy
za połtl1lkę,
•
DrÓŻnika

ukarano

Nawiązujqe do listu e:zytel·
nika c..Hiebespiecan1
pneJasd" ;,:2:P" t. 1 stycznia
br J. ...&ępc.a dyreldora Dyreke,li Rejonów PHeł.dIlOk.·
wJc" '" Pn:elU ~l . prz.yrnaje,
te d ochod:r.enie I luibo we potwlerd z.ilo
z.arzuty
wobee'
dr6tnl ka zawarte 'II r zecso..
IlJ"tn likle. Ukara.DO CO za le
potrąeeołem
dodat.ku tranaa
portowCCo. Pn1 oJrazjl
dyrektor os1nega przed . .mo-wolnym podnoszeniem ros.tek, gd,..:t "fil przeszłości taJrk
postl:powanle omal nie d~
prowod:tllo
do
wypadku.
Prł.Yz.naje takie, łł. cu.s oc:ukiwania na podnIesienie ulabaDU b1wa
nlekled1
do U
dlu1:1. a le wynik. to m. iD. a
raktu, te dr6tnlcy :l pn.y8taJl,.
k u "fil Sośnicy J arosla.wsldej
obsłu.ruJl\
dwie roga tki na~
ItawIane I od.ległoŚC"l

.tacją

pan

,Re-

eua. w

...."w...lI...
.'-&OA. I. p'lNIpcr"ja ...i.,IIII·
wslul I bM'w ł't:ltAo.
Prow.llla1 A killr.... p ...... (eII
IIw6cła
de ><II:ekiu.J IlItlwicul1.
... bllłlwlaJ:teyeb" kh.,,,tó. Iyoh
~1r.I.,pó",. MIoioa kUpłC, Ipru4la6
t .. b slmlelliil "'AplII... _ m.
lIIewluw,
..arlaU..
Akt"alo.
lr.u nJ "'1<dercie4~ WIII.aalI
~.e.a ry.łr. ... t • • ,",,"",111.11.
III'e(o ..1kllp" wabał d, .,ra~
.ieadl 1H.......a5e al u
dolara
OSA, I "lrpned.'" . 1 . . .1. . . .
11o-łi1 ał (bitu,
• 1....... . al
&anieJ.. Nl e klea, taka .. p.moo"
Reeaywl6eie umoi llwl. l"dalo..
kupn. ilU. «'Dlów (w
......
o.aeb)., polnebu"cla d.
sak.pa
m,.lLI~

Gmin mamy 35 .••

~)giełda"

U'~ ,ICJr

.bc,..

wólllkl, klWf,

_11.01 ..,.

Up.

Ał. paw.. opor,. Ilu.d
bll,.1ł
IlIIObaIA" .,...ób 4"11il laAi. ..k ..
Ili", 111."'- "Uenta jllt prs"
lInw lach I n. _elkle ........,.

UCh_A •• Ik.n,.....ia
•
..luJ ..,i/el.,....
Zaw.eraDe 11':tI:\s.a.kcja lodl~
(San. 1.\ olloJ.lnle, I n;1I.l. II.
r(ItI, ,.11. .... kby ch04all. a •••
,cbol. I"J.ID" Interes, . . .f.tr._
iii.
DL la. lallt"'" .11..
l", .. . .. t....wyd. 11. .. tralłaM
lbiwl, ..,. .. Ja"

k"re,.

,,.1.)...... ".

4ołlld, Dlk.,. • .uo . ..la•• wl. . .
J.klcla lU. hola flUl.kejaallje ,.
... lel4&". ,JejU Wl"lyat... łest w
pe~ ..:II, ł. w t r _ o pnIW • •
dąo,.cta J~ apeluję d. nlate .....
IIOwan"elll .. " ••lk6 .... ab,.
pręłhoJ "pra.m wanaalr.J pnlItY ".!eld.lan,," ,;klZl.II"eb . .
wlelscodllft.ll.o .tanle 1,,1t wy·
sla4I"""III. Da parapet.eb. ....
I I.&..ra, J.lllei blark. I IlUlI.I

III""

""-seł.

4.JaI" .tleJalAy "'y'"
i "'.-nas b(4do . I....m.. "-

np

mam, d. t'I)'1llnol • • nil.,
1.1ł

..P.Il ..• ...

maili",,!.. W)'kotIanie lego ty·
Pismo w lej sprawie otn)'pu operacji. Red. Woj. z.gra~
mal. r6wniet redakcja. P u1
po ben-qoę.
Porobno I t III'
blał1'm.I p alcami
nakrdłll ..
bUkuJe,'Y je poo~ieJ - tak'"
ko lejce
OC7.Ckiwa lo
okolo n iej klik a zdań, a pracownill:
d rJ.esl,!e poJud6w, pods1edł stacji, ta'kimi:t p:llcaml, lr:.t14t· be,. k'JtI""e n larza.
c.J. bezpośrednio pod dyst r y·
"4 ~ odebrał, z.aomknąl l odbutor. W
tej sy t u31:ji
je.
hUy! na półkę:. lncydont. ch06
Z&dzJ.wfajqce n. Dleku;l~ t 1.eC7..ą :.u.pelnie Daturalną , :t.o nlernlł,.,'Pon.edl w upomni~ ~liellt
rację
jfl, aby n ie r zec pr.zeklamail, - J&Ii;: to określono w notał
nie. Prz.ypomnlal nam o tym
nwie wale:f.ć sIę
w jednej ce - ...rr.eownllr. C"N ,,'y- twLę.tecz.n1 numer "Zyc!.".
krótkiej lnIormacJl
pra.so.- n.iJ:tie prefuowa '
_O(:bo·
Zlad:z.aav się z red. Woj ..
W odpowLed.zJ. n. notatkę
_ chamstwo płoni s~ n3<ML
wej(.~) Autor :r.ami~eJ w
da~n,.... Zgodnie z. uw. d t>jwiątC'CUlYDl n umeue
.. z,brymi ob~ząj.rnl
mIeU oni Dołr.adeulmy tego 'na .tObie .\la:lI... paa pinć" t..U"" II
ew" notaUd "Umiesz pan pl- do tego pdae prawo. Prawd.
n ie.mal co dnia, IkładaMe \o- U ,rwtnla .... r.),. po vm..iII;sać"'1 d ał się wyraf.nle ujest. ile r ed . Woj.
kilkakro- jednak w duiej
mle.ru na liwym rw.patr:z.eniu IprLwtJ
Okru.w.
DJTelteJa .. tirlllnle-!ć emoejom.
R1.eet.ywlst1
tnie dopomin ał sl~ o 7-ltłank ...
k arb podenerwowani. WJWOprzebieg zdanenia wygląda.! wanle . Win. wspomn ianego łanelo nlenormalrut, sytuack w lLae...",le potwierdza za ..
odm iennIe od przedstawione-- pracownika polega na tym. pallWow-.
Cty jednak-red. nut nler1.CtelneJ informacjI,
go. Poza sporem pozostaje J~
t e u..'1liast. zdecydowan ie o- Woj. icst a.o~ najbardlieJ uct.zletorleJ przez pracownik.
oyrue takt. te autor materia- deslat go na mleJree w kt>- k.om peten\lUII do)ego zwal· JJtacJI benlynoweJ nr 72 pn.y
ul. Gall6.olklego." Pn.em1j lu
łu zjawił slQ
tego
dnia na
lejce, usIloWIlI z n alcf.ć woln. c:z.an1a? O t,.m mocllby ~
slacj! benzynowej I nie doko- c hwilę. aby napełn iof jego po-- powledUcć prz.yg:ód nl obeer- w spr.wie etyl\.ny H.. (..J W
a pow,.-tsr.ym k.Je..
nallr.łQ" zakupu e11lin1 wpl}emnJk. W tJm ezasie l lao
'IIatorz,y :z.darzenla Jakle mi ... z-włąz.ku
usal sil: do ksl:t,1kl skarg I wn~ paliwa." :tbiorn \ku s padł po- ło miejsce 11 grudni. ub. T. rownlkowł tej plac6wkJ.
p lsemnc( o
sków.
Z prt.ykroJej,ą trzeba
n itej dopusu:z..alnego I :z.rnl.l- Na:.w!.ska niektórych :l nic h dz!ell11śrn1 kary
n.
stwlc.r<h.ić, te
r esda rellu:)! s1.Cni bylJJm1 p nc rwal spr:eemo:tna :z.daje .ię us t.li ć. ln1- ostE7.cienla a uwagą. te
jelt VI dutcJ mlerw WytwO-:
da! wywlesmląc p lle-mną in- ejaty~ wstawiamy I tym ra- powtór2.11 .lę podnost.One zarzut1
nit:kulturalnym 0<1r e ;n jego wyobra.tnl. Rzeczy{ormacJl: o br aku
etylint. um .. ~kach prasy.
n O$z.cnłu siIQ do kUentó w, ..,..
wlśc:le we wc:..e-snyc h
godzi·
Warto doda~) je do podjęc.i .
Praeownlc,. St.ae,l
:stanie r. ni m rozwią zana \Inach popołudniowych UM z. tak iej deey:JI
by liśmy
Yf
Benz,.noweJ 1!
mowa agencyjna.
klientów teldonicUlie z-wro..
myśl obowiqloUJl!.c)'c b
:r.a~
" Pr_,.Ś lu prt" . l
cil się I" zapytaniem nJ' jeft du6 IlObowląUDl N:u:z rOI:Cllilis.k ie Ce
J ei.eli cł\odz.l o unut,
te
w spr?edaiy et ylina tH. ().. m6W'Ca - t onem., k;t6 r J naJe.
(podpis Ill eea.yl.eh~,,)
stacja bcn:z.ynowa nr 810 prą
łn;ymał lnf.orl"nacJę, te »pr~
błoby określić Jako n iegr~
ul Podldnej w Pn.cmyilu
daż tak. JeK aktualnie
pro- em,. - ~I domngaf IIi,
OD AUTO"
nie posiada nn wyposate.nill
wadwna, Nie określono jed- wU\Owienil lIpn.edaiy. U.,...a, ..I. I ... ...n. miesZ3lnlk6w ręcwy c h
do
r.al)31 skał odpowtedi.
te zakupu. ....W.....
n akte C'Ly poaladany
)'It,. •• to .... ,.
' eg.
• .. 001.. .
spor7-l\dzanla micl!.1ankl pali.jest śred nI, duiy C7-Y teł cał
~d1.l.e m6,1 dokouać dop iero
('Iane,o lilII II, ulawlI. lł ....
wyJlIŚnl am1,
te
kiem mały. ze wz.ględu ni to,
w dnIu naS'lepnyrn. Czy było .... lJk'l, ' oCaU po.."d'.., • • .. .. woweJ
... tll.lhd. Icb pal>l.l ..... II. al ....
.po1"1..lld1".&lIa jest ona obecnie
te pr r:.y 6wcresnym
_tant. w tym caf; d owci,pnea:01 O- IIlee
OHIWIll.... II... ,..... pau·
li: olejem samorozpu~ln7m
maga-z.ynu 1 nat~ienlu ruehu ,ustibus...
1Itw.~cY. . wpalo w Ob'OA1. wl.·
prGgnou teco typu prznoml·
Calkow1eie
Jut obr:ti0l\1 ' AeJ .... ,,. _ _ ,..11<.10 ebw,...,. " Mixol S" I n ie r.achod.zJ. koIOAe... z ...lml .. l. _ .... nlecz.noł~ dodatkowego ml~
nałaby pn.y~owiowe
wr6ie-- Redektor, nuclwu.y
kilka .........
e,...l DIIII ..... l II, ......Isae ol. sa·
nie r. tU l6w, Ponlewat r ~ n lepoehlebnych uwag o na- "'lerum ..... eJmo ' ... ł nuea 61... sz.ania. Z przykrośc ią prz,.mówca nie przedstawił _Ię, lzej pracy, :r.a1ądlll ksiątld ....J "lemiki. Cb "ł ' )'1110 'odał majemy, te m lenalnlki ręcz,.
t rud no (..J u s talić (:7.1
by l skarg I wn losk6w. Sposób VI ledno: wn,..c,. )elld m,. up<>' ne s~ p rzed miotem kradziet.1,
tAl t .. l. • ."'Wtt . ob .... I~·"" nl
co jed nak
n ie upowatnlalo
nlm red.
Wo j. t ..) J est.cn jak..l to :z.robił nie n{\Strajal d....
o 11 .....1"""1\1. cblnl ~h,... PI._
trudniej stwlerd:l.!f C'l.7 rol.- Jjn:ychylnle, ale - ulaJ ąc so- lo p.... ,..łu .uJ . .. lem .6walet I agenta do przekaumia tej In{ormacjł w formie, jak zostlm .. I• .
mowę
pr:t.eprowBd:wno
o b !e Spr awI: r. potę&H pra.,. N. a 'ret .omll", ot .. ,. ma",,"
ło to p1'zeds tawlone
wartygodz. 14.15 uy teł. mate
o pr1.Clknc:mm,. I l I: pigułłc ę:. &4p""'led'
I Okru .. we. 1»)'. t " cJI
kule. Z wr 6cltUmy na to ugodz- H .U. ,dyt praca po l~
K dątkl: skarg
uZY5klll. BeJ •. C PN" w .I~ wle. ped plu _
:c p ........ nekl" •• mv _ J 6.e'. " •• wagę w beZpOjrednleJ rOQnOs:a J ~c a na ob»łudU!
kllent6. dodatk(;wyd\ komentan: y
~urlta, w lr.1.6reJ
pfIIYII"."".
te
wie z. ulGlą stacji ('..l.
je. z natury rzeel.1 I bsorbu- na n ej strony. N!,e "&OStaI:!. mu ..,oJ.
.kafl"" tort'"
oU""Alo.a
h .cI. Nie stwaru ona tAtem tet ona nucona chotby z te- .r•• p ...._ _ "o III. kin PIli,. wy.
warun k6w
do
rejestraejl (O powodu, te konstr uk cja .. l kl~ pn,. kO .... )'IIa .. I• • • ,ta«.jI
enlJ'''oWJ"eb. T.. JIoO ... III"o
.,..
ZuL d,,,, ds. blDdlowycla
prz.eprowad1.onych
roo.m6w. ckienka, pn.y kt6rYln zakoń .,ła,n)'f
sa wuet,.1 "' .. "'eAl....
K.zlmlen K6"ldęba
W j ~1J C"Z.QI pote m.
przed c tyl .le caly incydent. un ieW . WO.JCRRZON1Ii:IIt

U chamsl wie,
które się pleni
ale trochę inaczej

... _ _ _ _ _ _

PSM.

śm1

Pomyłka?
O6powlndaJąc

prawy I rozdzJał clepla w sieciach a.ied\owych.
instalacJach
wewnętrtnych naleiy
do odbiorc6w ciepła CtyU w
oplsanych pr-z.ypadkac b.
do

Ilunnie

wandalizmu

na dpl a.c.oneJ kwot,..
%1 .łyc1n1a la więc pned ukazaniem
Ilę
n.lAtkl),
klientowi Iwr 6eono nadplaeokwotę w w)'8okHci 38. 1"1,
pneprallJ.a.Re Jednoe"ldole ..

...... _

poja.".-U sI( u inleresor. pojcmnikiem.

wanr wraz

mial.

°

°

,

sołtys
o

te

t1m.

twallć

winę

natprotcleJ
!Ul

"górc;" u

Wlz,)'stko. co dueje li<: nie
tak Jak powinno - wielll)'
nie od
clZ l.ł.
Pr-z.ypadek
zrelacjonowany nam 2 bm.
przez m!eukalica Kalnlkowa (nazwisko do
wiado.mości , rcducJI)
dowodL1,
te na naJwyWy rz.ądo W7
azaebel po\rafl ode'-'8Ć pe.
tellta oawe\._ IOłty ..
-

Sporo rodJJ.a w

neJ ...·losco ale ma

pożyClaIDJ &,0 od
5I"ych w opal, jakoj fARtemy się.
Do.... ledz.le1iiID'
Ile. ie _ Kład
GS
"
S &ubnJa pn"necU
węJieI
M

dla K.łnUrowa.

ZaPJ'\AU-

1m1 się 10U,.", ny
nbilu. Jak'" Ulu..
wicdział.

J

będa.la

Od~

ie Ide. bo

k ....
"tr.le plerWSly tcn lepn,....
:.t.Oona .laDęł. da kolejkI.
Stała eałlt DOC Da 28 .. to,...

wre. •

blowym mroz.lo, a
ni. kUk. Inn1"eh osób. lia-

no ok.zale s ię. te....
obewąlaje tbla, kt,", W'C1"et mej pnYJ oto ....1 Dali Mł
t,... PorUc ..... ! s . .ladJ .ię

na olej D.wet I takle ___
. b,.. 1I.&0re brał, "'uleJ Je..
s.lenł~ I ma.Jlt, C. d. !bij kierownik .kładu skrełlll
ł .Q&"lWuka. N.... Ilie Api8&nyas. nic dlao ani kUo·
,.nma. S.U,..
odpo....1elilł.t; ..H. te tens
sje4apyłaala"

de mnie", •

•

pn"cblalaa:d .. spne4a.,
i:rwiee I mleb .kwlto......
ironlclRym: .. P. ło łedtoie
••bl. d. ,J.rlllObklec_·1

Zdeaperowant
maJąc)':I

ezytelnłk, ·

dz.~ł,

nukał

pomocy II naczelnika gminy, u wojewody (ale
t.ea.
w ty-m. dniu ni, prqjmo.
wał) l • Wydziale Handlll
UW, ,dale uslynaJ:
.. Bę
d~ :r.alatwlać'\ Dowie-d-.de lUmy

się

fi

równlet,

kilku rn iesz.k.ańc6 w KaWkaw. zamierza napisa~ de
pne."odn~go
Rady
PAl'WtWL Sl\da.lm::r, li

DA

poc:.ll.tell w.ulG
unąd zl6
wieJskie . z.cbr.nie l poroz,.
mawht~ t .olty.tem I\l\
t;emat wart<ńc1 Jego slo,wa I
.. techniki" sporządzania llsty , Chyba :te k rasnoludki
(O wy~ł1_

"."

It,.._

..

Da-

węcJa,
"bopł·

Redakcja
odpowiada
•

An ... Kolble"-

lUowł

ca Sama. Pani lis t
prz&słal iśmy do WoJew6dzkiep
Zwl ątkl.l Sp6łd",lelnl
M(e.
czarskich w
Przemyślu,
skąd nale;ty oC",cklwaf odpowied1L

•

JOleI

PneRłJU
pomysł

Nie

80kolo_kl,
sądr.1m7,

\eremacH

b7

zwłok

lpotkał s tę na Dauy"m terenie z 5ZerJ"ZYm zainteresowaniem. 1 to s ró~cb
powod6w.

' --------------------------------------------~------PRAWO I ZYCIE
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l~l'~III~A\~t
labił żonę

Kosztowne

U-letni d uś Stanisław Nowak t Pnewonka od dlu t Ill.ego jut czasu notoTJcmte
nnduiywał
al koholu I urząd zal awantury
domowe, w
czule k t6ry ch

f iZ1'CUlle

maralnie Ulccal .Ię nad ~
• raz zamkn<ll ją nawet w

Peter F.
Jechał

z

w ZSRR.

wywóz 2 tys. d olarów. Tymcza.enL.. w k!eszenl~h miał po-

aadto 5 Iy .. dolarów,
kt6re
!ak pbtnlej przyr.nal
ehda l oii a.rować liost17.e.

n'lnowl!. męta. pU"'l'z.eka, __
eego
popraw~, wracała
do

II"" z.apl ac il

Rodl.!nny dramat t O-II grudnia 1985
r.
W6wclas to S. Nowak udenyl ~ tr1.Y r a z.y obuchem.
delde ry w głowę. powodujlIc
wieloodiamowe :rJamanle podlItaw1
cz.;1;!t.ki z róWllOC':l.e'll)'11l ulZikodterucm
D)Ó~u,

• nutępnie sr:wcll J.I\ • mo. to do nekL- Po z.abbj.tw.ie,
'Pra wca zbrodni u.Rowa' popelnif Ja m obOJst wo, rzucaJIIoc
J.ię pod p e>el=l.!, ale n ie udaJ o
~ę·

LekaTu psychlatrl.1 Of~
kli, te II S. Nowa ka W)'.tlWO1V31,. _
n.a pod lotu
pruwleklł'go
alk ohollt.mu
objaw1 niewiary ml\liA.lńsk~i.

co w znacUlym stopniu I)jego pOC7.y\alnołć.
17
.tye~.ni a
br. prokurator
woje w6dzki skierowal do S.,du Wojewbd7.kiego
akt
....
• karun!a w tej sprawie.

gr an icza~

Wrocławianka
Barbara S.,
p rl.)' o kazji od wled:t.in
_ej
ewki
Vi Pr:r.emyślu,
przeC'owaJala
się s woimi "Ulajol110śclaml Na
ten lep dala
tlę
nabr a ~ Danuta S., IctÓnl.
posta no ....·Ua z.alatwlĆ t.h:ciowl
od bycie
t.a~t~~zej ' sluiby
woJ skowej Vi . tra ty poiarneJ.
Za tę
p r~ .dugę
uczynna
wroclawianku
u1ąd tlla
30
t ys. zl. Kiedy jcduak spraw,
Dio załatwiła - UWiedziona
Danuta S. upomniał a
się
•
awret plenl~dzy. OtrJ:Ymala
j ednak 7.Ol.Iedwle 8 t.T!l- zł ...
Odatnic
.amoehwala
z. .
Wroclawia odpow iadała pn.ed
tqdem za pn.,yjęclc kOl!.ykl
majątkowe'. Wyrok
brz.mia1:
1"ok po7.bawll"nia wolnośc:I
l
'JO tYI. zl grr.ywn,..

Jor1<u
rio5trę

przejściu granicznym
Medy« - ~klarował

-

domu.

swą

Podczas odprawy
w

n.

komórce. Mal~retowan. ko-bleta wielokrotnie
tlCJek.ła
do .w)"Ch roduców, ale
g

ugrnł .Ię

Nowego

od wledzi~

Za to

kłama lwo

125

AmerykatyL

II

Samochwała
przed sądem

kłamstwo

..

1I"zr.r.rn:r o.ra:z obe!ątono re
ko.uam] po~(powan!a I . platą sądową Oąe:znlo 11 ty •.
u). J ego .r.cz.:ścle, te sąd odatąpl1 od I.IT"1.oGCz("nJa pt"Lepadt.J dew lt.

liepoprawna
meliniarka
lanlna P .• Pct.emy,ia jut
ru ,,podpadJa- "La nielegalny
bandc!1 alkoholem. OtrZ,J'mala
lIR lo
w 1981 r. kar( 1 lat
poWawle-nla wolności .. 1 Ul w lc-!t.eniem .... ykonania na 4

ouz 2G 'TS. u grZ,J'wny.
Naulf.a ~dn:t.k po.uJa w las. ~
W rrn<Iniu ub. roku funkc)o-na.riusze MO ponownie ~Ila
kry li" JlIo na pokątnej sporze..
4a.iy wioa.. T ym ral'.em w yrok był auroWIl.J': półtora roku pozbawienia wolnośCi,
•
z.awielz.eniem na .. la la, I at
100 tys. u fJ"zywny .
lata,

"Trio"
z Medyki
d ykU w
.... Iamoll

.:"Wucza.iw
lię;\12 do ho bbV
ffl'i'UI I W za soc.L"'ie " iI"
m il
lIic przeciwko
temu,
'V'11
uurdzie; że m q ż "WOłi "o.wet
robit "iż pi~ ten If1oInek,
•
j dli nowel od c~o s u d.q czo.!U

pOdzic"tia w .:da-

lo 10worZlllZV tem u ra!lI '1Ituo.ł (odpowiednie
. :rklo, !!)rQ wUzanie bukietu I
/coI01"'!.< , wreszcie tmakll). Mo
tll!ko ;Jr<!feusjl',
że prze:: te
.... tl. 10 pwml c/ł ;est ; esu:z.f:
!!imiet ł Ide m a gd.:ie pou sto wia~ inn1lc!1
domowI/ch
pr.:elwor6w
W ,-u·mie piwftk o .,HZ1i~ l~ l- je;st .ta k zopelftlono., ~I! frud-,w do MJej
_jJ~ j Jallino d::iwi ;się, że
mąż mimo to lubi tam. prze.d1,/'OQ~ i może lJod:rina m,j pat:rzec
j ok pl u l~ fe rmenlujp!,
gwICJOCCłC Ul nkl a nej , urce'.
Pewnego c l1ia, DdU Janino
L . wnScil a t pracy i ZI13zla do
pJumiCl/, bil pr;::vniejc do obiGd:1I. OQÓ r ld, s po~ !rzeflIQ , te
d.,.Z1Di
S ił orw a"!!,
ki6dka
,.r:;!cpiloWIJlIa, G wn~tr.::r· d.oklodnfe
IIpl qdrowone. "'ło~
m,lIWGC::e
za brali .ok l, komPGłIł i 006'rki
1!)tQ.Z
spulciU
.m_c.::ne iloAci ' wina, bowienl
.lGbrGnie call1c:J. bulli b),'lob),'
:rbyl lI.CiqiLitoe. W Sllmle straIV tUe byłu
Z"bVI wiclltie t
w.I.Z1fstko ,.v$kaZl/trnlw!UI 10,
że w lamanio
dokonati ~J
pocZ4tku;QCtl d odzieje.
Janino L. "i!!zwloc.::nie potoiadomita " fu ni miłki( , po
e'zvm prZII;echala ekipa , , pł~
• ano protokól ł zobe..."ieC:OIIO
fl a dll.
No. ile ocenio pani "1"0~

pomi/lają cą

ch eC'klch dwo rkach.
R01Jla n ,~. zajmu je ~ię do =-mową

produkcją

dauma I "IOV1lc..::1I1

nI;

win

od
lego od

.wego ojca, !tvl1llego ongił lM
C'olej okolicU wininr.:o., 1tt6-rt

z kol ei
,~c.;ru

"ZOłębił

to jt'1l!uice mo-

u ,wc"o ojca. Rodzin o

L. l cUillda pTod..,-i(ldQ robito
tIIlTao, mogqce ko nkuro wa.C. :re
~lUJnu mj 1UIwet /irmo. mi, pr.tll
e..ilm ł!le m OnlU tll na IJ'ItI'U,
r:rec:;! ;0.' 110, "/'OzUc~IIVCh WIł~
twórców
d.opus..:c~ei
do
lJIr-e<lotv tl'UCizflll.
Obecuie, edu od killul hU
Jlcmum L . zo.jmujc mUs..:ka .ue lp6td rlelcte 10 tzw. blotv. ł mo piwnictkę
II
połDic'rzC'hnł kilku metrów k w a"roloWl/ch,
je"o 'Il10~UlOo.łd
p,odukc"jne ' 4 Z'IIooc:rn~ oIr"/'Ofticzon e, aie 'utko treftl"
a potoodtt cia..mego "amieuezenia. Wino lu bi doj,ze~
tli odpowiedniej plumiC'u.
e
uvm dobT.::e wiedz4 sma.k.oue, we "WłGAciwej tempeNlturze, nO$OW"fłUtI1 ::ociemnleaiu Up. W bloku 100I:ich moftiwo.fcł prakLllczl1le n.ie ma,
al e RomoR L. n ie WlIobro ża
IObia 'lItuClCji, ab» wie
ł'::4dzi(!
JHZ"JI"o;m1l.ie; k Uku
butli wino, padt ,z lIlIIuiąc tym
rodri/"'4 t"Qdycj(.
J e"o J!OUG, Jo nino, PTZ II~

.po.

poICOJ':-I\.!jC,

L atem U!sl.łego roku "bezrobotny" Adam B. (ps. "CIp u", ' Przemyśla,
usIłowal
kupić poza
kolejnokią p iwo
w pawilonie platow,.m
na d
Sanem (bw . "stodole"). Dano
mu jednak
dl) uo~umlenia,
ieby zmykal,
gdzie pie prz
rośnie. "CIpu " nie Jwykl wy_
.Iuch iwać tego roduju
po..
wcu:ń . i natychmiast postanow iJ .... :t1ąć odwet. Zllienack~
zaatakował Jótefa J., ude rza_
jąc 'o pięści,
., t)'1 głowy,
Tcn upad ł tale aicSlczdUwie,
te 6o"ZllOll
wleloodłaffiO wego
ualllania
pr llwego ramienia
oraz Itwichrul;da ba rku.
z~

couli;alliki WYl tc:pow(drowllł II.
Dll
pOJtOr.l roku do
wleueoia, bedzle rmulai pokryć ko• dy post(powllnla i w nlcść opł atę .qdowq,
• takie wplad~ po 10 tys. d aa rZCC'J. pokny wą~ne&:{J, ZM PCK I ZW
Zr:eszenj:;o Pra ....'"fllków
Polskich.

zoputol funkdono riuU"
>ID.
Na i bord.::le;
żul n~i mojej
PT"'lI - ooJ)Q.tl4. - PołoWC
nlopu tp('dri la m
prZl/ 11Ich
przetworach. Mą ż "otomio l f
bęa...';e

"icpt"X'icszonll, że ZRb,cai 1MI wino.
- Musimtl
j ed nak podał
PTZVnajmnie j
oriL>nlocujnq
kwotę u pierał lIię tunkc;"JtOIriusz.
_ Oc.miam lo wllzus lko 11 0
kilka ly$ięC'V zto luch - powiedz/ola.
Zapisalw jej uZf1onie. :;" o ~
b~ o jeszcze kitka td;ę~
okrodz/oneoo pomieszczenIa, po
c.zvnl ekiJ)ll od~cho to., pocieuojq e J(mhl~ L., że p,ed:e j
P!%)I pófniej lpra tDClI
zosf o."/lq
. kc', gdl/ż " iewqtplitoie 1'1,
lo małolat II, a pon.iewa.! opili
, ię win a, włęC w akolic I! Jtto.~
"11I"loł
MU\CIJŻ\lĆ
zaloYltlch
' m arkoCZ1l i milicja lO u,toli.
_ Najbardeiej ;::tnart wlorlif
będzie mą ż
- raz jeszee
weł fcftnfta Ja1litlo. _
Zlod.::ie~
je 1'14 J1eI.lWlO
l'Iie
d oceniU
wor!oAd
teoc ,wina.
,Ni e wega
tcqlopLiwaAC'l,
że polraktowoli to wllltlc:nie
j(1k
:wylcl ll
a llcollol
PTzvtoknęU milicjanci
Roman L. utr6dł do domw.
wieczorem i lriedv dowiedzia ł
się o wł4;mo."/ł.iu, pobladł i rę
ee m'li ".,.mtv. WlIU1qdol ta k,
Jo.kb ll
::a cllunlę za'lllerzo.l
prZeflld~
w zdwiattl·
- CZ'l/Ś tv nuorlotoal?
oft'kn ę lo
go ŻOM. P rzez
"tuplII wino i kUka łloiJWw
przetworów będziel: SZQrJ)Cl.t
.:lobie lłertOl/? Dobrze, te 1&ie
w tamcU się do mi~zkallia!
- Co ttl wie!z ... - Izeptlql
poblGdlllmi ul taml i C'h wiej"vm krokiem ...dal się do

su:

piWl'liCll.

T u , ,de patrzqc waW1!'t na
oprót1lioae butle, no ttlch miollt

tojrzal za
i

TUrę

Zlll ur kolllio ł

wodoC"iq110wq

jeszcze b01'driej.

s tszym , p o.obem ~dz.!e \Vla~
manie
się; do Zespołu Szkól
RolnJczych
\II"
Pnemyślu .~
J ego ł upem padł sprzęt rad ioionlCUly waMoścl 160 tys.
zŁ Skradziony "towar~ dał na
przechowanle Jcnemu B. z
:lurawley, któremu oblec~ 1 za
tę
przysł ugę spn.cdać
lanlo
magnetofon.
Po· uplywie
p6ł
roku,
sprawca włamanJa I uadzie:ty oraz jego "pomagier"
UlstaU
ujaw nieni
lupel.nle
p r:r.y padkowo. Krl.)'sztot
F ..
któr)' nicgdy ł grat w teapole
muzycznym
w 'zkole rolniC':&eJ wybral .i!;:, u
na m ową
dwóch ~olch kaldanek, w
odwiedziOJ" do ich :m.a.jomcJJO J erzego B. W domu lO.podana zwróciL uwagq
na
w-z.macnlac:ze..
Po
bUtez.ym
przyJrteniu się Im, Ulrienw·
wał s ię, te . prz.t:t poC'hodzl tjego .. budy", Wptaw:ll
po_
kwito wanle,
.,skonCiskowal"
podejrUl.ny "towur" t pruka Ulł go funkcjonar iuszom MO.
Niedawno od watny rolnik
tlak ani otn)'" mal od prokuratora wojew6d:r;klego illit poeh ..... aln,. omt nagrodę ne<:t-ową·

tet "otn)' mali":
2 lata podmwleal"" woJnoki,
200 tys.
zł
rrz)'wn,. omt p rzepadek mie_
nio w e."lIoiic.:i. za. Jer:z:r B .
rok wl;:;"l.lenla I 100 tYI. U
Wspólnicy

JU'r.'I S. -

Sokole oko

li rU TY

Sąd w,mie r l.}'ł
im 1I01idar·
ale po p6ltora roku ~ba·
wienia ....·olno! cl ora.z. po ISO ty&.
u grz.ywn,., a pon~dto onekl
konf iskatę ~i
\.C'h mienia
. (radio, telewiwr , motorower).
W ra mach kary dodatkowej
wyrok zostanie wywtesz.o...
. , na tabl icy OCł05ZCń
UO
.... Jrledycc.

ten

pele Adam B.

1 \~Op3dzle ub. roku
.Ię do mieszkania

Bogdana p, I ,krad li
....arto4icl 2 SOO u.

Oszczędzaj

Co ZYIlIe<:ą dob r.ze zaopoLr.:o n e piwnice, "Il,jed zq Llltko et,
k 1óT!1I oawiedzi!i np. Cen l.tajnq Rouewrl ię Will Jll1poTlOtoanych
w Krakowi e aLbo
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REKLAMA I

OGŁOSZENIA

ZARZĄD

OKRĘGOWEJ

SPOLDZIELNI MLECZARSKIEJ
w RADYMNIE. ul. Zlota Góra 19

ZATRUDNI
HASTĘPUJACYCH

wymagane

wykształcenie

średnie

lub

TECHNOLOGOW •

•

FREZEROW (tcż do przyuczenia w zawodzie)

•

TOKARZY •

•

SZLIFIERZY.._ . MURARZY •

STOLARZA

t,....

- korzystne warunki placowe wg
systemu wynagradzania,

zakładowego

- wyżywienie (odpłatne)
kładowym.

i bufecie

PRZETARG
OGRANICZONY

dla rolnikow, bc:z: względu na miejsu zamieszkania.
na niżej wymieniony sprz~t rolnkzy:
1. Ciągnik Ursus C- 355, nr silnika 238532, pr podwozia 356026, cena wywoławcza - 497 000 zł.
2. Ciągnik Ursus C-360, nr silnika 372637, nr podwozia 128275, cena wywoławcza - 462000 zł.
3. Ciągnik Ursus C-360, nr silnika 382180, nr pod.wozia 049914, cena wywoławcza - 394000 zł.
4.. Ciągnik gąsienicowy DT-75 MR, nr si.lnika
7 269 1703, nr podwozia 44025, cena wywoław
cza -:- 517 000 zł ,
5. Kosiarka rotacyjna ZTR-165, nr 16572., cena
wywoławcza 50000 u,
a. Kosiarka r otacyj na Z-036, Dr liS, cena wyw~
ławc7.3 43 000 zł,
7. Kosiarka r otacyjna Z-036. Dl' 3893, cena wywoławcza 40 000 zł.
8. Kosiarka r otacyjna Z-03S, nr 11801, cena wywoławcza 36 000 zł,
9. Scinacz Orkan-2. nr 2594. cena wywoławcza 71 000 zł.
10. Ładowacz Cyklop T-214, nr 802136. cena wywoławcza 135 000 zł.
1 L Rozsiewacz ReW-3, nr 5/ 820 / B, cena wywoławcza 52000 zł,
11. Sieczkarnia samobieżna Z-310, nr fabr. 1401, c..
na wywoł awcza - 126000 U.
13. Kombajn do buraków Z-4l3, nr tabr. lO, een.a
wywoławcza 491 000 zł,
14. Roztr7.ąsacz obornika N-218, lU' 7 /32i/ Z. "na
wywoławcza 140 000 zł,
15. Sadzarka do ziemniaków 25aBN-62,5 (2 m .). e.na wywoławcza - 36 000 zł za. 1 szt..
18. Pług 5-skibowy,.nr 5 / 453, cena wyWoławcza13000 zł,
17. Silnik spalinowy l HC-I02, cena wywoławcza45000 zł.
Przetarg odbędzie się 20 lut ego 1987 rolul "
Klubie Rolnika w l\-lakowisku o godz. I.
W przypadku niedojścia do skutku I pnelargu.
przeta rg fi od b ędzie się w tyw samym dniu o Codzinie 11.
lofonnacji odnośnie spnętu udziela głóWD1 speejalista ds. meł:hanizacji od 18 do 20 bm. w ,odzi~
nach pracy w l\takowisku.
. Przystę pujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej VI
kasie przedsiębiors twa, najpóżniej VI
pnedd.zjen.
przetargu.
Z~trzega się prawo unie ważnienia przetarg" _
ezdcl lub w całości bez podania ~rzyczyn..

publl=el na lamach .::tycla Prze-my~k ! ego" .

infonnacji udziela Dział Służb
Pracowniczych, ul. Lwowska 37, tel. centr. 50-21,
wewn. 64 lub 39.
K-029 / 6.

K-028 / 1

OGŁASZA

za~

Szczegółowych

Warunki pracy i pl8ł:y do uzgodnieni. _ zarą4
dzie spółdzielni, ł:odzicoDie od god1. 7 do 15.

DYREKCJA
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA
ROLNEGO w MAKOWISKU

stołówce

kt6reco pl'%Cprosz.em. zo.staU mOOo
wlqunJ obaj winowa Jcy. Sąd o!)cllli"ł łeb r ówn ie! kosl!taml ~
powanIa I opla~ sądo... po
13600 zl. orz.ekająe
jednoc:rołDla
podanie
wyrokU do wladomołd

opiekę socjalną .

-

onz M.IC'011a .. HANUS

t ~ J&II.14y •

wie prawomocnym wyrok iem .a~
zal Icb' Da kary po JedDym roku
po:;b.'Wlel1la wolnoicł • w.runkowym zawleszeDh:m wykonania D.I
okre!ll lat t~h i gnywDę: w wysokości.
po 100 ty.. do Poaa4to
sąd
orzekł od obu oskarżonych
nawiązki po 10
zł ni ne<::I
WoJewMule,o Ośrodka Społec:z: ..
no-PraW1ler. p['ZJ' ZW ZSMP
I
ponkodowanego Heo.ryka O..
do

SLUSARZY,

w

r.ł

et. ~......
umJ-.k all w wólce
Krowlcklol. ,b.iala~ w.poblnle :I
pobooełl:
ehuliCaAJklcll.
oobW
20.04.1981 r.. w tej mleJaoowaok:l,
HeDl"yka O .... ""nlku czeto •
=ał OD obrud
ciał..
Za tell
czyn Sąd Rejono..,. "" Lublno-

KSIĘGOWE

•

-

zawodowe

Włady_

S.01.1963 r.)

Fabryka zapewnia:

mleczarskie,
• MECHANIKOW SAMOCHODOWYCH - wymagane wykształcenie zawodowe,
• POMOCNIKOW MLECZARSKICH - wymagane wykształcenie podstawowe. '

MlSZTAL ( ..

I Lud:wUd ., ci. Puk... ur.

8 .10.11184

ZATRUDNI OD ZARAZ

PRACO\YNIKOVl

APARATOWEGO MLEKA W PROSZKU

ZbICQ.!e"If
słaWI

Ca. lana

• KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNOLOGICZ·
NEGO - wymagane wykształcenie średnie lub wyż
sze techniczne oraz co najmniej 5-1etni staż pracy
na stanowisku kierowniczym,
• REFERENTA ds. INWESTYCJI - wymagane
wykształcenie średnie techniczne i 3-letni stai pracy,
• REFERENTA ds. OCHRONY SRODOWlSKA
- wymagane wykształcenie średnie lub wy7.sze o
kierunku chemicznym,
• ENERG ETYKA wymagane wykształcenie
śreanie energetyczne i co najmniej 3-letni stai. pracy,

•

Z wokandy

FABRYKA APARATURY
ELEKTROMECHANICZNEJ
"FANJNA" w PRZEMYSLU

Ugłoszenia
TARNÓ WI
M-'ł

drobne

Zamleni~

na podobne w

J arosławiu.

mle.$Z:kanł.

Przemyślu

lub

lei. U-SU.

KoL ADAMOWI
• LESZCZyJQSKIEMU

etanie. WlademoU: Prtaemyil. I.eL
n-H, ... Cod ... 1.......U.
C -7I
Kęd:denyule

oa

r6wnor~l!..
pt~emy&kim.

po&ukuJę

pokoju

do

:łłS-1I.

Q-'l1ł

S~pltala

wIPÓIClli.·

ZOI'1Y

w

&:ę-

DYREKCJA
Wojewódzkiego
Zellpolonego VI Przemywyoajęci a
na
terenie
miasta
Przemyśla.
Prumyśl.
l.el lU-9&, ilu uDl.ew ain.l. u c ubiony !lwU.·
p . Codz. 1'G-S7/: ri .... p ... ycbodowJ" od nI" $!SHl ol.
'
K-łl34/1
MARIUSZ ZIMOJ'iiSKJ (um. O- 5!31".
lliURO Pośredniclwa
I Us.łu,
nrów 174, g m. Radymno)
~Uoblł
(Okf"7.ei l , l eI. 62- 93)
prawo Jazd,., ka t.
B.
wydane Biurowych
12-16),
pn..ez W"dzi.ł Komunikacji Un~' polce. codziennie (go(h;.
soboly
(1
2-14)
usł ugi VI lW.kres.le
ol. Mia,ls k lell . . . . Zawlerci ll. 0.73
ZGUB IONO pleC%lItk~ o lrekl:
l
..Rejon Dror PubUolln y oh w Pru- nośclowycb. b udynkó w j ednom yila, DariliSI KOlI.dralk .... 0-74 wielorodzinny ch, gospodarslw r olSŁ~rER Y Irlandz!!:i e.
szczen iaki nych, dzłalek budowl anych I or- spM':cda m . Rzonó w, 101. ni-M. n ych orn~ zamiany mlen ka6.. Po0-852/1 siadam" du i 1 wyb6t o fe rt :r. tereZĄBKOW1C E S LĄSKIEl Zamle- nu całego kraju.
0-80/3
1t;~ m ic.nka n le M-:J n a podobne w
KOMENDA Wojcw6!I7.ka
OIłP ·
mi astach wol, prwmysld(>go . Wla· ... Przemyślu w y najmie lokal
na
.om.,!ii: Pnowyjl, let 31-'1. G- 7S pomieszczen ia biurowe o powier:tJ'ANUSZ SZKO.LKA (u.m. Krbw_
ChDI ml.D lmum 150 m kw. O ferIlild 15) 2gubił prawo lud". kat. ty pr~ klerowac na adres: KeBT, wyd ano prZE":ll "'ydlllal K.ma- IDeo•• Wojewódo;ka onp,
Pnanik.ej(
Un~d.
Mlc,ilikiclt.
w
Puam,.łh,.
G-71!1 mył!, aL l Maja b, tel 13·~O.
G-81/2
NA PRAWA prale-k a utomdyCl:MERCEDESA :a4O D _ 1916 taDych. Pnemy'l. łd. 14-N, w lIodL
~J4 tab td. 51· n. ... lO_b. lł-n. nio ,pnedam ~ powodn wyjar.du.
PILNIE

IZClere wyrasy
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K-łl32/1

.kladaJ,,:
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SlacJl PKP
Przemyśl

I Zan:"d Zwl,~k.
ZawodoweC·
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G-H

kupna-~przodaiy mieszkań włas- :~:::::::::::~

KUPU;;

f orte piali.

w

0-" RHU'W, Rejtan. U / l!.

dobrym

Wyru,.

lI"elfłO

wop61_-

ela • powod. ł mlud "an e·
SO dll'colunle,. pucowal.ka
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KONORATKO
"todlllDa. ZmarlClO
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lIIyrckc)a 1 .... p6łpuco_

ntcy a

.ojo".

Dr6.- Pa.

blie::mJcla w PI"lICDlyiI.

G·"

DYREKCJA
PAI'\lSTWOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ dla DOROSLYCIJ
w BUDZIE R02ANIECKJEJ

OGŁASZA
na niżej

PRZETARG HIEOGRAHICZONY
wymieniony sprzęt:

1. Multikar
samowyładowczy.
symb. 10. Silnik elektr yczny, symb. SZJd 44. nr
22-M, rok produkcji 1973, cena wy- .
914550, moc 2,8 kW. wartość 2943 zł.
11. Kosiarka do trawy, nr P-3-33~20,
woławc~ - 226000 :tł.
symb. 171, wartość 40234 zł.
2.. Motorower .,Komar", symb. T-50-1,
rok produkcji 1973, cena wywoław
Przetarg odbędzie się 3 marea 1987 rocza - 12542 zł,
l. Motorower ..Babetta", symb. 49. rolC ' ku o Cod:&. lO, w siedzibie Państwowelo
Domu POm0ł:1 Społecznej _ Rudzie Ró~
produkcji 1973, cena w y woławcza ianieckiej, W przypadku niedojśda do
9 568 zł"
skutku przetargu I. przetarg U odbędzie
ł. Silnik elektryczny, symb. SZJe. nr
273, moc 0,8 kW, wartość 1 720 zł,
się w tym samym dniu o ,odz. 13.
Przystępujący
do pn:etargu
winni
5. Silnik elektryczny, symb. SZJe 34, nr
!:989958, moc 1,0 kW, wartość 1860 . wpłacić wadium w wysokoś"Ci la procent
jeden
ceny wywoławczej, najp6iniej
8. Silnik elektryczny. symb. SZJe 24, nr dzień przed przetargiem.
Spnęt wystawiony do przetargu moz_
15713, moc 1,5 kW, wartość 3393 zł,
7. Silnik el ektryczny, symb. SZJe 14, nr na oględ.ć ł:odzienDie w goda. od 10 do
756036, moc 1,1 kW, wartość 1860 zł. 14 na terenie PDPS w Rudzie Róianiec8. Silnik elektryczny. symb. SZJd 34, nr kiej.
Zastrzega się prawo wyco!ania sprzętu
283862, moc 1,0 kW, wartość 1680 U,
9. Silnik elektryczny, symb. SZJD 44, lub unieważnienia przetargu be:z: podania
nr 43853j, moc 2,8 kW, wartość 2943 przyczyn.
K-031 / 1.
U.

SPORT
Piłkarskie

(po)r ach unkl • I

Niebawem

pUkatu:

po-

na !)01ska, my uś
winni jesteśmy
czytelnikom
tradycyjny "raport" z rundy
jesiennej. Tym razem będzie

J wrócą

on jednak inny od

pop rud-

Jl,lch. Plen ią ce się na nan.ych
bOiskach pn.ejawy
zwy rod n ienia

sportowych

obycza-

'p6w, . chamstwo I brutalność
- 'sklonHy n a, do skupienia
Ioię wyląc:.m!e na tej "cwrneJ
ka rcie" reg ionalnego futbolu.
J esteśmy świadomi faktu.
1;1;
większość piłkarskich wykroeu!ń rodz.!
się
w ferworu
..... alkl i zaciętej rywalizacji o
punkty.

NIc jednak nie motc

n iegodnych sportowca Idzial.·
CUI, człowieka, który w jeqneJ
chwili unlen la się w pos'poUtego chullgana I aWJlnturnlusprawiedliwić zachowań

ka, Słowa
te
dedykujemy
tym wszystkim, ktwzy wyjdą
wjosną na murawy w na-

dziei, te analogiczny "r aport;
wiosenny"
będue
bardziej
kTz.eplącym
świadectwem 0bycz.ajÓw panujących na na-

s'tYch stadionach.

W fIIodslo
jftl łlllleJ
_ezonu
lW/WI brały "d~.1 114 ' .... poly
ritayoh Id... w "lóryob
rralo
(nie ll~o k luy "H") ' 0.&0 piłka
uy. Za r Oinorodoe
prnwl nlenla
8ęd~owlo
.. n.J:'roil~ll" sawodnJ"ów 99 ourwoDymj ' oraz UO łóJ
Iyml k a rlk.ml. \V , umlo bylo tyeh
hr o H wi ęcej Illi Jes l enI1ł $10pnednler o ~łIlonu (w tym • f O
e~erwQ\lyoh k . rtek ).
Domlnowaly
J;)k zwyk le: rfa brub ln a. krytyka
on ecneń
.ęddel: o
ous nlolporlo·
'11'0 'IIoMw.nl". Al .. ese rwo oyeh
I %06 '''Uych kartoników uJrzcli
pll k3rse ;!8 le$polO"
w ys lę pują
oyeh " lidle okru;oweJ I k"'sle
.. A" .eulorów, klony IWOJIł " karlkoebJonooicl,,"
lI uewyiuyll
2-kralola Ill.~ę .. O" I ol f_krolnle
kluę "C" (w ,,,,unie Sł drulyn)!
lnn" Iprawa. te m ata Jlośe karlek w kbueh ftl blyeh Jed ki
.... pewurm l topnl u kOIl~ekwenl)j1ł
lel'o. Ii meeze wielokrotnie odb y ""aj", ~ę be3 1/: d2.l"lu kw . mlko"".nych .. rbllr " ...., • ol " b ..... wyboru
.. le saw!I1ie k.n" kartkami (etęslo
.. ob ..... le pned._ pob lelem).
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00 pn"d • •0.1'011' mające czeka dęika pr6ba, jaką będzie 8. Marymont W arszawa
ln",le Il.er"one kUlili. oJ, Ir.·
~y "
lidn .kręc:.~· ,J ."UII..n. konfrontacja z $ilnieJ97.Ą polów- 8. War$Z.8.wianka
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dn .. lIcoz\lml ee.. dlaneKO I.
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MB ~h .. w slr. l
(1.15.83):
b •• 411<J
p, .. cowlta
rawodnlcnk. Z. Darlun
•,lIp.la Ile.... I.awodaeh ran[l;l skok włIOlyl _ !. Lrl/lIe ll Ryb ....
Kupinews ki 10bsJ
pa
centralnej. eo mial.. jut
miejsł• S. Witold
.... ez·dnlej, m.. . 1ft. •• OSM? .lej k _o- 180 cm).
(wb.)
l cłllnka klubow. Ren:!.l. Wlin lew·
sk. , .. o ulIOlenin 160 cni, był • •
Fol.
R
.
PAWLOWSru
Z.IIrau ósm.·
był •• I,., .. o ..... .,y.d
S&lUeJlO pa.
czą lku . ' ",1
Zd.ill...... M;':h. l• lIle~o, rell tll.lelllo""an,. bielan

włOlilU:i'.ymy, cebula,
główka
czomku, dwa dute tJemn1a~
.kl, garść makarOllIl (np. 'wt~
clerków),
tytka mqlrJ.. łytka
smalcll, Iy.tka majeranku..
Groch opłukać, ulać przegotowaną wodq,
dodać s61,
zagotować I od stawić na kU~
ka godz.lfL Włoszczyznę, czo..
I cebulę • rozdr obnić..
snek
Mięso opłukać,
wlotyć
do
garnka z grochem I gotować

do

mi-E:kkoścl,

GHOCHOWKA WUJSKOWA
(proporcja na 5 osób)

bić
UlSmatkę,
rozprowadtJć
ją z.lmną wodą, połącz.yć
I

Półtora szklanki grochu,
I
I wo d1, "iyieczka fOH, 50 d.,.
m lE:sa, 10 dag boc:dcu, pęczek

grochówką. Boczek pokrolf
ko.sbkę, obsmatyć I doóat;
końcu do groch6wk L

I'rzedsh::blorstwa amer ykaA·
skie pod daj ą swoic h praco_
.ników tcst om,
1ct6re maj,

,..
na

ch roniqcych prawa obywatelsk ie, w 500 n ajw ięku-ych fiTm ach ponad j edn ą tTz.eclą ubiegaJ ący ch s i ę o zatrudnienie
zmusza si ę do pod dan ia
w spomn ianym
t estom.
Na
przykład Generał Electrle )ut
od mi eslęey bada tych pracowników, którzy zatrudnieni

.J.,

Jak polnformowal nas wo j.
Ikowy kucharz, tajemnica do-bre' grochówki lety w tym.
:te !lpeCyflczny smak uz.yskuJe w6w cza.s, jeśli gotuje się
Ją
w kotle
hermetycznie
umkn!f:tym
(w domowym
prl:ypadku
w $l.ybkowarr.e)
na kuchni polowej ogrzewanej drzewem. co jest motllwe
na pollgon le , biwaku c~y ."
zimie na... ku ligu. SMACZNEGO!
KRYSTYNA

Bez ustawy

~ W takich du alach produkcJI., Idzie bezpleczeńltwo ma
s:r..c~ó1ne
znaczeni,e, Nato-misat w zakładacb
Kodaka.
zatrudniających
85 tys. pr ..
eownik6 w, oświadczono,
te
zwomt Il ę katdego. · kto odmówi poddania I lę testowi.
Orianlzac!e chroniące prawa obywatelskie podnlosłT ...
USA wielki
"raban", twleor·
dZ4 bowiem, te jest \o iDC"
reneJa w łyde prywatne, po.za. trm godd ... z.asadę ochrony n1ewinll7c b..

wykazać, c ~y są narkomanami. Mimo kr ytyk i zw !ąz.kbw
zawoclowYC h
I
organ izacji

bl;:dzJe It anowlła dododatek regeneracyjny, je§b oprócz mif::5. dodaInJ" na jedną. osobf: po niewielkim
kawalku
zwyklej
kielbasy.

było

Test jakiego nie

Fol. R.

pod koniec lO--

towan!a dodać makaron, warz.ywa, ziemniaki pokrojone
w kostkę. Z ły1kJ mąki zr0.-

Zupa

akonały

w laga toku Pr:temyśl poIladal. at 250 IzynkÓW, dys.tamując (w por6wnaniu cło
Ilc7.by m le szkańc6w) WRYst~
kM! galicyjskie
miasta.
W
lamym Lwowie, kllkauotllle
przeclet w !ęk slJ'm. s ~ynków
było 360. Prasa przemyska
z
legał roku, komentując
6w
lakt, ubolewa przede WPJstkJm nad tym, te do kieszeni
szynkar"l.7 I dzleriawców tra~
tlają zbyt dut e pieniądze, SY.tematycznle przepijane p~
ludność. C61,
ustawy ant1
alkoholowej jeszcze WÓWCzal'
nie bylo.
4

PAWł...OWSKl

*

Dziękujemy I

P rz.ebywaJac w SlICzec:14
nie pamięt ał a o nas stała ~y
telnlcloka
"Zycla" - Anna
Marchewka·Koperska.

Rvszard Przymus

Fraszki

*

Z w ycleclJd do Kopenbagi i Hamburga naplaal. do
nu W , K owalczyk, zaj I BodmJ. - J ózef KraWCZTk,

ZYCIE

Czasem kwinty.
czasem baty.

• ze

Szczyrku, gdfJe odsię
II MI3t~wa
Polsld ,.. Narciarstwie AlpeJ~
IłklrD Nauczyciell, pm.drowie-o
Dla przes!aU zawodnicy I kierownik
{podP1s1,
nW:stet7,
Illec:zftelnel,
bywały

SMIGUS-DYNGUS

W

gorącej

wodzie
- kąpany_

Został

Za

skarcony srogo:

zbytnią inicjatywę

oblanogo~wod4ł

ME LDUNEK

Wieszczu! Twe...księg1
Już od lat paru
błąchą pod strzechy
prosto ~ bazarów_

•

R,.. EDWARD KMIECIK

Z War.szawy

nadecła

sympatyczna k arteczka z pozdrowieniami od Beat1 G06
• Gnęskl, która przebywała
y .wIkT na SMoleniu ZHP. ~

*

Poslomcr. 1) potr"a,..a s mielonego

k

on

Krzyżówka

mlęA.

Gl nadmiema wa,a. 10) pojemnik utl"Z)'mujIto
cy sla~ tempetatUl",= np. herba.tT. kawy, U)
tyt.ul lokalnych .,ładc6w indTjskich. 12) de-pla tkanina bawełniana, 13) choroba z.ak..
:108 świń. 14) niedobór ,.. kasie, l~) popular-

nT rower składanT, Ił) %akt; lt) azala Ił-
tu rglcma, 20) skałeez.en1e, 2ł) kamfeA szlachetny, Zł) ognb.ko «ót"al8k1e, . ) kupalnik
górski, 32) zapora Ir:olejowa. .SS, .miano, M)
naprawa, 35) dute naczynie utywane w g0.spodarstwie domoW)'ID. do tnycia Daczrll., 3łł
apteczna jedno.tka miary, 37) przekąska a
ikry, 38) ~f rolr:U. Ja) imię 1eńakle.
Plonow.: 1) &derzenie, 2) słuf.ąey oficera.
3) dawny sz.el admlnUtracji. powiatu, .) towan-Y.ZT panu młodemu do ślubu. ~) Jiawk..
do~ 7) błazen, pajac, 8) barbarzyńca, niszczyciel, t) pokonany przez Dawida, 17) 1"0jlina o silneJ woni, 18) nad uewounyw..
klem, 21) draka, skandal, '-2) Ilomlany dach.
23) orszak podrótn1eh na pustyni, 25) sztuka
pisania I rysowania, 27) roślina na zu p'=, 28)
figura szachowa, 30) romna oleista, 31) ....
kryta drwina.

"* "*

'Ii
KRZYtóWKl z, NIl I (115)
Po7.lomo: ntampa, _repe t, uwa,ra , ""« rlant,
ra madan, okara, .t.rter, bln.du!!.. , tudent, ta_
sza, kikut, straU.lr:, Jal;zcr., Rac boń, puc:b~
m rdwa., neolit, lun u , " lad, . kokl. ofiC::Yłla
obelisk, rótanka. te-ł"ma, t.r.tika. bandera. raDo~a, uy.( ..~ Iu.racia.
t.arpaa, mi .... a uto.r-ytet,.
Ploao••:
maharadi&, alU$be.Il<k, romJ. ns, POdium,
tal, taradajka.. ncZ1M1hk. cieciorka. buko"".1w,
n pat, rac::ja, twae:&, ltrUla, r efektau. sa ebat"~
kontrabu. parter, rec.t,., aUtiea. 42.0Dka. ant..
1l0Z~

iii.,.,....

na..

kabała...

--

Na.e:rocI4

Term. ... lIadllylanla roawu.,l'" _ TYLK;O NA KABTACa: POCZTOWYCH Z
KUPONEM - 'wa tJ'l:ocJ.llle. Prawi'''.e roawl'lullla welD14 .,ual w '-waal.

llqTó' klli"tltow)'ob.

T._

~

okumuJe ..KO.lO" .. Dt-

Nurody lad'-:-' w1101Ow«U: Berbara

• • • Vjb..... 1Ia....

I.,. 1..ui.Al •

1IIla:. s

Pnem.yłt ..

a-

M• • eJ ~b,. I .&...

Harcerze I kadra Szczepu ZHP lo I LO ., Pru:rJl1ł1.
przesłali. gromkie
"Czuwajl"
• Tatr, gdzie d'tlękl "Merze-Polnej" spędzali fer·l e &hno-

- __ ----_
..........
Wkrótce
w

....

"zYCIU"

!

Za tydzień tysiącz ..
D1 numer naszego
tygodnika w objętości 20 stron za jedyne'
złotych, a w nim
in.
specjalna
m.

;0

wkładka

ukazująca

redakcyjną kuchnię.

Nie zapomnij kupić, bo na
następną
ol;tazję będziesz czekaE kolejnych dwadzieścia

lat!

