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• Przeciw schematom (str. 8) Przetarg w Makowisku (sti. 10) O Obraz na dachu (str.•11) ~~
Zależn 'ść naszego zdrowia od witaminy C (str. 12) • TYlko ryba nie bierze 1. (str. 13)
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Nie
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mlSS ...
Sk01\cZllłll się jut eUmlMC;e "iulellO .zct"bla, w któ'llch Jelek:clOnowano dzłewc~1ł kandlldu;qce da 'lIhllu
mln. Bił'" więc . prleglqdll ł mM.ł
twem otn:ak:cjł, spekulowano no w'lelkic ,po.o~ (to 03tatnie wkulUGra"',
i M widowni), o Iliekt6r%" Mwet
twierdzłU,
eo!olt
prtvpomift4 im
hundei tllwvm toworem - Ul Vł4Cle
niu prle1łolnym.. Tteet JołYl4.
TenU" walk4 prtvbieru o,trtejne
lorm" - Ul kmtcu "ową Iq nie komu!,,,lel C%II ch·oć bll no,"t W1kIeezka
ZallTGn'cmo. Tu Idzie o auto. l to Jo-

u

kiel

A ja uwoiam, te
dde;e mi
krz"wda. Na co - ""tam .łę -

!

.tię

la_

dnej dziewcllfllic tuJuwoWJ/'
wóz1
Mate w.ule pnebiemt we wtok1de_
loch wmochod6w, ;ak w ultDO llcach..
Od ~,enlł - to w PTZllpadleu ma.ochlstek do najw.ponklbze"o krą
townlka no. TlIn1Czo'em !UJ mojq urodę nic poleci nawet po.i4da c.tka m oloroweru.. GdlU~ lU
TÓwnoupraunne_
n/e, jednakOtD)ł .tart ł iTlne
taklel"
Fakt, te r6Ź1tłę lił od IlICh dziewcZlln , %włar..cUl pod

nie

powini~n

wz"lłdnn

pld,

rzulotoGt na moje pra1D(l
Itanu 1D konku"k> pięknoki. A .;ednok.
Sqdzł, te mialbvm ;okld minimalne
nonIe. Wprawdzie tona, WIIratajqc .ię
mojej i<ta,ie. ludziet innych zole_
lach, twierdzi, te ob.otutn'" nie moi.
pojqt .woje, ! Iepoty l : e gdll Slwórca
chce kagdj pokarClt!, lo mu TO.tUm odbieTG, n'mmie; je.t 10 opinia tubiekIlłtono i :Jako lako lIie UCZll .łę.
W t\IJiqzlcu ł 'lIllł, Ul imieniu tzw.
pici br t"dklej, Itan.owczo tqdam 01110szenla ,lo,oW11ego konku"u _ może
b"t pod ha slem:
"NIE WSZYSTKO
ZŁ.OTO CO SIĘ SWIECI .....
NI" tqdom pr::" t llm na"ród Ul pa.'ad ek, Lratoaaonckich 'Ilm ochodów.

°

Mogq

bl/t

polonety -

b lłle dużo

RE D.

Królowq pi ękności P olski południowo
wschodni ej została miss województwa tarnobrzeskiego IWONA KANDEFER z Rudnika nad Sanem , o. tytuł l wicemiss otrzymały
- DOROTA NIEMIEC z Rzeszowa i TAMARA KARNICKA z t.alicuta. Pojadą one,
wraz z miss no.szego województwa _ jarodawi a nką MARZENĄ POTOCZNĄ (to decyzja jury przc,!l ląd u , kt6ry odbył się w
Rzeszowie) , na eliminacje strefowe ogólnopolskiego k onkursu do Wrocławia .
• Fot. R. PAWŁOWSKI

_----_ _--_ _--_ _-'""'_ __--,---

Wszy. tkle naJplt::knieJlte dziewczęta 1: Czterech
poludnlowo-wlC hodnlcb województw prezentujemy
na str. I.
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•
Na plenum ZW ZSMP
pod!adlono m. 111., że ud%.iał
młod:de:ł.y
w
~tl:P!e na-

II LUTEGO

• Prokurator Re)ooow1 •
Jarol la w lu uS\.o.o waJ arent
Qmc%aSOwy wobec: 4o-Ietroego
mieukahea teco miasta Mariana 8., bet. u.wodu, pracujące&o
jed)'nle
dor)'wczO,
upnednkl Jut. karanego, podejnanelo o u.bOjstwo .węJ
sublokatork i. 57-letniej Kadn:Uery W. 28 lutego br. Marian s." um ~ siC do
RUSW. tłumacząc IbrodnlC..·
niesnaskami
we
wspólnym
mieszkaniu.
1 MARCA

•

W Blr cQ' I Wyszalycach

:t: kolejnym koncer tem wyslą
piły 1:espoły dliałającej prQ

\\""DK
AJencJI
Imprezowej
,.Estrada", Q'sk ują<; umanle
lICUlle l(rOmadzonej pub liczności.
.
• Po przejści owych klo~
t.ch, .powodowanych brak.lem
wagonó.. u. łoga lespołu stacji rranlcm,ch t u r Awica Przemyśl Medyk a m6w
sy.tematycznte dostarcza polakbn hutom radllec kle .urowce. W br. (do 1 bm.) w .,Iuchym porcie" pnyj~to 1,'
mln ton .urowców : towarów
ImPorto wanych z ZSRR. Nowa fa la lI ł nych mroz6w. spowodowała Jednak, te poc itll::1 t
niektórym! gatunkami
rud
(np. m anganu) pnebywają w
odmra!alnlczych
k omorach
ponad 40 ~odzlll.
• W ~OSpodMstwie Kryst)'n)' Srocz.yk we wsi Hu rcze
(gm, LubaCIOW)
urodzi ł
Ilę
b yczek • potwor ek, l dwoma
pyskamI. osadzonymi na jednej d owie. podwójnym uz<:",
bieniem I dwoma j~z y kaml
oraz czworgiem oczu. Zdaniem lekr.n.y weterynarII, w
tym nl~yk le r zadkim prZ}"padku
ewenementem było
takte to. te b1C1:ek
urodzi ł
• Ię tYW1 I m(mo takiego w ynaturzenia
ut'Z1:ymywnl się
przy
t yciu przet kUka dni,
k armion,. przez wl a!ciciel kę
mlekIem z b utelki

Z MAltCA

• Na posled~n lu Kolegium
Woje ....ody r ozpatn:ono Informację
o uła twieniu skarg,
wnlo.k6w f IIIt6w od o bywatell do terenowych organów
adml nis tr.cjl pa ńlltwow eJ w
u biegłym rok u. Skarg I wnlosk6w było 592. tj . o
mnie j
nit ..w r oku 198.5. u~ listów
628 (at: o 51 3 mniej). %51
skar g uznano za tllsllclne 'i uła twiono po1:Yb·wnle.

.5

ukowo - teehnlct.nym nadal
Jeszcze jeosl w wielu środo
wiskach n iewystarczający
I
dl atego b tnleJe pilna poUlebe; otywlenia teco ruchu.
•
Na posiedzeniu WKO
przeanalizowano ak tualwI '1"

TYDZI El'iI wTV

i!:

oa'pełnle:Jnego

TOlnlków w

uopa,tn.en1a

środki

produkcjL

Zwr6c:ono UWa&:ę na konlecznoit pełnej dyspozy cyjnołcl
wazy.tklch jednoltek I Inst,tucJI obsluJuJącyc h rolnictwo.
• Na wniosek kobiet utru dnionych
w
WPK M w
Pnemyśl u Rada Procownicla
tego puedslę bl out wa prz,ekatała 15 ty •. ll, prl:emacwnych
poaątkowo na %3kup
kwia·
t6w 1: okaz;J1 8 MARCA, na
konto spolec1:ncgo komite tu
z.akupu mammogralu (aktuąl
ny stan konta: 3330 tys. d).
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• Miesuań c1 Kaszyc (w
cm lnle Orły) uClcill 44 rocznicę wyj ątkowo bes tialskiej pacyfikacji tej miej scowości , jakieJ hitlerowscy oprawcy dopuśc ili si ę tam 7 marca 1943
r oku. Na grobach tych. któr zy "zginęli, bo byli P olakami". złatano kwiaty I zapalono znicze. Paml~ of iar uczczono tet okolicznościowym
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Najliczniejsza,
naj aktywniejsza
KOLO GOSPODYR WIEJ_
SKICH W MALKOWICACH

.11: dutym powodzeniem, ."y~
nacz,yl'!. I tulaw
.tolowych na-. 300 osób (I),
wynajmuje kuchnię I .alę Da
wen-la I Inne te,o typu uroczy.totcl, or,anizuJe r61noro.dne kursy (ostatnio kurl wy.
r obów
,arma1eryJnych),
w ,p6lpracuJe z komitetem
rodzicielskim l%koly .., pny.
gotowa niu Imprez dla dziecI.
Doeenlaj, to najmłodsf
mles1kaf:lcy Małkowic I ltara-

potyczalnM;!

LICZY 1).0 CZWNKlR. JEST
TO NAJLICZNIEJSZA ORGANIZACA
SPOLECZNA
WE WSI. A JEDNOCZESNIE
_ JAK TWI.ERDZĄ KOBIETY _ NAJAKTYWNIEJSZA.
Tego ldanla Jest równiej
wielu
ml:tczyzn, a wśr6d
nich przewodnlcz.ący rady l o.łeckleJ EUGENIUSZ WILK.
Taka opinia jest zgodna l
rzeczywistym . tanem _ nic
nie ddeje .Ię we wsi bez udziału cuonklt'l KGW. Odno• 1 ~ę to w równej mier-i:e
do .Cery tycia gOlpodarczego
jak równlet .połccznego. Ko.lo dysponUję włllsnyml pomieuczenlaml w Wiejskim
Domu
Kultul'1',
prowadzi
magi el elektrYCVl1 clenący

Ją

.Ię

uewanłowaf.

Przy-

z ostatnJej

kładem

niemal
chwill mote byf przygotowanie części arty.tyczneJ
a
okazji 8 Man:..

W ubiegłym roku KGW
bylo
wlp6ło r,anl:tatorem
IIc&n)'ch konkun6w; m. In.:
na
najplęknieJsz1
ogr6cł
kwiatowy I warzywnIcq, ne

Rusza budowa krytej
D<»lownle
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dnl,
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je- końca be. Wanott
ł ...

kUka t.y,odnl. d.zIeod rozpoczęcia
robót
na placu budow1 krytego bale"
nu w Przemyślu, a łcUleJ m6wląc od kontynuacji proc · za·
inaugurowanych Je .lewą ub. r0ku. Ambicją lpo)eeznego komitetu budowy bnsenu jest zmontowanie hall pł;rwalnl ." tzw. ltanie lurOwym zamkniętym
do
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Aula J Liceum Og6lnOoksztal cące&!ł Im. J . S!owllC'kt.ego ."
byla w końcu ub. mlea'-ca &I"~ unacail SO
uczni6w #.kół ponadpodstawowych, kt6rz.,r pnyat"pUi do
ellmlnacJI wo)ew6chklcb xvm OI1mpiad1 Jęt,ylta Ro8yj.
RIego. Najlep~ rusycylłk, aostała L~1_ J . . .k a I LO
w Prsem,.łhl ~ repre:r.entow~ wojew6dUWo na el'"
m inacJacb ce.ntTalnycb), pr1J',olowywana prU'Z mer Micha·
linę LukuiewlcJ:. Drugie miejsce uzyskała Beata Kycu.
(z. telo .ame,o liceum), a trzecie ujął Leaok C7IDballlła
s ~poI" 8zll.61 Bud.",IaD,ck w J aro.lawt..

Jarosławscy
Wedlue nacunkow1cb danyeh, w Jarosławiu jed Ich
kUkusel Z tej
pnybllioneJ
liczby co najmniej Ilu
lo
prawcW.wi
koneser%J'.
Są,
wśród nich
filateliści I fIlumenUcł, k.yrorlll.łcł i kolekc!oner%J' bia łej broni, numlz~
matycy, blbUome,
zbieracn
laro.ławlanów. Mowa tu o lu·
d:dacb w r6tnym wieku
I
r6!nych zawodów, kt6rZ7 sw6J
woln, tul
pneznacuJ" na
gromadzenie ekllponat6w
z
IntefftuJllcych !ch dziedzin o·
raz połłeblanle wiedzy prz.ed.
mIotowej.
OkuuJe siC, te zbleraf motna niema' WS1Y5t!{O - ',tar.
da.gerotypy, dawne poct.tbwld:
onełkl I
łuzlkl
wojskowe,
porcelane. 'znaczki pocztowe
odznaezenla, monet1. breloki,
proporce a naweL kalend3t u z kobiecymi aktami.
00
dzlllaj nikt nie zUezyl rod u·
)ów zbleraclwa, bo pos tl;P eywlllUlcyJny wylonll. tyle
twor6w ludzkiego umyslu, te
t"l*1O łednoznaculle przewid%I~ Cl1 powiedzmy
czcłf polpolltych w doble 0becneJ przedmlot6w cod:t:1en·
necu ułytku nie
.tanle .11;
Q
lat puc. pn;edmlo tem. zbl~
nJczycb pu'L
RodzaJe
kolekcjonentwa
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MARIA
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do nich m
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DRZyflSKA
W ublegl.ym roku malkowlekle kobiety pn,ekazaly na
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kolekcjonerzy

WTQCtawia._
pasów
cnot.7.
Zapewne nie ., to te auten-tyki, ktOrym1
zabe:lpleczaU
dawni rycerze lWe małżonki
przed ldradzlecklml Inkl!aaelaml, podcz.as gdy oni wyru~
lull w b6ł, ale temat pru~
znaf trzeba, nader osobliwy.
Na ZacbodzJe k ....ltnle ponet
przemysł W1hrrarzajll,C)' bkowe utens"lla. rodzi .Ie wsuk·
te pytanie po co? Byt mote.
te chodzi W)'~CVlle o kolek··
c}oner6w.
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Jarollawla tltwonono Sekcle Kolekc}onerów (Ucz.y JO ezłonk6w).
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Poziom kultur,,,

u-

kresie oehron,
' rodawiskar.
Jes t tragi cl.DY - takie stwierdzenie padło pOOcza.s obroo
Wojewódzk iego Zespołu
Poiclskicgo.
poświęconych
VI
g łównej mie rze : agadnleniom

nas-rego stoounk u de pri'.)'ro, dl' Warl<J pamię tać l o tym,
ic wiel e grrechów popelnion ych wobec środowt!lka wy _
n ik a nie tylko t. braku ł r od
ków inwestycyjnych, Rle równici z niepowainego \.l"a.k to-

tow nno " ' r odkach do prania i myc ia (o 98.4 proc.), W
przetwurach
owocowych (o
Z4,8 p roc.), cukierkach (o Z2,1
proc.), a ponadto - w
pł,.
tac h pilś nio wych I wydobyciu

siarki.
prz.edslęblorlltwach
mysłu
uspolecznionego

W

prze-

u·

trudnienie wuosło z 2:1 6811 0só b w 19115 r. do 2-ł 200 w r oIc u ubiegłym, przy czym np.
w przemyśle IpoiY''\'c:lym
i
wlókienniczym ilośĆ pracowni k6w .:wi~klIzyła się, a
w
prccyqj nym t odzieio wy ,n -z;malała.
Poprawiła się wy_ O
dajno!ić pracy. m ler Ulna wartością produkej i
tw
cenach
stałych) sprzedane j rui Je dnego
zatrudnionego
- byla
wybza o 4,4 proc. Natomlallt
średnie wy nagrodzcnie Wtro5ło o 18,2 proc,
l
wynosiło
ZO 836 1.1.
W minionym r ok.u sta Ły'
óltYC1.nym robotnik przepracowa ł średn io 1789,9 god z. . czyIL O t07 god:r.. mniej nit.
w
1985 r. Te nie stalystyctny robo tni k prtebywal w tenlym
roku
at
i 56 god:r.. (prawie
miesiąc!) na t\vol n ienlu
cho-~ubow,.m.

Trochę

w

liczb

wojewód l.Łwie

~rz.emy'·

kim n ie mo w ód t.allc:lillly c h
do I I II klasy cZYStO~Cl. 32
proc to wody U l kluy
res.:la
poząklasowe
Ze
152 t.altlad6w 4(1 proc
betprawnie zn uca
ŚClCkJ
do
wód. W roku 1985 na 115 mln
m S/..eŚC.· ~clek6w, oc;;.yS"tczonu
1.8ledwle 55 pNC. W Przemy·
siu do Sauu lIplywa ;3 p roc.
oczys1.{'lonych Ścieków
n ie
Przemyska ocl:ysu"łalnia lest
wykor :l)'stana z.aledwie w 35
proc.. Jaros laWllka - w 611
proc W 20 gminRt'h nie ma
wysy p isk .l mleci 21
tak ladów nie ma oczysz.cMl nl kiek6w c~~l' ma nie ,w peł n I
wykonystane.
Wg
donych
NIK Inwestycje Stj
rpall%ownne p r wwiekle
I pr7.ekra'cza sil;' p lany finansowe (I nie
oddaje oblekt6w . I tak
w
roku ubiegłym plan finansowy wynlóllł 144 proc.. /lIt' l
plan owanych 9
oczyszetain!
oddano lIl Iedw ie Jcdna
Z a mykać,

-

nie zamyk l1ć
s urowiej k a rać?

Co uobit:. teby
wreszc ie
sku te cznIe
d obrać
~Ię
do
" s kóry" trucicielom
wód I
po wiet r 1.a?
z.astan/lwiall
sil; posło wie.
- Z:unyka 6 powiedzlal
stanowczo
przewodniczący
WZP posel ADAM HEBA.
Je~zfZe nie po d eJmo w ali:irn)' tak dra s t ycUl yc h de CY"tJ I ..... w ahala sit: dyr Wyd"łialu Ochrorp
Sro d o wlska,
G ospodarki WodneJ.I Ge olo gU UW EWA OZIMEK
_ Wie m z wlasnl'igo do.
mie li
świadczenia, ie ltdyby
umk n ą,Ć

miij

d owalbym
stw lerd7Jł

-

PA.Wł..oWS K I

-

b. ·

A. Reba

Ka r,.. które

klad)' . nie
nie lost ały

"Fot. R.

ukła d

oClys~C"lall\ lę
p łacą

sk ute cz.n e,
pod w yin on e
poinformowała E Otimck.
S~ trudnoicl n a nC7.~ blu mi nisterslw. N:lu rCMrl labieea o Pfldwyisz.an le, a rc~o rt
są

______5

. . OLNiCTWO
W 1086 r. osi.ągnh;to rekordowe plony w uprawach rbM
ziemniaków I rzepaku.
N.
wy!łOkie zbiory wplyw miala
spn:yjaJąoo.
aura,
utrafiolI!
dob&r odmian, l.wH:kllzenle ochrony roślin p rzed cboroba~
mi I stkodnikami,
a
takie
wzrost dawek nawozów mineralnych. Wolnoryn kowe cen,.
" l:b6t kn.laltowaly
aię
w
grudniu ub. r. na
podoruje
21 11 1.1 ta 100 kg (w porówrumiu
do
grudnia 1985 r,
w z rosły w g ran icach
od 5,4
p,rot. do 1I .5 proc. ). W cUjgu
roku ceua
skupu
tywca
w ieprzowego .. podskocl!:yła" o
213 zł na kilogramie Ogółem
skup iywca był wytsz.,r o 4.5
proc.
I
wyn l6sł 24,6 tys.. t.
Mniej
natomia st
skupiono
mleka (o 2 proc., ł Jaj (o 22.4
p roc.).
Regres
~no towano
równlei
w spr7.ed aży
pasz
przemy słowych

proc.l.

wanla p roblemu,
który
kto wie, c-z;y nie pncra.sta u
g ll)wę wszystkich po"l.OS~a1ycn.
Przedmiotem
:talnŁeresowania posłów byly
glównle
zagadnienia l.wią1.8ne 7. emisją
pyłów Ilrzemyslowych
i odp r owad~niem
do wód nie
uczyszczonych ścieków .
doIYCUlCe p r oblemu
utyli1.8cjl
gnojowicy I
pu.ctl'rminowlI.
nyc h śrc dków
chemlc7.1lyc h
5tO$O Wll ny~ "w rolnictwie oraz opak o ., ań po n ic h. ~pra
W;t wysypisk · śmieci l kan rlli;' 3cjl vr.sl.

~W~ARTO~EDZffiC

wyglllda spr-:r.cdat
nawozów
ntue1.ll.)'ch w d rougiej po.ł o wie ub. roku (a więc bl!dde

to

rzu (ować
była

plony),

ua tegoroczne
wyuza , o 10,5

pn><.
W minionym roku skład ni
ce mlls"/.)"n ro lnlclQ'c h WZS R
(obecnie
WZGS)
sprzedały
fi\. in. 604 elągnikl o prawie 20 proc. wię:ceJ nit pr zed
rokiem.
Na 100 ha utytk6w
rolnych prz.,rpadalo sztuk: b,.dla - 61 .5
(w l,Ym kr6 w 33,81,
trtody chlewnej - M.
owiec - 18,9 oraz
koni13,4. P o ró wnanie tych wskat·
nIków z danymi z. roku
poprzedniego d owod zI. te znacznie zmniejszyła .lę Uość k r6 w
wzrosła
(o :5,11 ·proc.) I leoni,
nat.o mtast
o~llda
trzod,.
chlewnej (o 8,7 p ro c.)
oraz
owlce.

O 6.3
natomiut

{zmala ł a

ObiecująC"o

I"UlIll odar.rli:l ltomunlłłneJ wr.;:Il'
• ZWiilnliUJle ~woich
pnedaltb iors lw IId pllłcenia.
ka.r.
N ie była.bym "I:a Iym. "tnie·
Je równl ri
bafl.l:r.o
watDa
3prawa - ruwnoc~~IIn('go bu·
dowlłnl lł koł e Uuruw wrlU;
:r.
budOWli! ocz)"szczalnl. Ro po lelll, z powodu
bukll
ko _
le klorów, ocz:)'nc:lał ni~ uie 3:111
w pełni wyk(l r1."5 t)'wane.

Nic mia l naczelnik
kłopotu ...
,.. zbudował
wysyp isk o.
potcm na na r ad,d e ostnegał
kolegOw, ieby sic: w coś podobnego nie
pa kowali. Bo
teraz ma na głowic sanepid
i Inne kontrole, a ludzJ
do
nadzor u brak Ten przyklad
podala
Wicewojewoda
M.
MARSZAt,. która
l:wróc!la
uwagt: , te w
gmina c h
nic
ma -slu:U, komunalnych , Budowa
wYllypi~k
wymaga
nadw ru I nie mnie być powier1.8na ludziom" z:
Innyc h
br&nt na t.asadtle "przylatania". Stąd tc t apel do po.
slów . by ~ poruszyli 9p'rawe:.

w id I uoble " oi~J n ieJa ko
a więc w:rp o~:lio
" l! w wodoell\!r oral ka.n:lll_
"&a eję. W kraju nie m. dOll\d
ta kiego wtl"lrea 1 nie w lad o~
m o jak lo uble. T r te ba jedna.k 1:a.elą,Ć. I
my !'h t lnle
by~ m,. lIię le.l!;" o
pooJę li.
U_
, )'skali/i m y odpowle di, ie Je.1\ :r.aa.nraiujemy irodkl. r eaQr t będde nM W>l piera l.
w",orcow!ł,

Na co
Czy

możemy licz y ć?

moiemy

wyrat.lc

,,0-

optymizm" że .pra_
wy ochrony środO Wis ka
u-

strożny

z.yskają
rangę?

naresz.eie

naJeiną

Im

lO
wierz..yl'
Ote kilka wniO$k6w, które
sformułował WZP:
Sp róbujmy

w

• W)'c(w kwować ()(\ jednostck ,i:oSpOda re:t:rc h,
ko.
r:r.y5tającyeh 1 wód, pOlw olenla w odn u- p r awne do kon clI
rok u 1987 Ipuy ~:l)'m ten term in już na vr.stęp le wyd ał
się posłom mało
rcalny
prtyp aut.i;
• Wye~ckwowillc od \.erennwej
a dmini stracjI pali!ll wo w eJ I
pr1.etl~ię blo r~ tw
która wymaga rozwiązali na
lermlnowlł , reałi z aeJę
?:adali
szcreblu centralnrm. J ednyc h
u Jt lycb w planae b ;
g lowa boB. DO 31ę
przejęlj.
• W lwląl k u 1
pr:.edJu sprawą och r ony
środowiska,
tającymi
się
te rminami,
Inni uzna!! że nie' warto
I
p"",.6pl eny~
up
ra
t owa n ll
sen miel! (majll?l s[lokoJ n y.
i\fPC w ~i n ach I ,v,.:m aczye
" Astra'".
..T ransbud·· ' PGK
te r en,. ul lltęf)C"1e na skhdo~
w Prremys lu tTtucajll klekl
w a nle h oleci.
do potoku Jawor orle? przed Ct..v wnios ki te nie
poz.o....
wojenny. ale ~ nrawn" , ell~cu
poboinych
'echn!C~.1lle,
o sadnIk.
Pro- • staną w ~fer7.l'"
tycteń, podzlelal;)c lO"!!
wle._
blem w tym. te nle
u~talo
lu innych~
no. kt óre (
pncdsleb lontw
T ymct.asem
uslyszeliśm y,
ma odpowi"dać ta le~o
ute do kOlic a pięc:iolatkl kat·
tn.ymanle wi~c nie "dpowia_
da ~ mlna bedzll' lot miała
daJ ~ tadne { osadnik b.y l zawysy pis ko
śmier\.
..oC l I~t
mulony.
nlejacych o becnie w Przemyślu 95. wstaną wyeliminowaKanalizacja wsi
ne .'>4 małl' kf' tlownle. przez
Problem to brL.vdko pach_ podlllczenle. Icb do centralnący . Wypada w~ęc coś uonej
Ponadto
plMu.l e
się
bit - Teren nacis ka na bu.
w spó lny dla 3
województ w
dowę
uamb I I blornik6w
piec do llpDlanla
pt7etermlb elO~ł)'wow" ch _
poinfor_
no wally c h ś r odk6w chemic ~
mowała dyr Ozimek
_ Zdanych stosowanych w rolnlC'Jcm~ sobjp s prawe tf' to pó ł 
l w ic Do:ainie UlŚ mają b:--t
liro tl c k, ale n ie m a chwilowo
wy gospodaro wan e. obiekty do
Inn el!;"(1 wyj~cia
Ich C1.8so weC"o 1lf7 (ll' h'l wvwa- Sprawa budowy !l7.amb
nla. T w korieu - co oosłu powinna br i 'lI latwl:ln:l
od
10\"11.1 pose ł ,l
Wleclaw
r a1: U p rzy
planowaniu
buśrodki ochro'lY ro~lI n r.DlIczo·
tI :rn kow
m lenllA ln Yl'11
ne 00 I kal e ~nril
szkodlir.wróci l uw ngę pasel J OZ EF
wości
(t1.W
fungicydy). maWfĘCLAW
JI! byt sprzedawa11(' h\lto rolWypad l11oby wreszcie
nikom
leeltvmu1:JC'vm
się
r {l1.pOc1.I!C /lrzyn l! Jmnlcj
ja.
zaśwladc7.eniami ., kWlllitlkakt!~ uprOSZC10nl~
k ana lizaeJę
cjach. bowiem or> 7flll'awlanle
wsi - ,twierdz!la wlcewole_
ich w w olnei 50rzct1a1y 00'
w oda M
Manuał. _
l\1 y _
woduje nadlJt.ywRnie
przel
O$ohv nl(',,,,faO'lnmp fl'h uknś be .l ed na k II s Jl rtłwie pr...:yułnliciowo. wyst!łplIlŚm,.
fi n
rillwoś ..1 dla
4rM"wl~kll
w
Ar od owlsl<"
wypadku
przcdawkO'o'.,,,,.,la.
ruor t u ochron y
7. DrOIlO1:ycJą, b,.
na
r ade
os
w yb rat IlrlynaJmnlej Jc dną

mSTORIA

6

ł~;;'~'~~" ~'~~~~~"--~"~'

l

Dyskusja
historyków

"Choroba

z macjalyW}' Stacji NauknweJ Polskioego TowaJ7J'.twa Hiatnr)'CUlCgo oraz WOjew6dr.k !ego Ośrodka

nagła ,

Kształcenia

Ideolog ic1.llegn odbylo lię

w Przemyślu

poaleibeDle nauknwe na Lemat pl'Oblemów badawC'lycb aad ruchem rnbotnlclym '" rerlonle. Oka.z.J"
nał)' .11iIi Obchody 45 roczn ic)'
powitania PnU:kiej
Partit Robotnicuj.

,

Jak nu polnfol'mowW: przewodnlczący obradom, " .

go zwaIiła ..."
YPĘDZENJE

W

l

Z

KHAJU

SMIERC

; LAWA

zerwaU alę r",.r nl l>luladnley
od . Lalu, pa Lrnć Jall wyniosła
postai: monatehy wtrod WHOI"J uc411' zwama ,Ię& loskokm na d"mlę. Kldy 10 podniesiono, jlli to były
tylko
",wlolIt Kadmieru Sprawl"dU-

WLADYPIERWo.

(t,

ROONOOO '> YNA BOLESLA·
WA
KJtZ.YWOUSTEGO,
tiIE

ZAKO;\l ~ZYŁ.Y
SPOROW
r
WALK MI ĘDZY
POZOSTA-

L y MI BRACMI ORAZ

szew

nOKo.

M:AO!'lA T OW,
l.WŁ.A
S~ZA
KRAKO WS.K.lC H,

KTORYM
NIE...'VI1LA
BYLA
Wt.ADZA KSIĄ:2:ĘCA. Darujmy lQbie m ul z.amleszJd kt6·
w.t nąaaly

re

Warto
lUeC

oiaeh

l)

:bł'!'lnicaml.

ewentual nie

w spom-

kHkakroto1ch

usllo wa-

Mieszka

Starego

l:mie-

ruJąeyeh do przejęcia
wlad>;,.
nvłeruhnlej I ujęci a
Krekow • . J.ko ~\.tn! malul na
Wawelu IW'
aieddbę
naj-

miodny z
I ynów Krz)'wou.teto
Kadmle .. z..
zwany
Sp:a wledUwym.
N_QR»o
mu
t ec prtydomek,
Idyf
umial
nie tTlko aprawledllwil'
.ą

d!.I/!,

ale

równie!

puebaezac

swym wrlliOm
00
W6WCZM
naletalo .. aC'u~j do /"UIdkOŚC'i
Oczywlkie powrót do lto-

"'''10, łmłerf

---_.

Jut

.il-

Polskie stroje d worskie % XlIl
au.nkow panujących za.
BoleI lawa Kr:r.ywo Ulitego
I potęgi
pa{lIltWa pl'ZCraataly je,o mo. Uiwn'd, Kl ilmleu
wytyczy i
jakby dtoCę ku temu I zaczął
w tym kierunku d1.l ala~. LoI
chcia ł jednak
lna.c::r.el.
Syn
Kaz.lmleru .
Boleslaw.
k tory
:uo,łby ~Olitl~ rodnym następ-
Cli olc. qlnąl
prlygn!eclnny
drzew e m, a młodsi
Kazimierz. LenkI. i Konrad m;ell
ledwie po kUka lat. gdy bę
dący w· sile wieku ojc:i t'C rozs ta I ,Ię ! iycie<n Odbyło się
to w nutępul<lcyeh
nkollczn(.~llch ·
W 11114
roku.
w
K raknwle. obchod:r.nno
tradyeyJnle daleń 4wl~tego Floria_
na Cdz.l a ło się t. k od
chwili
1p"~nw.d7eni,
prochów
te,o
'wJętegn do kokini. Ba
Kle-par:r.u. lbudnwanego -,od jego
we'l'wnlem) Na Waw elu od bywa la Ilę :r. tej okujl uCI1a.
bawione się. stutb.
krątyla
wśrod gośc-l l jadlem
I napoja.ml. Cdy._
,..... łatr.le
KulmJen ladl Wal obc,.m IlIapIanOlU Jakleł py lania CI .. biwieAlg d lUlY , lidy ",lem, wyehyllwny IIIewielIII
IIlelieb,
11p.dł Ol
demlę
I
~kon.1.
Nikt ale wie on,. ehoroba na_
«la ,ot. aw.llIa. ' 0,.11 Irucllll ....
Tak komłI'Jtule to 'wydanenle
mistn WIDcenty. A lak Je oplauje SI.nlal.w
Smołka
w
...... ym d:r.iele " Mi eszkI.
Sury
• I~o wIek" : .,W prura ten lu

wycisn ęlI.

Iwe IlIętno n. tym lalodnYID
.bllnu, kto r e cierpllwl~ Inl ....
.ło n .... ..,t poll..,...,1I
J.
ręll.l
dwo.-all.
Ir~
rpn.uilf::tnlon..,10, umknęły się
n. ".wlze
le .. ta, lItOrym n.JI.twlej byto , n .... ~t w • ebwlU
laklej
.nlew.ci,
... yma .. lać
.ł....
pneblezenl., m.rtw. Jgt była I. diOD. IItóra mimo
be,,p nyllldoej la~.do.l I poblaiUwokl władzę
ulrzym_o
gmlala"
Z planami pnlą<'lenll
PolI ki dllelnieoweJ \Ił Jedeu
ny organl'l'm pabi twow, ' nootiło Ilę
w nutępnym .tu]~lu
kilku
ks~1ąt
I
rodu P I,, .tó ...... m. in , Henryk IV ProbUlI. hlątę
wro(:ł.W$ k l.
dyaporu.llący materialnymi
N-odk . ml I siłą :r.brnJną, które

w.

pny poparcIU choc:lai CZIIIŚC!
Plutowlcz6w - mogly dnprow . dzlć
do ueall:r.owalJi. łi!:gn.
planu W drod lie do tero celu
nie przebierał
w
kndkach,
łwiadezy~ 11 Iym może
t.kl-e
m. In. wyd.rzen le: W \280 roku zwołał do Barycu zjazd,
Da ktOry n pt0511 ksląiąt illl.!.kich . • takie 1: innych dziel_
n ic kraju . Nie \lInyscy przybyli, ooniewd. : óinle uklad aly
.Ie stOllun k l oomlędzy kuzynami Zabrakro
n.
pr:r.ykład
Leszka Czarnego 11 Krakowa
I Ms:r.e7.uJa 1: Pomon;a Gda ń_
Ikl e l o
W C%a.ie obrad Henryk tv
Probus prxeditawil braciom
krewn iakom .we umy"y kornnacyjne I uiądl ł od n leh
!>decydnwane!:n
poparda
w
t ym pnedsic:wz.iędu. Kslątęta
nie ch eleU Jedn l k uzna~ jegn
pll'rwuefls twa
w
-od:r.le ł
zwil!:ł'uhnicl.wa.
nad
""'bil.
Rnlw!c:le<'wn y H enryk
ka n.I
.wych krewn ia.kow
uwięzić.
nllStępn!e
pod
allnq esknrtą
<.><bl.w!! dl. Wrocławia I taro
zamkną l
w lochach (jak n .pls.1 krnnlkRr~ ~1II.tde«o a ..
.ohna pod łd~lą
,trailł I
w
lI .. jd.n.eh"l. Sle(!.ziell w n ic h
klika m i ellęcy. a uym
były
łredn lo w!eezne \ooc:hy. nietrudno .ob!e wyobrazić _ wilgoć,
uc:r.luy. bra-k Śwl.tI..
Strael~
zdrowie nie byro trudnI. .
Dowled ~ la wsly sle
o
tym

ulśc: i u

k.slą1ę;~

~e-k

Car-

-ny I Muc:r.uJ pOmot&k1
utll.dali od Henryka 'łwnlnlenhl
kuzynolI' . Otr:r.ymawszy odpow iedt od_nil, wyll.U linIIY odd'l'lal
rycrn.y,
",t6~y
splądrnwał
UlaCUle
połaCIe
k.IIlęlt""a wroc:l.wl1Ueeo.
Henryk IV Probtl& nie chcJał mimo to u.u.ąp lc, wh:tnł6... Iwnlnil dnplero wtedy. ' Idy w
Cl(;icl zgocHJll lilii na }e-&ą ~
danie. N. pnyklad
~Ilięta
Śląscy z.obowią:z.all l1ę , d.,.tar ezy~ mu na wezwanie ~ lon..
po 30
rycer:r.y
k.idy,
•
Przemyał n ,
ktI(&ł.III
wielkopolski. odst~pll De]Jllę wleluit.ką.

Wiele krwi I ulrowl. napsuJ PiutnwlC20.D:1 Ioc:h kuzyn
bląt-:
Bolcal.w
Ro,atk.,
"wlUlturnlk, !łkory do ubaw I
uciech nie wldxąey pO<:a nimi
nic watnlejaze-gn,
uanledbują
cy "prawy państwowe. KlIk. krotnie pOpadał a.t .. knnflikt
I biskupem wroc:ła_kJm Temu:r.em, • n."'~eo
w~ęzll
Obawiając się i. nik klątwy,
wraz te atu sw
I rycerzami
udal .I~ w pOkutnyc h nat.ach
dl. biskupa, upnknr:t.yl- się I pro-to
sil n przebaczenie. Byla
CaDOII,a w pof$kim
wyd.an1u.
Biskup dal się ptlebla~a~ :r.a
cenę
~crccu
pn-ywllejow na
rt OC ' Kośdoła.
Roga t kę
II.8zywann
rown-lej;
Srogim. Jegn i1ll$(!y' krewniacy odetchnc:t1 dnplero po }ego
śmler-ci,
!IlaJmowa.1
njemi~
kich ioln;e r:r.y do walki :r. nimi.
ł upił kraj . pr:r.elał wiele krwI.
Na przyklad w c::r.uie zdoby'
wanla Stody Sląskl el. pOdleg_
li mu tolnlene wymordowali
zamkniętyCh
w kościele
500
niewiast. d:r.lecl I .tarców, a
'wjątynl~ spalili. Kied y
brakowało mu pl(>ll.lęd'l''' na uciechy I prowad:r.e-nle wnlell., U ·
eląg.ł długi u
ksf~t
niemieckich oddaJ'łC Im w ustaw swe dobra. W ten spos6b
przenia W
nlemleekle rllee
Ziemia Lubuska .
Razu. po! wnecn uwlQt.11 ulę-
cia Probousa I tak dłygo t"ymai w lochu, at ten uzekl
.Ię
na
je(n kO"yśt cz~i
Iwych dób.- w e Wrocławskiem.
I kto wie czy 101< wlęz.lonego
nie byłby Jeacze tonzy. Idyby ni e to, te z w.lec:eą przynil mu \t!tIlltęta; gtornw.ki I
wlelkOpOLtkL
Za panowania Leszk. BIałe
go 0202 _ 1227) upadla ustaw I
aukce;;yjn a Krzywnu.st.ełO
:r.wlerz,chnl. d:r.lelnlea .tał• •Ię
równa powstałym, • tym ..mym . kaidl l nich tworzyla
oddr.lelne państewkn.
Rządca.
Pomnru Wschodniego Swlęto
pelk pr:r.ywluzc.:r.ył aoble .11nnwlskn mnnarsze, kraj
It.1
Il ę

odrębnym

zarazem kie.-ownik stacl! dr JERZY MO.T YLEWICZ,
pw:~ _pełniło t.amierlenia organizatorów. Podsumnwano dorobek badawcz,y, zastanawiano silili nad

kierunkJem daLsl)'ch prac, zwrócono uwagę na sureg
niedostatków. Na
prlykład: w dotychczasowych publikacjach n ruchu
robotniczym koncentrowano silili gł6wnle na sprawach
organi7.icyjnych partU poUtyCUlyCh, mniej natomias.i
uwagi poświęcann IdeologU. pisano duto o dzlała.l
noścl partii robotniczych, • za. małn n łeh bazie czyli samej klasie robotnkzej. .
•
istotnych spraw, w tym równiei:

W dyekusJi ucjtestn1czyll lównld
')'<Url.

d ziałacze

...

po!:t.-

Przeworski
atusz

księstwem

dzielnicowym,
wilIdał jut

ktOrym
n ie
Plai:t.
Mlęat.y
Sw lętnpelklem
a
LI!-$'t.ldem
BI.łym dOfl'Zln do wnJny.
PI. '
.trnnle
rUldcy
Po~UI
W.sc:hod.nlego
shmą!
kaląte~
Wladysltaw Odon!cz..
po.tro.
n-ie LNZka Blal~o - poowctaII Piastnwlcze.Ki edy trwały pnygotowa.nla
do
d:r.!ałan :r.brojn~h,
a l:.es:r.ek przebywał w
mle)$eopOInoc:ny
wok l Gqsowa (na
waehód od GnleVla)
napad li
na Jego .lecWbę ludr.ie Swię-
topelka.
Oos::r.In
dl.
.....lkl
wrc:cz.. ~liknwł BIdemu udało łlę w nmlee.:r.aolu uciec.
Konno do tar ł do ..... 1 M.reln11011'1.. tu jednak dopadJl
,..
nasł.nl z Porno"" ·llep.A('ze I
ubili . Było to .... '1227- roku.
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IEZNANA lEST DORLADNA DATA BUDOWY
PIERWSZEGO RATUSZA. Istnieje tIlkn wzmianka
:t 1473 r. o ieco btnlenlu. Obecny mu.rowaIV, w stylu barokowym :t drewnianą wleią, na której widnieje herb
miasta I .ymbol sąd6w nUejsJdcb (rlilik. I mleczaemJ, otrl)'·
mai Iw6j wy.t.r6j w bleącym stuleełu..
-

N

U ....

Jlołalukl . -

"W.,Jcw6dlł..,.

kAW Kn8z6w UlU).

pnem,..kle'",

ZBLIZENJA
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Sto p:
•
granica
•

Typowy polski pejza!. Wid
podobna do lelek
innYch.
Problemy. :r.
którymi (Ul co
dzień borykają się tnieuluu'!.e1, r6wnlei takie jak
wn.ę-o
dz.ie. Słowem, 1wykla cocWenność nie o dbiega tutaj w niczym od "polskieJ
norfllJ'''.
Jeden tylko element
rOinlcuje niceo lypow~ć
obrazu

-

granica.
Dla mieszkańców

Herma-

nowie widok ioinierzy z 1łe
lonymi otokami na ct.apotacb
n ie stanowi żadnej oaobllwo-We ......t midci się strał,
nica Wojsk Ochron,. Pogranitu. PełnląCT tu Ilut.t)ę wo-pUd są r6wnoczełnle mleuk ańcaml wsI. Są .. tuteJsi".

'ci.

Naszym
udaniem Jesł

pod. tawow.fDI
qbnpleaenJe

,unie,. ,aÓlltwoweJ dow6dca

.tra1nley par. TA-

DEUSZ DAfłCZAK
ItCzyw\ścle

mówi

-

cboł

trudno o,nnlcu6

obowl!!.'lId Jedynie tylko do tero zakr«u. Równie odPOwletbl alne uunle to •• pewnlenic ładu I porzl\dku na lert:nie Iłrzyrranicnt)'Ill. Ponadto
nleobee
są
nam wu "lkłe
problem,., kwryml b.fe wid
nnu
,mina.
W.zak
m.l~lkamy (utaj t ale jesteś 
my od tych .pn.", W' iaden
.posób odizolowlIonl._
codziennej
W normalnej,
~ I utble trudno donukiwać al ę
e fekto wnych, sellllacyjnych I
mroią cyc h krew w tyłach eplzodOw . Po~clgl , strzelaniny,
luaadzkl z udziałem tolnlerzy
stut by grani cznej
po j awiaj ą
się, co
prawda, na kartach
nleklOryeh wspó łczesnych polskich krymlnałów, ale pon uklwacty sensacji lepiej odesłać do lektur)' (ych książek.
PoruC1lllk Datlcu.1c m ówi, te
W' cli\(u kilku lat granIcmej
.Iutby nigdy nie byl unuswny do ut ycia bronI. Strula
jedynie na strzelnicy, a takte>
- w wolnycb chwllach _ w
Icsle,trop ląc zwierzynt:. gdy t
jelt upalonym myśliwym.
Nie Vlaczy to oCZ)'Wli cle , te
slutba w WOP-Ie bywa slelank:a.
Wręa pnedwnle. D}"I'poQ'cyjnośi praktycmle p~ peln e 2ł gO<b.iny. Nie brak . yluacłl
ry~ownych,
niekiedy
wręo nlebe2plec:l nycb,
wymagających
szybkiej ocen,
Iytuacjl I podjęcia praw ldło-

tt,.

we) deeYljl. Liczy lię ponadto lpollrzegawcwść, IntuicJ a.
clerpliwość oru
sw oisty. tulnJerskl ,.instynkt".
STREFIE
PRZYGRANICZNEJ NI ETRUDNO
PRZEKROCZENIE
O
OBOWIĄZUJĄCY CH
PRZEPISOW Wiel u ludu
nawet
nie w ie, te bywają niekiedy
na bak i~ z pnlwem., Boć pr u cie samo prubywanie w tej
str81le bez sunownego l ezwolenia Jest jut wykroaenlem
Osoby, klOre pr~b)'WuJą powytej 24 godzin muszą dopelnić
obowiązków
meldunkow,. ch. Ale
kaid)', ni eraI
pn:ypadkow,.. pn:.ybyn o t,.m
pami~taf Często.
po prostu
nie wie - I bywają przypadki, te płaci za IWOJą niewiedzę: mandatem.
Trudno, to
tet lposób zdobywania wiedzy.
Najwainfejsza jest jednak
gran ica.
Wra.z
z
por.
Dańc2akiem I p lut. WOJ CIEC HEM
PTA S t~ SKI M
wyruuam,y na rutynowy patroL Asfaltowa droga. biegnąca
prZez
Her manowice. kOtlClY .Ic:: prty stuneJ
g ranicy. Po drugiej
stronie,
w Ni:iankowlcach, d roga odra
dza się znowu.
_ W potoelneJ śwladomołcl
p-anlea panstwowa C'Zę.tll kojan)' się ludziom wy1lłcznle I
puem dem1 ornej - objn!nla
por. Dańczak - Jel l to Jednak m,.lne pn:eliwladue nle.
Z.lIran,. PIU Itanowl Jut Intecralo" esęfie terytorium nanych Il\IIlad6w.
PraU,.canle
n:ees blof\lll, narunenle rnnle,. nułęptlje a . chwil" wkroc:uDla u. t~. PU drorl rranłesneJ. etyli na ofUerlOłt IJ
metrów
bespołrednlo
od
Hnll
P'JIonlcy.
Ten
teren
autnrioD)'
Jest
wył1łCl
Dle do kompetencji WOP·a.
_ Mim. _,.llko ten pas
almlll ornej to lIaJbardsld wIwaln,. element
.... ranlesne,l
Iflenor:raft.... Nawet łffaa, ""
dm1e - chlelę się d yletancką

W

cz.,.

4

refleks ją.

_

Z«oda, ale

łn:eba. te 6w pas
,"pomolałem. pa

upamiętali

Jest

Jak
raddeekleJ
atronlf.. W neczywlstokl panicę określaJ" alu py: polskie
I nddeeltle, IIlytaowane ""
odledośel 5 ID Jeden ed drn~ero. Srodek pomlęd.ły t:rrnl

slupamł to wbble preoYlyJale okreilou. cranlcan. Unia.
Zreu~
podeJddemy
bllieJ.
Zatu paD 10broc1Y.
PodchodIlmy, wkraczamy na
tzw... pas drogi
c ranlczneJ".
Sq slupy. Akurat Iroka pnysiadła na
polskim,
potem
spłoszona, na .ekund~ u luymała sif: pr:Q' rad zlec kJ.m I ~
frum;la w kierunku Nltankowic _ Bet pastpDrtu, bel odprawy celnej. Czort z
ni,.
Idziemy.
_ TyJb do połol47 odlerlośeł międz,. lłupamł. Tam Jeał
kamień a saln,aon" linl" ostrzega p lutono w)' Ptasl ńskl.
Rzccz)'Wlście,
kwadratow,.
to
luunle6 z IInl, pośrodk u
wła ś nie granka. Noga
niechcący O!uwa się w
stron ę
radzieckiego tIupa. Aby nie
upaść,
Inst ynktownie robie:
krok do pr zodu.
J eslem w
Kroczek - I Ju:t
"soJuz.le".
s toję: po drugie j ,tronie kamIe nia. WrócIlem do "peerelu".
porucznik
- Wracamy Dańczak zarządza obchód Jeszcze IpoJuenle fUl.
tamtą
stront:, w kicrunku Nitankowic. "ł.
UDO,
oa pule orn,.m
eoś Jakb,. udeptana Icielyn k. - po piluJt: si ę sposlrz.egawczoklą. Cz)".iby
kieł
tędy pncchodzilf
- Ruezywl/i ele. Niedawno
mlellłmy "uer rle".
- Cn t aklell'oT
- "Uercle", to ,nac",., uproszczony ruch graniczn)'. Ale
wyjamie: to
na
. tr.tQic"
W ...eamy!

, * '

..Gra nice sI!. po to. aby te
przekraczać" mawiają filozotlcznie ulposobleni turyśc I.
A "uergie", to Jedna, w I Umle do§ć mar,lnalna, z motlLwoścl.

W takich wllach Jak Hermanowlce ay Malhowlce Jest
.wlele rodzin. ktbrl! ma ją bllIk lch tut-tut..... ale Jut ta
charakterystycznym zao ranym
pasem. Mocą specjalnego polsko- radz.lecklego
porozumienia, roduny 1:
przygranicznych w iosek
mogą I lę odwiedzać. r;>o Lakich odwled u n
uprawnia watna rodztnn a uroczystość:

śl ub,

dziecka. a cIa sami
feie choroba,

narodzłny
I nleszCl.ę

wypadek,

zgon. Po o ficJaln,m potwierd zeniu Leco l alkt u, . toeowne
dułby ,runione wydaJ, zezwolenie na odwledz!OJ'. Odprawę
cel~ I palzportOWlt,
przeprowadzają wopIJeł
polI Cy I Ich rad:t.leccy koledą.
po aym mleukanlec prz1graniczneJ wioskI. w pelnym maje. taele prawa t w
asyście
Ż:Ołnlerzy. przek rucUII
kamień
poml(dz, siupami, a nut(pnie pal .tIeml ornej.
Odwiedziny te nie mog ą by ć dluż
sze nit siedem dni. Moł.n.a Ie
sobą m brać to CQ
okrdlają
normalne
pczt!plsy
celne.
Srodklem komunikacji (w r am3ch
uprouczonego r uchu
granicznego) m ote być jedynJe rower. Tak w ięc czterema kólkaml
rodzinie
lU
miedz,.
zaimponować
nie
sposÓ b.
ZA WSZE JEDNAK
PRZEKROCZENIE
GHAN ICY
ODBYWA SI Ę W PEł~ N Y M MAJ ESTACIE PRAWA. Znacznie cz(ścle J bywa ono s,.gnałem do alarmu. Kaid,
przypadek prlypullczalnego nawet przekroczenia czy ch~
by ty lko naruucnla !!ranl c,..
trzeba tbadać. sprawduć l do

I 'I e

k ońca wyJaśnić .

K to narusza
nietykalność
granicy?
W przcwataJijc(:J wh:kswścl 9ij to Inc yd enty
zupełnie
przypa dkowe. Do minują osoby nletnet we uraz
nlezr6wnowatone psychi cznie. Bywa, te ktoj pobląd u. zby t póino sposlrzete. te jest Jui na
obcym terytorium.
Czasami
nie uuanuJą pn:epls6 w zwien(ta _ spłoszone konie lub
zerwane z łańcucha pasące
sit; kro w1. Najwi ęcej klopolO w Iprawl3Ją Jednak ludue.
Młod zi kilkunastoletni chłop
cy wyliczyli
sob ie na podstawie
szkolnego atlalu, te
naJnybclej :Iostaną sit:
do
Grecji pnel Związek Radzleckl Zamlen.all ta m
dotruć
bez paszportu, pieszo lub autostopem . Nie u szli zbyt daleko. T akle Incydenty
traktowane lą Jut jako tzw. ś wia
dome przekr oc:z.enla.
ChOC,
prawdę mÓ w iąc, i łowo .,śwla

dome" - naleiy akurat
..
tym przypad ku ująć w cu'
dzyslbw .
Kaid y k to prób u je I pr e-

med )' tacJą przekraczać granlCt; ma ,upełule
minimalne
lzanse pI.I wodunia. Jeże.li U
niknie patroli, to - pcędzej
czy
pOtniej - nie uniknie
kontak tó w 1. lutl!mi. A miej·
lcowl ludzie UUlJą .1.. uawzajem, wi edzą k to do kogo może czasami przyjechać. l lWykła lntul cja te! odgrywa rolt:
w de maskowani u przest'1::pcy
Co prawda la pomoc okazaną wopistom mowa niekied)'
4

oLrzym a ć

niemalą

nagrodę.

Ale tak na 00 dZleń onagr od Ue ch.ybG ma10 Ir.to my ih.
NlerlU. okollcuu mit'lzkańcy
przychodulI w l ukurs wopls10m. Kiedyś
IYl tematycznie
przekracUl ła e:ranlcę kilk unastoletnia uczennica , Przemyiła. Za katdym razem poWl..1.
rzala lit: . kom pllkowana probylo deHkcedu ra. T r ze ba
wentkt: odebra ć od
radzleckleh s ą siadÓ W .
prze s luch ać .
odcsiać ! powrotem do mlasla. POtniej, , d)' tylko pojawUa si~ ona we wsi, zwyk le
"nałazi Ilę ktej, k to IZl'bko
zawladomll I t rainkę I mot na
by ło nlelorlunną
"tu rystkI;:"
szybko odstawić do domu. Ulnim Jcszcze zrealizowała I w6J
zamiar To tylko
Jeden z
4

przykładów .

Współpr aca wopistOw z ludnMclą
cywilną
przybiera

rOtne formy. Niekiedy wręcz
n iemal Insty tuc jona lne. NaJcze~clcJ .ą to kontakty z mlodzietą . W gminie
Fredropol
działa klika drużyn
Ha r cer·
sklej Słutby Graniczne j. Kat da z nich ma swojego opiekuna - z.awodowego toinierza. W ubiegłym roku od był
Ile:: pie rwsz)' Iitm lnf\1 zlot dr utyn HSG M.łodzle! miała 0kazJe:: wtbogaclć . woją wiedzę o WoJskach Ochron1 Pograni cla, o przepisach
obow iązuJących w te j strefie. a
t a kie wl a d omo~ci l zakresu
terenozna wstwa I Innych pokrew nych dzied zin. Zdobywano Itopnle
harcerskie oraz
sprawność "Przyjaciel WOP"
Pr~ed dwoma laty dru tyna
h ar cer ska z Fredropola W1gra ła rywaliZllcje:: z hart:erzami I k ilku
Innych
wojew6dztw I
uczestniczyła
w
centralnym
zlocie
drutyn
RSG w Czellnie opodal Szc:zedna. Sukcesy
dzlewayn
I
chłopcó w w harcerskIch mundurach to dod atkowa. nle Jakq pom:adllmltowa. latystakeJa 1:oln lerzy Z zielonymi otokami.

. * '

Normalny dzietl Ilutby w
Itrainlc,.. KtOry~ " i.olnJerzy
" 'yru lza na patrol. Porucznik
Datlczak pnerywa od czalU
do czasu .woją opowieść. ab,
podniełć
s łuc hawkę telefonu
Rozmawia u .wobni
podwła dnymi lub kolegaml I innych Itra!nic. czasam i pnechodd na Język rOByJskl
Dzle/\ na szc:z,ęście bez ta_
dnych gra nionyc h
IncydentOw ZarOwno W Liermanowlcnch, Jak I w le.tą cyc h po
"tamteJ stronie" Nii ankowiuch. ludzie tyją swoimi włn~ 
nyml problemamI. Z wic:ksze j
odlegloścl, od
choclałby
z
lotu plaka, r: ranlc y praktycz
nie nie widać.
ZDZIS!.A WSZELIGA
Fot. ROBERT PAWLOWSKI
4
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tal, te l ja w tym (:zasie, do~
H II 68 1'., pow tygodniku ułje-
cie (jako autor fotografii wyst.1pił~m }cszc:ze potem chy-

kładnie mieściłem

ba ze diwa raa.y).

J eteli mowa o "Zyciu" w
f., to za konlecl.llc uwa13m odnotować trzy lutowO!
wydaucnia: opubllkowaliśm,
pierwszy odcinek "Ilustrowanej kroolkJ Przemyśla" autorstwa . Antoniego
Kunysza, Ernesta Pauka I Zbigniewa Ziembolewsklego (.. ktonika" uka zała się p6tnlej w
196!ł

ZYCIE
•
z"ZYCIEM'!

wydaniu

k!l'iqtkowym); pracl:
podjęła Alicja
Bo--

etatową

guslawska
(jakże szef bal
kobiet w redakcji I Jak
po pewnym czasie, chwaląc
Alę, z zażenowaniem
się do
tego przyznawal..J; z lnlcjatywy
dyrektora 6wczesnego
Muzeum Ziemi Przemyskiej
A. Kunysza podldiJ:my pr6bę
zainteresowania
wladz
I
społeczeństwa Ideą
wykupu
od
rod ziny
$wierzawskich
(dla muzeum) nklc6w
do
panoramy "Bitwa pod Somo-5ierrą" (4
obrazy wielkości
3,5x2 m) Wojciecha Kossnka
I Michala Wywi6rskiego. Jeżeli chodz.I o tę inicjatywę, to
udało nam się doprowadzić do
spolecznego kop owstanIa.
m itetu, ktOry zajął się zbl6rsię

•

akla'd rośnie,"
Tygodnik

W%budza!
corat
zalnlere$owanie.
Swiadczyć o tym moie
m. '
jego ła
in. pojawienie się
mach
nowych autor6w. W
pierwszych numerach 1968 r.
pisywali w "Zyclu": Stasław
Ukarma,
Władyslaw
Panklewicz (poprzedn io
wymicniłem go w śr6 d tych, którzy ..zasilali" nu rysunkam i),
Bronisław
Szafra niec (pOfunieJ przez pewien czas
trud niony nawet na p6ł etatu), Antoni
Pietruc:ha, R.y~
szard Stączek, Michał
Ho-łówka, Zbigniew
Fac, Anna
Rycuj, Włodzimierz
Zaliń
ski, Anna Wiec:howa,
AntonI K;unysz, A. Kw iatkowski,
Stefan Lew, J 6ze! Pacykowsld. Stanisław Hemerllng, Izabela Ce<łro, Józef Kurylak
l Ed·w ard Szeliga. Wielu spośród nich stało sic::
potem
stalym!
współpracownikami nas zego
tygodnika.
W
tym czasie pojawili sic:: td
w ,,2ydu" autorzy zagraniczni: Włodzimierz
Bielajew I
WltallJ Korotycz. ..
Po okolo 3 miesiqcach ukazywania s it;', nakład tygodnika wzrós ł do 7,5 tys. egzemplarzy. Dysponenci oceniali go
doŚĆ wysoko. Dowiedzieć sh:
o tym motna!. Informacji pt.
_Aby ,,2ycie" było lepsze _, z.&mieszczoneJ w jednym
ze
styczniowych
(1 908) numerów. Jest to 'relacja ze spotkania zespołu redakcyjnego ;I:
przedoslawklelami
poJityc!.nych I
administracyjnych
władz woJew6dztwa
oraz lokalnych.
Pochwalono
nas
wtedy za .to, co dotqd zdziałaliśmy,
ale
równocześnie
wskauno ' n a potrzebc:: popr awy szat)' grałictneJ "Zycla".
t;ach~no
teł do pisania
o
partii w cll.Ialaonlu (a nie tylko od
święta),
sugcrowano
ponadto zmlant: sposo.bu redagowania: w miejsce
nadmiaru drobnej Informacji wprowadzenie szerzej poję 
t eJ publicystyki o
pelnr.m
tygodniowym wachlarzu (o~m
dziennikarskich. MówlU na
większe

na

ten temat - StanIsław RYba
(aeJu. KW PZPR),
Zdzislaw
Darat (ust. kierownika Wy działu Propagandy I Oświaty
KW) oraz Henryk Paslaw5kl
(dyr. Wydawnictwa Prasowego "Nowiny Rreszowskle'').
u czestniczyli
W lpotkaniu
r6wniei. ' u.łonkowie
Spo.łecznego
K olegium
Redakcyjnego. o k t6rym mam zam iar, nieco później,
uerzeJ
napisać.
Efekty
\'npomnJanych wska18t'1 ł sugestii były po pewnym c;:asle widocz·
ne. I sądzę 1 te wyszły pismu na dobre,
choć_,
do
d ziś jeszcze {a konkluduje; to
w lulym 1987 rJ n ie można
powled7.leć, It -ty godn ik
Jes t
w p:cłnym tego slowa
znaczeniu
tygodnikiem.
Trudno
przcłamać ukorzenione nawyki, a moie I wytrwalo~c1 oraz.. .. tdolnoścl (bez
urazy, bo to I do IJeble odnoszę) nie staje...
"tyciu" brakuje
tet często konsekwcncji.
Mam . tu
na my śli rzetelne p r o w ad z e n I e spraw, w
sposób
krytycwy podejmowanych w
publicystyce
pięl.nujemy
coś, a potem zadowalamy się
czyjąA
zdawkową odpowied zią lub _ zapominamy CI temacie w sytuacji, gdy nikł
nawet nie rac zył się wyUumaczyć.

Ale

powrÓĆmy

do

wspom-

nień.

.Jest więc rok 1968. .. Zycie"
.1t: r01:włja, kn.epnie. Nakład
rośnIe, pnybywa czytelników
orat 'N5p6łpracowników I 0kolicznościowych
au torów,
Dodajemy do wymienionych
nazwb1c" nastc;pne: Jerzy
Gac;:yńskl. Tadeun:' Hoffman,
J óuf Galant,
Andrzej Zab !erowslrl,
Zdzis ław
LalowIez, Ju lian Opryszko
oraz
fotografujący Zygmunt MI·
kolajczyk, Władyslaw Szulc,
oka1:jl
W. Się bab. Tu przy
muszę wspomnieć
(bo
o
tym pewnie nikt nie parnIę-

,ut

ką

pieniędzy,

postarał

się

następnie

o dofinansowanie
przez Minlsteratwo
Kultury
I Sztuki oraz wykupił dzieło
z rąk prywatnycH. Postaram
si(: jencze do tego
tematu
powr6cić._

Pojawiają się nowi
autorzy ,,2ycia": Rorąuąld
Lenech. Anna Ekiert ( asza leJt.retarka-maszynlstka,
dziś
znana dz ialac<:ka Stronnictwa
Demokratycznego).
Andr:rei
Cies:r.:yński,

Wacław

Bu~z-

(potem zostal dziennlka:rzem "Nowin". -ale.z na'
mi wsp6łpracy nie zerwał).
Jan Plem, RySUU'd Dudz.iń
ski, Stanisław Goleń (wystę
powal 'ut w moich wspomnIeniach Jako zasu:pca
dyrcktora
Wydawnictwa Prasowego), Władysław
Zbieg,
Adolf
Chyła,
Mieczysław
Krajewskl, Andrzej Kaperski,
Maria Czarniecka .•
miński

okres t y w 0naszego tygodnika
cechował sjc; mnogością
autorów 1: zewnątrz. Trudno , ię
dziwić: nowe pismo dawało
lud'Zlom okazję ~ sprawdzenia .1(:, do "pok.tizanls" innym, do publicznego porunenIa
spraw
u znanych
przez nIch za ważne. Cleu.yllśmy
się
z tego. Wlełu
:tematów nie mogUlImy samI
podjąć. mimo' It było nas jut
wtedy C1:woro_.
Początkowy

t a

oto )iolejne na1:wiska

każdym
bywało):

(:
n umerem Ich przyK aumlerz
FurRy.surd
GandowskL

nian,
J an ł6atdżeń,
Włodzlmlen
Pajtas.%.. ~szek M .
Włodek
(obIecuJąCo
·pan
zaezynal,
panIe Les'lku, a teraz
tak
trudno Ilę ' doproslć awizowanych
artykułów),
Lucja
Turezak, Krystyna Anórzej-

Konkurs Im. A. Polewki

"Poza schemat.ami"
.. Gazeta Krakowska"

ogla-

na VllI Otwarty Ogólnopol-

im.
akl Konkun o nagrodę
Adama Polewki na
wypowiedf w formie artykułu, reportatu, eseju, szkicu, pamięt
nika itp. pod hasłem: "Poza
schematami".
Organizatorzy oczekują, 11
autorzy prac pokażą
lud!.!,
którycb działania
wychodzą
pota . konwencjonalne ramy
krY%Y'O'W'ej
rzeczywIstotcI:

- k tórzy swojJl cywilna odwalą,
moralnym
postępowa
n iem,
altruizmem
społecz
nym, pneds.lębiorcUliclą. na
przekór wszyltklm
przeciwieństwom
losu, obolałoś~
elom I r ozczar owank>m
nie
opuszczają rąk, nie zamykają
lię w kręgu prywatnojcl. lecz
- niespokojni duchem, wratUw! intelektualnie I moralnie
- starają się poprawić pol.ką rzeczywistość myś lą

mą-

drą I Czynem. I nie chodzi tu
tylko o portret bohatera p<r- zytywnego. Naszym c1ównym
wrogiem Jed
przec1t:t·
n o ś t. pospolitość.
trednlactwo stanowiące parawan dla
egoizmu I sobk05twa, miernoty l ewanlactwa. A te usuwa
się w walce, niosącej nie t.ylko smak sukcesu. ale I gorycz pol-atkl
Łącw pula nagród, fundowanych przez Ilcznych , pr'lY-

uyk, Adam Rząsa,
Włady
TroJanowski, Władysław
Mazur,
Jerzy
Plóreckl,
Władysław Włoch •.

sław

T en odcinek moich
wsponiepokojąco
.IQ
m inków
r ozciąga Mote więc
jCSlCzet ylko bardziej osobiste
ref1eksjc_
Okres tzw, propagandy sukwypaczyl
cesu doŚĆ trwale
zmysł krytyczny
dziennlkany. Doświadczyłem tego na
własnej skórze. Oto przykła 
dy z picrwszego okresu mojej pracy w ..2yciu": tak zawierzyłem
.woim
,Informa·
torom (wydawało m! Ilę kompe1cntnym), te w nr
$
przedstawiłem
wą

wizję

przyszłośclo- \

remontowancgo
pnemYlkleJ;:0

jut
wted y
zamku "lokując" zakończenie
tych prac w
UI75 r. (dziś
mówi się, ił obiekt &ostanieoddany do u tytku w 1988 r.),
a w lutym 1968 r . _ I peł
nym przekonaniem _ pisałem o mającej lit: rOZ:po<:UlC
w nie dalekiej przyszłości, budowie w Przemyślu kombinatu drzewnego (1 nic z tego nie
wyszło). Moja rada dla adeptów tucnallstykl: piszcie
o
tym co wi.dzicle, ·a najszClZytn lelsze nawet plany opatruj.cie wyratn" klaumlą _ ..Jak
poinfor m ował , X" lub
.. tale
18plsano w prOiram ie
'l"
Czy to asekuranctwo?
Ni.
- tylko ostTotriOŚć, Bo cho'dzl o to, by potem' nie cierpl~ za cudze w iny I n ie wysłuchiwał: epiletOw w rod u·
ju - .. prasa kłamie".

J jut

zupełnie

na koniec ...

Zdarzyło

mi się I?róbować
swYc:h lił
w_
literaturze
(głupi "nie mierzy Iii na z,am ia ry") I opubllko~ałem
~
1968 r ...opowiadania":
.,Nie
pisz do rJ)nie więcej" I ,.skoł
nookl Ala",
C dy je te.r a J
przeczytałem byłem
d la
siebie pelen podziwu za odwagę: drukować
takle grafomaństwo, to ' coś .. wielkiego". Nieco wc!.dnl.eJ malad
się w "tyciu" m6J mater iał
(przepraszam za to. krytykowane
przez językomawc6w,
określenie) pt. "Czasem strach
zwycięta zbrodnię", który Adam (li.. J . Bień) ~propon~
wal mi nazwać "opowiadaniem autentycznym". I tak
też uczynIlem,
ale był to
'tylko. zabieg formalny , mający powledzlet
czytelnikom.
It opisane
wydarzenia
są
prawdziwe. Z lIteraturą
nawet
w naJskrytszym u -:mlarze '- nie miało t.o n ie
wsp6łnego. Nnw1asem-_
~
wiąc, w O'jll)'m opo'!N .lad~nlu
autentyt: zny m
Przypomniałem
mało
znan,
zaminr h itlerowców
Ukwl·
dacji chorych na grufllcę
I
Klłt:

!. , powiatu

p~zemyskll!;go

_ akcjl . tej ' nadaU
NIemcy
kryptonim
"Azyl
Blrcu",
gdyf w tej m lejllcowo!cI m iano zgromadz!t skazanych na
zagłndę.

(c. . d .D.)

laclół konku:rsu. wyniesie pół
miliona zl Termin' Dadsylania
prae (na
adr"
redake~:
Il ....rt Krak"-••L Wlelepele
l), ,.. l ep. ' mauyDopbu, epał~oD7Cb ce41em
pert, owleraJlłą na~ko I
Imię orat adres aaWłi .pływa 10 _la br.

mI • 11..-

W sklad jury zostali uproszeni: S. Ciepły, S. Franczak,
K. Goldbergowa, S. Kozicki,
• K. Krzytagónkl, A. Kur%, Z.
Reg uckl: Z. S lałkowskL
S.
( Tabkowskł, W. :WanlewskJ
I
R. Wojna.

Pamiętali

o nas

z okazji tysiącUlego wydania
.,.2YC:la
Pr'zemyskiego"
składaM

całemu

Zespołowi

Redakcyjnemu serdeczne gratu lacje w Imieniu Zakłado
wej
Organizacji
Partyjnej
przy
Zakładach
Przemysłu
Cuk ierniczego ,.san" w J aroalawiu i własnym.
Wasz ogromny wysllek, uk le.unkowany na integrację
r6i.nycb środowisk wokół najistotniejszych celów spolecznych, a
słufących
calemu
społeczeństwu naszego
wojewódl.ł.wa, lodny jest najwyż
szego lucunku. Bezkompromisowa zaś krytyka tego co
przeszkadza
w codziennym
tyciu ałowieka - przyczynIa
si(: do W:UOltU
poe%.Ytnoścl
tygodnika I przysparza
mu
COrlU': to wlc:ceJ 'lwolennIków,
Przyblitanie PS)zytywów
z
tycia zakładów, organizacji
tam działający ch, przyczynia
sie; do doskonalenia
tycia
społeczno--politycznego
J lOlpodarczego w nau.,ym woje-

W~~~~~jąc Wam z okazjł '
jubileuszu podzll.,!kowBnie za
dC!.tychczasowy trud, _ wyra.
tam

głęboką

nadzIeję,

te w

dalszym ciągu będziecie slutyć swoim
.. piórem"
t ym
wszystkjm działaniom, kt6re
służą rozwojowi naszej Ziemi
Przemyskiej.
'
Zyczę

całemu

Zespołowi

Redakcyjnemu' zadowolenia' I
satysfakcjl . z bardzO pruclet
odpowiedzialnej pracy zawod oweJ oraz pomyślności w tyciu osobistym..
Cd.nek KC
J sekut." KZ P ZPR
"San" w Juo.lawlu
J6zd, Sobolew.kl

ue

li<
Proszę
przyjął:
ICrdecUle
gratulacje z " okazji ~ł'Ydanta
tysląC:Ulego
numel;u .. Zycia
Pnemyskiego". Równ0C7:eśnle
składamy Waszemu zespoło
wi redakcyjncmu najłepsze
tyczenia
dnlszego
rozwoju
pisma, wie rnych czytelników,
wielu sukcesów l satysfakcji
zawodowych, zdrowia I w szel-

kieJ

pomyślnoścL

Za _1)61 " PreIU6w'"
Diullel Cun:lota
(redak~or

naeze)ny)

li<
Z okazji wydanla ·IOGO. nu"- ' meru naszego tygodnika .;L.ycia Pnemysklego" składam,
Wam, Całej ~akcJJ . Gra:

'w~itklm ws~łpracownlkom ~
- seri:leczne' gratu łacle I tyczenla.·
,
.. Zycie

Przemyskie"
Da
w
krajobraz
Daszych wsi. ,Wasz!! artykuły,
n awet krytyczne,
pomaga jq
nam w bardzo
jaakrawym
dodrzeganiu
wym:pu jącycb
problemów
społeczno-gospo
d atczych, a takie
pokazują
one cz«:!to co dobre I Jak ZI"Obit Jeszcze lepIeJ.
trwałe w.eszło

eetnł

I Waszego
Wam duto
zdrowia. ollOblat.eco r.adowolrDla I pn.yj~eJ pracy arat naIt~pnych wdrlęe:m,-cb
szpalt
w n aszym t"odniku.
lwięta,

satysfakcJi

tyCzytn7

I aekret&n
Komitetu GmlnneJ'o PZPR
w !Kedyee
Zbll'nJew 8zymc:ll,..~yD
Nacaelatk Gaala7
w Me4,ee
Gerard

Suz'Y(łel
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Przetarg

Interes
czy

.. DJTckeJa
Pa_łwo_c. Go.poclanlwa aolnqo '" ahlr.o·wiaku .,1... pnełar&'"
1''''111"0111 dla rohdk6w, bes wqlęilu .... Q11e~e .. mlt'Plr.anla, na a1łeJ w;,.-mleal_,
.pnę\ rolnlCliJ (tu wymIeniono 17 mailo)'n. które mialy PÓJś~ pod mlotek uw. ww)
_Prn'wl odbęodzle alę ze hlh~co 1981 roln. \Ił' KlubIe RoJnika w Makowl,ku • "od....
W p"-,.padka oledoJścla do skutku I pnetarau. pnel'r. II odbęc!'lle Ilę w ')'ClI sam.7JII
dnłu o rod.. 11 '_I ZQtncca się prawo unl ew.łnlenla priet.arru w częłct lub tli' całośe! bez podani" pn,.c.,.n",
KWADRANS
DZIEWIĄTA PRZED
WEJ~

Za

selEM 00 SWIETLh
ROBI SIĘ TLOCZNO.
Niektórzy są . mocno
podekscytowani, rozmawiają, o

CY

szansach, oceniają k()l\kurent ów. - J6uk
• Fraoldem

chyba nu przebl~ - mówi
wysoki blondyn, kt6r,. za-

mierza

kupić

Godtinl

ciągnik.

9.

ProWadz.:tC1

prutarg O1oaJ01la:
Na
pler_zJ .....Id.. p6Jd, to-sla:rkL Kto nie ' est zalatereso·
waa,. nleeh WJ'Jclde _ k • •
r,.tan, bo
AC.,.Dam,. Ilę
nie mldol6 w ' wietlic,.. Bal&rcblśel mOCIł
włam,. Ilę. to

sosła6.

Jall; Ja

w,.

U .....
mówię.

t.
alacbacle I odwnł·
da. Pro", .watae eo bęcl~

Pr:r.ewodnicUiCY
przegląda

składane

ty I niez.god.ne 1.
odrzuca. Jeden I

komisji
dokumen·
wYlllOłamL.

roln ikOw
1. Imi·
ny . wydane w 1985 r . W
cl,,&'1I dw6ch lal miJI paD Jui
kilka uz, .przedać IwOje
gOlIpodaulwo
mówi do
niego ptl.ewodnk:z.ący, zwr~
ca.)llC
r6wnoc~śnie
doku·
menty. RGlolk kładtie .przed
koml$Ją uru;dowy papier
I
poprawia datt._ OCZJ' wiście
odpada.
:r.ałącz.ył :r.aświadel.enie

Do kupna 3 ciągni'k6w za.
k wallt:ikowano
podania
n
rolników.
JtWoo
plerws:r.y
"pod młotek"
icWe
C·355,
którego cena
wywohtwcza
wynosi 4.97 łY.I, tJ. "Podbija
się" o Jeden
procent, cl.)'11
katda nast~pna .t&wolul musi

szla"

punktu widz.en\a
PGm r6wnie! sleak.arnia oferowano Ją za 126 ty.. :r.J,
a spr1.o0dano za ~O tya. zł.
(z

Nie wn.ystkie ma.s.Q'1l7 u-w pierwaz.ym pn:,e.o
tartu. Za p.roponow~ C'elMI
wyW'OławC7..ą
nie sprzedano
m. in. komba}nu
do burak6w, ciągnika ,ąsienłcoweco
I
.ladzarki do lietnlł1ak6w.
Poszły "pod młotek" w drugim, c~ nie waz.yst4tta zna..
laU1 n ab.rwcaw. bo np. n.I
"deta" nie b,ło chętnych.
płynnlono

es1

Kt. zrobU latue.: PGB
spytalem

kupUJlłC7T

EUGENIUSZA
gł6wnego

HALYSĄ
specjalistę ds. me-

chanizacji, kt6r,. od kilkuna·
silu 1I1t prGwad:d. pn.etarrt na
.Iprzęt z.by-wany pr7JCZ. pn:edsiębiOrstv.'o .

- Zarobłllś m7 1,5 UlI. ~
Za Lo Dloiemy kupić I ci,,·
Dłkl albo..
JedeB .0mbaJn
buracnn,. MaSl yn, lenI "
barlko droJIe. dlate«. wua.ta
zalnteresowllnle
pnełarramL Przed
fokieM w,.lławlllśm,. 11 ciuBI.'w.
a
b,lo ,,.łko 18 cbętnyeh.
Kł.
srobU interez? Tell kt. kllplL
Bo Daweł te~ ciunlk A 600
zł bę~:dc można ckllpl.. ·
aLować w pr,.wahl:,nt
JOsllOdantwle prus klika Dułt»·
aycb
lat l Dłewiele się d.
alec o doloi,., a • naa. pn,
kUkuJodallUloeJ prac, dzIen ."
bieD szybko Italb,. .Ilę ....

'ys.

m.~

ud::r.iał

Kto bierl.e

Z 'aU: -

Cli" .a6tJlb1 . . .
pn,. kosiarkach, s
k,,","o .klad. pochocbltf
powłeddeł

ProwadUlCY: -

~

.. aaee

łneba

cąłał

Mon- WJ..

'wane.

reculaaWtf

_

NIeM.-

-

PnnolDlaaQl

oą

Jeae-. ..

... ale edblef'U...... w
e1W1l .1 .odId . . . . . , .....
D1e • • wadi. . .

- Zae:ulIJaa7 .. cIwa1k'"
-

W .... w~

kupić.

c!lł&'IIlIr.

Kle ehee
ptoll~

pnedloi,6

komis"
dow6d
lobamoścl.
potwierdzenie s
Jmin,., ie Je" rolnlkle:n j dow6d na Wplacenle wadium.

- Po co teraz' Kto kupi"
nlecb 11kłada te papier,._
P"Ciarc to nie tabawa w
kotka I myszkę. B(:dlł podbijać I sali •. nic wiadomo
kto
i s k ąd. Poinie j wyjdzie I gdtie
1'0 będę IIZl.Ikac?

byt wi«x9l.a o 5 tya. J.ł. LI.
cytacja t:rwa krótko. za 517
ty;!. U clqgnik kupił K. D.
Następnym
jest
C-360 s
Zakładu &lineeo w R.y$z.kowej Woli, Tu już walka ro.z~
gorzała 'na
dobre. Stawtd
sk.ocz.ą najP)erw delikatnie o 5, 10 ty.. tł. P 6fnieJ R. C. ~
feruje
kilkan.aśc-ie
tysięcy
więcej.

Pr:r..ewodnkz.ący

0-

znajmia: _
po rall pierwn,..
560 po hol dru.... Sił po ra ....
- Nieocteokiwaoie, niemal w
OIItaotnlej chwili J . G. deklaruje 575 Iy·s. u. I on nalu'wa
clunik. JeslI:re wJ,ęcej bylo
errioc~ prz.y C-360 I PiwodT.
wyceniony przez; r:t.e<:'Wtnaw.
ców na 394 tys. zł. Gd, ...
wyniku licytacji ceru: " P9dbito" do pól mUiona zł, ~ M
placu
boju
2I05takI t,lJco
dwóch rolnlk6w .. Pad.~ CO&
raz to wyższe
kwoty. At
Wl'esu:ie I IYR1tn7: _ ... I,..
11. Na Ali zrobi;to nę ma~
poruszenie t nawet :tacz.ęto
pokTl.'yldwa~: Pałóełe
1'01
- W idocznie
abawiano I~
ż~ ,:ywal mo;te jeSXJCU: "pod_
bI Ć
'cenę I chyba w trOSC'e
illeh )desz.enie
radzono zachowat um iar t powśclągU
woś~ w ' licytowaniu.

°

Na 4 kosiarki rotacyjne _
20 ch(:tnych. Zosta ją sprze..
da.ne śceón k) z.a 3 -krotną ce·
~ wywoławczą. Dobrze ,,~

w

~

targach? Rollli.c,., kt6r:.;, ma.ją sh; na mechanb.acjl, a pou tym maj, duio plenM:<h7,
ołnymania
a są bet s..z.a:ns
talonu od naczdnlka cmln7,
bo poIlIladaj, za mulo ~ polL
IAcytacja 10 je.t &'ta, niekied,. bard7.00 wy.raf1nowana~ były

ąłuacje,:te

kto!
po odbiór
~ \emu ;Ia~
kij facet
zosta.wJł wadNm
wpłacone ,n a clUnik ląaleni-
COW.1 .) pn;yczep;•.
nie
ZCł<WI
apru;u? Tak, 2

Ilę

z recu1,. za.strz.ęga sit prawo uniewa!n1en1.a P~f\L.
Z czego to wynika? Oto n,p.
ogłaszam.

:t.e

moct

pr_

~

sieczlkarni." a
W7~
emnnn terminem
W bboo_ d1n1k ulep Ił-
.Ii o.irenIu. Moc, CO prz.elO.,.

pn.et_,..

ł7ts~.",

koki

~ję

•

II Heyt.acji.

FRANCISZKA

DMITR()..

WSKlEGO nab1'wcę ko.1ar-ki rol&cymeJ I silnika. P1·
lanl CZJ ~ - Udowolon,y
s
ukupu.? - KaW,. clCUJ' ...
dwa "zr.
jak
.ap.....- I
.IpnedaJe uJły.nałem
w
odpowied'd: By~ mot.e był to
przetargowy hobbysta. T8CT
tet się ulanaJą.
W. WOJCIESZONEK

biedowanie?
10660 tJ za usz.yele 3-e:r.ę Śel.owego · garnituru, to drogo
ez,y tanio? Bardul dro,a - powie klient, który z.muszony
Jest akorzystat % usługi zakladu krawieckiego. bo ole mo:te t.raflt na gotowe ubranie, pasuJllce na Jego sylwetkę.
- NaturaiDle. ie bardzo laDło !Ikontruje właściciel
warwa(.u krawleck.lego, kt6ry VI związku z p.rowad:r.oną
działalnością ma mnóstwo wydatków.
Prz.1j.z'z.yJmy

się:

ubieglOTOCmym mlesi(cZll1fll wydatkom
zakładu tej branży. Podatek
1400 tJ, sk.ł.adka na ZUS - 2 700 tł, cz.yns:r. za łokaJ Oącz..
nie I e.o.) - 5000 u, 'wlaUo - 500 II, sldad\ua na CRR
- 400 zł, podatek mJ.ejskl - 400 u, urlop - 3000 &l, makrwan.ie :r.akladu, t.akup środków Cz..1(t?'ci I :tumalI, napn..
wa maaz.yn I ich amortyq.acja tt.p. - 2000 u, na "k!upkę"
- na wy'padek choroby UeteU trwa ona ltr6oej' nit mIeIiąc. ZUS nie wypłaca tasiłku) 500 tł, pozostałe kOW7
- IHIO :r.J. Razem _ 18 tYa/.tJ. Zał6:tmy, :te krawiec para
~ wy1ąeznle a:r.,yciem garniturów % kam1zelkemL
Norma
przewkluje uszycie VI clą~ mleslą.ca 4 baklcb 1aomplet6w,
n,ylt WpłYWJ do kieszeni krawca wynloq ł2 720 U, co
~JSU>ne o WJdatkl da ok, 15 ty.. . . Dużo to
e.'Z:f
mało' Niecb teraz każd,. osąd:r.l!lam.
Oczywiście,
mo:tna
przeclri powled:r.iet, :te nl:k!t krawca od ma.sl.)'n,. po 6 godzlnacb nie przepędu, te mOlte on pracowat dłutej, a t)"lll
samym więcej zarobi. Naturalnie, te mote. W wielu za·
kładach p.l'odukc)'jnycb teJ. kierownictwo nawołuje do pra·
c,. VI wolne !lObot,., a jednak nie wsz.ystłmm chce się VI
ty,m dniu pracować, albo mają jeszc:r.e kapl.tal, który wy·
ItarCza na pokrywanie r6inicy mil.:dz.y bieżąCYmi prz.ycOOdam! I wydatkamL

na prl.)',kladz.le l-oeobowego

To mote w taJdm razJe zakład lepiej by prosperował,
,dyby pracowało w nim więcej 05Ób? - Nie oplaea się odpowłada staoowczo m b trz. - JeleU nawet taloię 11krom·
ae pobor, w WfSO.ok l 15 'ya. Ilotycb mlelllęczllle, lo !
tak ulrumaDłe jednej , osoby będzie mDłe kOllztować okolo
3S '''' zł. Norma przewiduje unyeJe w mleli,.eu np. ZO
par IpodDI, · a Ikor. za ledD" biorę po Z ',.s. zł, to będę
mial za le usluJ I Il\Cznle 40 tys. r.l. pn,. l.8łoienlu, te
pracownik ole r.achoruje ...

Za wysUto1enie Jednego uCUlia .m istrz otrz.ymuJe 3S t11
tJ (w formie ulgi poda\lloowej), mote zatem warto by a\rorzyst.at I tej okazji? Ale .k~ tel - zaprzecza mistrz.
- Prses a lala mam uczoia Z razy w tyr odniu po i JO·
dzln _ mU.lz~ mu sa lo płacić, r.nem utbiera 81~ 70 Iy·
.I1ęc1 lII. a poi,.t~u prawie ładneJo. Tracę sw6J czas aa
pn,.uezanlc JO do zawod., a poza ',.m - OD w oc61e nie II
odpOwiada la Inlnczenie materiału, więc I lu poaoszę r,. .. I.: ,
:lyk_ W popnednleh lalach mlaJem u .Ileble pra.'y.anikL
MriU pan, te ebclały Ilę ucz,.~, AbsolutDłel Zeb1' tylko
odbębnił. Teras prawie wU)'.Itkle pr1loC\l,M w IBDych zawo·
dach. Nie wlllsę więc nalm.Dłemero sensu, abym. m.ęcs,1
zleWe l Inn,ch. I Seszer.e do IlIch doplacaL
Krailcowo odmi.enne ulan1e na ten temat ma zastępca
dyrelttora Iroy Skarbowej ALFRED FOLTA. J ego zdaniem
- ten jest mądry, kto .IZkOli uczniów. SzacuJe się boYl'łem.
te w pierwaz.ym I drug im roku adept wypracowuje dla mistrza w gran1each 2().-.40 proc. wartości usługi, a w trz.e..
cirn - połowę. Przedstawiciel !i~ltusa POWl!,tplewał r6wnLei
'II wY!IOkość miesięcznego zarobku wł aściciela zakładu kra,..
wlecklego. - Trudno Prll7Pu..:cczat, ab1.. nemldlatk .larablat maleJ nli w1konuAc,. tea sam 'f.aw6d pracownik ...
klada upoleeznioDeJo - twierd~i A. F'ołt.a.
Sprawdz.i.lem I oka.zalo 8ię, te ,ebie IndtloJ sytuacja
vawców wcale ole wygląda rótowo. Oto np. w Sp6łd'z.iel·
ni Krawiecko--Ku!n!enklej "Modena" w Przemyślu średnie
zarobki miesięczne wyno.u.ą 15 tys. zł. Aby otrz.ymat ~
Jcloe wynagrodzenw: trz.eba uszy t 7 płasZC1.Y lub 25 par spod ni. Najlepiej :r.ą.rabia krawlec: a:r.,yjąe)' kotuchy (Jeat tylko
jeden) - ok. 35 ty ... t1.
Czy poda.t'kł. "dobijaj,," r:r.erniosio? lLa.noCtwnO w Izbie Skarbowej. Uwaia.ią.

Niel -

EW;er~

:t.e Kawki pOdatko-

dla zakładów usługowych SIlI. niskie. Trudno nie pn:,}'.
1m leci!. Cą J i500 zł podatku (tald je.t w br. w
pz'Z)'pad\\a }-o.aboweco :r.akładU) 10 ~dut.of Przecieł opłata
Da ZUS (J)I'acownIc zaItIadu u.społeCD»onelO tri M u1m:::r.a
'II nie mnw:~j ",..oItoścl), ez.ynft za lokal Hp. inne W'fdatkI, u,totsamiane po'llłft.leclmle jako podatek, nie mają
fllkt)'Q.nie s nim nic Wspólne,o - są to c:u::kt skJado_
k0R16w ponosz.onJ'cb pn.e% nemiriWków, kt6re - rz.ecz
Jasna - ole paUywa s wiMnt>j k iest.en1, ale wlicza )e ..
ceaę \I.Iłuc. W Inn7cb zawodach r:.ecz ma .tt Lik laIJ)O.
_

&nać

. Po prze&t.awdeniu raejl obu stron I tak nie mam wątplt·
co do te,o, :te k.lIent, któremu prz.yjdzie 'Zapłacić ZolI
uszycie gami'tW'U ~ kami7.elkll prawie 11 tys. u - pomy.
śH -able: _ B:Fć .rawcem. to slot, Interes. Mistrz. zaś.
jakby wnl;k8ljąe w d\Jsz.ę kUenta, powie: - Ubranie 1ei7
jak ulal 1 Wizy te prawie za darDIO_
wołc:l

W. WOJCIESZONEK

SAMO ;ZYCIE

re

CHOROBA .... sukcesy, kt6osiągniellz, zdobę:dz.ien dro-

gą mebono.rową.

KASZTANY
Jeił
stęp5twioe

wldsle6

nieszczęście, '

lub
w na-

w)'m byc .... klopot)'; pozwo-lić śc.1,ć wlosy zmartwienie z powodu nioostrotnoś<:i;
być
nieucscsanym .... nieporozumienie rodl;inne; e~aaći
wlos,. - koniec $przecz.ki.

którego otrz.ymau

spadek.

CIASTKA

•

ISKRY ....

czek~

dę

~

bre zbiory.

..,=

CIASTO
T~CZYC

pięknej

w

. .U
lekk.omyś1.ny; u -

będziesz
paść w
b.flcu....
nie; laniec :I ladollJ
7.azdroś~;
samemu

....

pallDlł

ołH;:ych

-

-

tafiezyć,
rallośt:

wldz6w

wśr6d

nisz.

si~
żeństwa.

do

pleść

ROBAKI .... strzeż si~ przed
złem;
ublSali Je .... będziesz
powiadomiony
o r:roiącym

elć

kOItOś

nlebmpieczetlstwle.

cM::

kłopoty;

w

spółkę;

smutek

t

cz.ekają cię

popełnisz.

cu-

PALE wbijae W' ..temię
prZ!ed tobq ciętlta praca.

włosy

zje cz.a.sYj 'obw,.-

u.

nie widzld

czekają

białe

I
naroe,

.... zJa wró żba;
krótkie I .kręcone .... 1ImUtek: piękne, dlu"le C2.arne -

dłucie

....

.... wc}d7Jen

utracić

otrz.ytwemu

przycJ:,y-

piec:

zawarcia

mał

RYBY (.tl

zdrowie; mld l-.dnle ueutlaae .... wielkie szczęście: rude
mld .... jestd lubi8llJ'. Ił-

Tylu

FORTEPIAN por(ri.nlu
.Ię z prz.y jae!6łml;
I'rać
na
l.7.ClloęśUwe mal:ień·
nIm

_.

eI~

C2e'ka

nie najbliisz.ych;

ZO IW

do ' pomocy, a mimo to wpa-

b)'ło chętnych

U7na-

mld

NAGIM BYC -

u -

dłyście w pułapkę. Na przysuość w iedzcie, te \n.eba liczyć wyłącznie na ,Ieble, Najblilsze tygodn ie
nie b;dą łatwe, ale przetTwacle je bel; szwanku,
~ie .ię!

_o.

DZIDA -

WŁOSY

-

miłe

upo)l:o:rze-

ta.loba.

PĄCZKI
cir.oł6stwo.

Jdć

man zaproszenie

bel;

11

~

C7.eka

-

BAJLAJIi CZl

m - ze IV)

Będz.1e CI potrz.ebny szybki relleu I odwaga w
podejmowaniu decyzji. by doprowad:tlć zaczęte
sprawy do szczęśliwego końca. Wi~ceJ uwagi po6więć zdrowiu ma alę )e tylko jedno, a Ty
Jakby o t)'rD zapominasz..

cI~

bieda: blel'ać oal'O - }end
otoczony fa.l5l..ywymi krewnymi; Ila&'leco m(Uz)"Dę ...1dzleć zdobędtien
dobrą
posad~; kobietę
z.a&l.CZ.yt I·
mx:zęśde.

•
aYIt CD IV -

(C.d . .,)

11 V)

1I&d~, QCz)"Jlll)', nie potratim!:
znajduł:leem" aię w potrZebie te
.ech)' ~ezynaJI! wykorzystywać lud.z.!e beJ:

odm6Twoje
akrupW6w. Niej sM: satem na bacznołcl Nie z.apoml. , t'Ówruel o bll.kich &e'tcu oaobach (n~t6re ..
eJU~ IM:: odNn1ęte na dalszy plan).
h5td

wit

Obraz na dachu
W ·krajacb laci/l$klcb

b:tnieie
zamierza
modli li~ do st()6
.awnego jwięteio o
IpeJnienie
łoqo pra~ienia. Jeżeli
&najdzie
Gę kandydat na męta to dobrze, a jeżeli telOrtoW)' jwlęty
ll1e W)'konał tJ.ecenia - to 'b iada
mu. Obratona panna wynosi je10 obraz na st:yctl, dach dODlIJ
lut; balkon, aby tam - moknąc
Da deszC2IJ, bądt tet. .matąc lię
w spiekocie - przemyślał lObie
sprawe: ru jeazcze od po.czątku.
Nie Jestem świ~lym, ani tet nie
unonono do mnie tadnych modł6w o
umątp6jście,
jednakt.e
r6wnież wyniesiony zostałem na
dach, a ściślej m6wiąc na balkon. Jen to BALKON W ~U
BIE ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO w PRZEMYSLU (uL Chopina).

~czaj; kiedy
~ść Ul mą!,

panna

prezentow,,"nemu wówc:La.
uroczą panienkIl.

*"

n:ecs
Na Tazle mam nadziejI;, te obraz jeń Jeszcze cały I
rorowy, l choclat na pewno WT~
magać bt:dzie
konserwacji,
to
jednak pobyt na balkonie DW
bardzo mu zuzltodzlł.

pn.ea JI.ba dUIlr)' I komis)'jnle

Wisiał on pótniej dość wysoko
VI sali obrad tegoż związku,· doznając czci powszecbnej, jako te

był tO obraz antywojenn)' I an·
tyatomowy. Nie wiem
jakieto
rodxaju tyczeń
CJ:,y oczekiwali.
obraz ten wobec ZNP nie speł
nil, sądZI! jednak, te nie b)'ły to
dąt.enia do pokoju powncchnego, .koro staJe się to
obccn.ie
zarzewiem konfliktu. Co świat
lejsi (uprzyjaf.nlenl 1':$ mną), zaglądający czasem
na
balkon
Klubu ZNP, na kt6rym od bU.ko 5 lat obraz sp'oczywa, twierdzą, te antyatomowa treść dzieła
pobudu co wrażliwsz.ych
bywalc6w balkonu do
wypijania
płynów bynajmniej nie orzeiwlających, zdaniem
znawców
nio
jest to \.:Jkte "płyn Lugola",

BUZMII$1'A CU y - l i

miszcz,yć,

.....

Od lat w łwiecie, a od pew_
Polsce coraz
nego czasu w
glośniej m6wl si~ o tym,
te
J)OIrtawlenie na
motoryz.ację
indywidualną prz.y zaniedbaniu komWlikacj!
zbioroweJ,
jest błędem w roz\VOJu c)'willucji.
Jednym z najpoważniejsr.ych
zarzutów wysuwanych przeciwko motoryzacji mdywldualnej Jest to,
te samochody .bardzo zan lec:zysZlCzajll środowisko na-

INFLACJA I MORALE

Nie tylko ekonomiści l" ~
lItycy, ale również Uw. nary człowiek narzeka na in-

unlana otocze..
spotkania, kt6re
Będz.lede

szukać

'

.Ak _

VI -

II VU)

Pamiętaj o naJbliŻl:r.ych sołenlzantkach! Symbolic:my kwiatek, a do niego jakaś dobra ksil!ua.
Wykosztujes:r: li(, lecz będziesz :tadowolony, bo
naprawdc: uradujesz. oble. Nadszarpni~t)' budżet

wyrównasz W:tmOŻoną pracłl.

uw

(Ił

VD -

ZZ VIII)

lak odmienno? Do ran,.. motna. CI( przyCiekawl! Jak długo to polrwiL A mot.e jut
zawue pn:~dzlld fochy ? Oby!

Co

Clę:

kładać.

Da

PANNA CD

vm - I I IX)

Przet.yłał

wiele trudnycb chwil. :r.blerała! bab'
Trudno, stalo .sI~, n ie ma co rol.draPTwać ran. C~ .$Zybko je u,;oL Uśmiechnij lię
- )tst.eJ Jui na wozie!
I
łIIezaliłutenie.

WAGA C!S IX -
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G:ratuJa.cje za odwagęl Ta Twoja łmiaJość nle-kt6rych Iwkuje. Spotkasz się )ednu z wyrazami
UEnania, a to dla Ciebie dill najważniejsze. Trz.eba CI ponadto spokoju. by' mogla ro!:Wlnąć się
tw6rcz.o.

u,y.,,.

W OPARACH SPALIN

dni -

nowych wanokI w tyciu. Znajdziecie je pod wanmJde..... te pozbf:dziede h; uprzedzeń do kilku

'o

turalne. U nas, Jale na raue,
ekolodl.)' walczą z pnem),_
słem, kt6ry
zatruwa łrodo
wj.,ko.
Motoryzacji zaczęt.o
prl.)'glądal się od niedawna.
NaJpilniejsz.ą sprawą staje się
zastosowanie w naszych 6am ochodach odpowiednich urządz.eń zmniejsl3jących wydalanie toksycznych spalin
ora ł poprawa
jakości
benzyny. W perspektywicznych
uś planach rozwojU naszych
miast powinno się w znacznie większym stopniu prz.ewidzieć rozw6j
komunikacji
wlorowej, która nie będzie
udręką dla
pasa:ł.era. ,,(I"ne,11łd TechnICUl,.'1

interesujące

Przed Wami.

Ma l codziennych tematów oraz
dadzą Wam .wlele do my.łlenia.

Pragnąc bronlt się przed ,.,..
soklm wskainiklem wiedzy
•
sztuce - reprezentowany przeJ
kierownictwo Klubu
ZNP
w
Przemyślu, kt6re prze$talo wie-rzyć w wartość dzlela proszQ
Nao pn.ekaunle go Muzeum
rodowcmu Ziemi
Przemy,kle)
lub Muzeum w .larosławlu, jako
plac6wkom ul!1(lOłecznlonym, aczkolwiek nie posiadającym
stosownych balkon6w, bądt tet
•
zwrot na ręce autora. Myślę, ie
takle prawo, pt;tynaJmnieJ mg.
rallle, posiadam. Nie sądZI! b0Nie mam pojęcla czy ZNP w
wiem, aby po obecnej publikacji
Przemyślu składa si~ z
panien
Pragnący ubrać I być
rno:ie
olejny
pi.
..ENOLA
Da wydaniu, które jako kandy- urato wać spoczywający na
bał obraz
dał na .łwiętego uwlodlem czy konie obraz nie mogą Oako
lu- GAr pozostawał nadal na rzeteż nie tpelnllem jakichś Innych dz ie do brej woli) tego
ucZ)'nić czonym balkonie ZNP -cho.oez.ekiwań, dość że Ulalazlem Ilę drogą kupna, gdyż nie mate być
wa
raczej do piwnicy!
balkonie. Wprawdzie nie tł on sprzedany, jest bowiem wlnlQ'CUlie, lecz en emggie, ponie- sno~cią Jedl;loslki uspolecz.nlonej.
An. maL EDWARD
kąd zaltllPcZO w P;Ostael obrazu (._) ZNP może go Jedynie przeXmFE.RLING
pod
Ulamkonnym
tytulem kazać Jednostce uspołecznioneJ. o
.,ENDLA GAY", kt6ry k iedy. podobnym charakterze, np.. po. .d,bk
namalowałem.
łiadającej
również
stoJOwn)' n. .,powkdł, tę
balkon. Przypuszczam, te adm!- _ .. ynld.. u-tyn.o... ,lal1yko-. kt60
Ponlewa:t zdarza
de:
nader nistracja Klubu ZNP
pragnie n,. kledykolwte.k "rullauH, .r...... _
ezę:sto, te tw6rca utotsamia się obraz ' komisyjnie o d p II a ć, .. wall b~ k. IprU4;>.lJ .wo" 411l• •
z dziełem IZtukl (patrz; Roman ramach dorocznej Inwentaryza- a w.iidalolD, lu6n,.,. . . "'Zft"yH.
Ingarden - ,,studia z estetyki", cjl, stolOOwnle do przepisów 0d- ,raerobW, po,obW. Illeb 4dll'"
łam II, Warsza wa PWN
1958, noszących się do
przedmiot6w lub scbOWllU ·40 łD.\1I:.~,.a6., plw..O budowle obrazu"), tedy mog~ ' nabytych drogą kupna ł Wpl .. • rok, 1I-1I"'11I6w np. Wyllouy.ty_al•
spokojnie uwatać się u wynle- nych do klllęgi Inwentarza
na b&lkan6. 46 pru.:b ........I. ob",16w
wielki...
40slonego oloblścle. mimo że
nie podstawie faktury,
a
kt6rych ~ I Lak d ....
nazywam się Enola Gay adopleń
Uliszctenla
przekracUl brodzłe.ls'wena , &lO k'~e pl..'ere_
oJr.b.4....
..aJle,deemleJaae
Hkodal Obraz ten
sprzedałem np. 60 proc. Motna Jednakowo! w. .. ,na
przed Jaty rzeC20nemu Związk()6 uzyskać wyu.zy stopIeń tu:Łycla IHId"dehwallb ,
wi Naucz.yeielstwa Polskiego re- przedmiotu przez. zrobienie
w
L KleledlllC

,-na

VIł

SKORPION lU X -

ZZ XQ

LaIIy }este' na pochwal)' - wted,y W1I1lyalko lep ie)" Ci Idz.lc. Ale Iytuacja jesl taka, te naprawdę
trudno Cię chwalić, Idzieu niewl8Śc1wą drogI!,
brnles:t w łlepy Ulwek. Zm!eil. kierunek. zanim
)esu:z.e n ie }est za p6tnol

flację·

. I:udde nauczyli sili:; 11.letell każdego miesią
ca odło-b: 1 tysiące uolych,
w przysuym r oku uml:v;t
m ieć 24 tys. tJ., wlerzą<;
slatystykom I dajllC moje :tło
t6wk:l do banku na procent,
Ix:&: mial w najlepszym W)'padku dwadzieścta
tydęcy
albo I mniej. Etycy I ekonomiści mówią. te inl!acJa nlszcl.)' moralnogt. T1affi!;1
clulac:ty Instynkt, wydluia kolejki pned sklepami monopolowyml Nawet JeśU alkobot drożeje. Bo I lak upiĆ
moioa się szybko. (",Tak I
cz,.ć.

Nie").

W)'bnl.. EW A aRKO

STRZELEC

cą

XI -

n xm

Popatn ." lustro. Zobacz.ysz tam koe;oś, kto nie
Cl.)' ta maska CI( nie uwiera? A mote, po pt'Ollltu, br-ak Ci sil, ab), ją, daleko odnuclć?
Jednak dobrze by było, aby.ł to zrobił.
jest Tobą.

KOZIOROZEC (U

xn - to n

Nie ro:Łpamiętuj tak tego, co prz.ed paroma ctniami poruszylo Cię do glębl Nie warto. Trzymaj się
wtalonych w artości I r6b .woje. Tera:., jak nigdy,
potrzeba Ci k onsekwencji I uporu.

ł•
•
------,-----------WODNIK (%1 I -

%O II)

.lesteś ostatnio z.b)'ł tajemniczy. Na_t najbUt.sl :
nie bardzo wiedzą co )el;t grane. A lak w og61e to I
zrobIId się mal06 tkowy (nieladna to cecha chnrak- ł
teru, oj, nieladna). Trudno .. Tobą wytrzymać.
ł

!
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OD REDAKCJI
renie S"-Pilala dola Nerwowo I
PsyctliC1Uie Chorych w Zurawicy. Są miesiące, w których
kioak ten jełt uynn.)'
pnel
"at" I dnI.. Nie wiem Jak obllcl.a się poborT pa ni aklepowel. aj(' pn,y tak iej 6 z.ialalności nie moca. byt one wy·
.okle, bo Jakit mote być u ·
targ? Co więc tn;yma jll pu,.
tej pracy. Ctyt nie łepie:] za·
Jął: IiI: leiącym
nie opodal
gospodarstwem?

Do absolwentów
2. Frontowej
OHcenkiej
Szkoły Piechoty
Szkola ta

Is tn iala ." 011111.-

tulin okresie 11 wojn,. świ.~
loweJ.
kulaląc:
oLlceró ....
LWP w Lublinie, • potem w
Gryłlcacb. 11 l 18
wn.eśnla
pn.rnlego r oku W' Lublinie,
odbl;dde sit: tned Jut zjud
koleterbkl }ej absol went6w,
pol=lezony
ukowym

~

.ympcnJum

na-

po.łwi.ęeonym · tej

frontowej uczelni. Klub Oficerów Rezerwy 2 FOSP pro.si

ws'Q'ltklch b.

Tak jut dziwnie .IQ u la 1'10.
d ziała lnołcl
han·
dłoweJ powodują co najmniej
tygOdnloWll w. nieJ
przcr\W:.
J'eśU
kios k ;fest CQ"lU\y, to
\ei trudno w nim coś kupl t .
bo SprtedawclJ'nl "załatwiĄ"
telelonlcxnie O"-aopalrtenle lub
leż. po prost\,l,
jedzie,
c,1I)
GS-IL. Nie prowadzi' lię tu
Ipuedaą biletów MPK. brak
lis tó w. kopert. znaczk6w, kart
pocztoW)"cll I wlela
Innych .
tak potnebn;ych penonelowl
'zpltala 01'''_ łolo pacjentom

:te %-3 dni

.łu chlca7

ukoly mieszkających w na·
szym r egionie o naósylanle
.wycb aktualnych
adresów,

Bdrell6w kole,:ów do u.&:I ObroD' Kra,.. w L. blln"
(ZO _ 1Ił4 Lub lin,
u l.
Spad...
c h ro nl_ .... , S p. I', I dop;""

oru

rz.ec:Q',

:z:a po4rednlctwcm ,,2ycl."
pragniemy
.crdecmle pod:;:l(kować dyrekcji I p..aco-wnlkom Wojew6d:r.klec:o D0mu Kultury w Przemyślu , :ta
okuaną pomoc umotllwl"Rcą wys tawienie
na
scenie
WOK
iplewogry
l udowej
Lucjana Rydla wBcile}em pol_
s kie" Pn.y)aclelskJe
potrak:.
towanle nusze)
wiejskIej
• z.koły udowodnUo. It
n»ina
przełamywał
wllelkle
I lereo typy i W%bogacat metody współpracy
.1,kOIy
:t
plaCÓwkami
kulturalnymi.
Wystep na dutej .all w'1(1o..
w l. k owcj był
dla
dzie.::l
w sp anIałym prretyc!em estbtycUlym. Jak tet
konkreln4
lekcJ4 wz.bogacaJąc~ kullUf'll

n.I(.~~nyc h .

-

pacjencł

r

l"'I1OŚC~

pod ckatatk1em
naturatu...

Kto

kOr7.ystają

Z kiosku

nie
tylko pacjencl I personel i zpi·
tala. ale równiet miesz.kańcy
bloków znajdu Jąc:ych I Ię
na
Jego terenie. Takte- Spc:lra·pu·
pa okolic:znych mlenkańców
cnc:lalaby. oby klolk .pelnlal
wronc:le fun kcje:
do Jakiej
zostal pt1-cznactoll1.

Kiosk.widmo

.....

'-

trotrawka -

wyłączy

Tak<ł."
na:twlł

trwc"",

pełni

usłuto",

omUamy !druk lpo+
znajdujący si, na te-

cu:.!to.• :r.ten

(d)

Redakcja odpowiada
•
Wład,.s l a,,' łIIa~u r (Pnela"ill. W zwi ązku :. tym, te
IWOj elaborat skierował Pan do MiejskIej Rady NarOdo.weJ (a więc do lokalnej wla d%.)' stanowlt&ccJ) I te r.aintoreliOwal Pan sprawą Radę Miej ską PRON (czyli pełno
prawnego c:z.ynnlka oplnlodawcz.eio) _ redakcja nie ~
by (jaiko "ten tr zeci"). mUI!ala temat podejmował.

Zawinil mróz
Po ukazan iu siQ notatkJ ,,%0
slupleo zasilania" I"ZP" z 28
. tyc 'L nlo bt I pracownicy ReJonu
Enj!r ge tycUlego Prze-.
myś l
natyc h miast
dokonali
ustawienia zegara .teruJ lll:ego :>'wletlen/em ulicznym na
osiedlu K:u:an6w.
a w lec
takte wUllut ulicy
Opalińskiego.
Pn.yczyną
zmian"

d ,wonl~cy dO

n .. w .pr.....
amia Q oowe ruw t elefoQ uw. doko1l&nyeb 11 lute,. br. lruocmu!omy. te zgodnie s wa.n.yml Nge.tlaml chęt n ie tamieścimy 'tosowne ogloczenle. jdll tylko WoJew6dzld U~
Telekomunikacji zleci nam takowe.

kie rownika RK
d L lechnl nnyc b
Tadeuu S.olnlekl

W kompctcncji
wladz Przeworska
W

związk u

l

notatką

dolydojazdu
do

C:14 cq
braku
d worca PKP w Przewonku
t ..fak IIrzeJee baC"'. " Zycie" :I:
7 stycznia,. Zanstd OroKowy
PDOKP w Kra.owle . po zbadan iu sprawy informuje. te:
od str ony mieJscowo.icl Ror;bór z I ChaJuplcl motml doJat

..Ir..,." .. cll.r.~ wltlr.It,.. :ta.
t"', "e
• ul. b . . . . .aet .... -.lII I

b".

!

mil. te bkl lab ie.: m'"

b,'

t1la :otln"la ,.. ....Ulw" . . .w ...•

nil .t ... o •

• w-.le,e

.~ .... wl:o""

.r,"

centrali OL"IledloweJ (l2IU) moina tlę dodzwontt. prośba o
poląe:.en~. z pechowym abonenlem (nume!'u wewnę tnnego
nie podajemy, bo prr.ec:lct si uŁby spod 914 doslrona5e -wie- '
dz.ą o kogo ebocł:l:ł) Jowl! ow:ma Jest krótko:
N'umerd;
.,.•• od~o",.).

Zasł.

li.,. t1."

L. r ••
I .. re" ...
N.w.. talMal
t1a"lrJ . "i_.
l allli.,. C " O8le . . be.plec:o..·
-.la -.I" praed
eh.,. baml fi
p..-.J"bie_l .. Od, 1.aI unMW

IIQ;1j08J pe.... III
pet••a ."Ieel. .kll'myw . ta .. el 'łl'u 14 l" HI'" wI·
bmlll<li C. pe_ ble., 1.11. tam.
• ,..htdajJtDe. lIeulnln. pNNl.kl.
C. alę ......., ....acll.f.W . h •.u
w pl«"Slej 'fU pl. e . . . da.r,..
eh-r.b, phu:..e, .n,lnc.

lampy ...

Tc1dOlJ. nie tyllro ulat>wla iyc'-e. ale barcb.o

•
( 'z,
witolD.na
'

.nDłe..

t.akie abonentowi aporo ncrwów. Tak Jak Jednemu z rnieo
JZ.kańCÓw oriedla Ka.zan6w w Przemyś lu. W grudniu ub. r.
zainstalowano mu ów " Iuluus", który wuakte okaz.ał '11: _
bublem. Te1ef(lC1 bowiem częjcleJ jest "g luch,," ~nlt spra wn,y
I nie skutkują Interwtnc je zglau.3ne pod numer 914. Do

cz.asu świecenia b"lo opótn.lenie pracy zegara na , kutek
l ilnyc h mrozów .

Ił

W uk.le

... a kto naprawi telefon?

C.,.łIllQlcy a Pnern"lila

Nasze zdrowie

I.plła).

_~

mielz3cańc6", Ostrowa. który ocIw!ed}'j1 nu 2' łutCCG.

•

",,,,,,,,,,,,,,,,,)

l . ..

teatra lną ·

l.ęłown"

zielarza

P lsU\c te . lowa nle \r.leru)4;
w stosunku do pan i ekspedleritkl bo
jel' to osoba
sympatyczna,
cn()t, oglądam ją tylko co par~ tygodni
przez klika dnl
Mógłbym pod tym Ustem Utbrat 200, mote 300 podpisów,
ale po co, skoro I p rawa je.t
oczywl5ta: Jak: Je.t 'ut kiosk,
lo n le.:: h pracuje tak, jak powlnle n pracowa~
ł
nlecb
sprzedaje to, co ludziom 1I1lł
berddej pot "eboe.

- Nie l;k"t.uJ~ PlllJZe Intel'WeMJe w IIcJollle E.erleł~
117_ w P'rJelayi hL Na nll eJscu 'byll e. pr.wda pa,.."". I
POlotowI. Ener ,dycsnC:IO. Icc. """lecbieli, te l... ..ale
Icb I pn_". A le pnecltt k i .. .,aacl A te nlepoktebnle
IU)1. kUowaly - tak Ulrkońc:,yl IWÓJ Iygnal jecie-.
fi

nauu,.clelskle
mlell7.kańc,. '11.1

doświadczonegc
.
.

.Ię jak"ś antypatią

Zapomnil:Uśrn,y jut o 1t000.ieoJ r.imht I o tylU, .. podcaM
najmroinleJsz.ych dni obowiqz,rwal 20 .topień ~l1aniL ~
przeciet trudno ~, ctUwle, te ludtJe de:nerW\1j~ -"- td7
lampy ulk:r.:ne pa-'ą się na okr~glo - w d zień I .. nDC7.
jak t.o s~ !hiaI:o w Oslorowle c. Przemyłla,

Uttnlowle, p'on.

"""""'~
arady

de-

Z redakcyjnego dyżuru

Idem: Klub Orleer ' " ae_·
wy Z roSI").

Podzię kowanie

c~o

Nie ma np. taniej wody
po
itoleni", 'WOdy br~j. w0dy ko klósk'lej I doI!rnodorantÓ'W.
Nie ma, bo - j~k
twlerd:d

ełupedlen lk a

..oowr\Cu" WS'Z,)'Stko wypij"
Jel' natomlaJt, · o :twlęta n a·

do dwon:a ulica mi IhJcrty6sk lego !
Misl~glewicza. ale
Je.t to droga dlutua o około
Z km w
stosunku do pierwotnego
dojścia
ulicą DTnows ką. którą
aktualnie re-.
montuje Unąd
Miejs ki
..
Pnewouku.
MIeszkańc"
wspomniany ch
m iejsco wości
s krac:aJą
sobie
drogę
do
dworca przecnooz.qc lerenem
PK P (rampą za- I wyład ow·
Cl.lj), co Je,t
nle:r.godne a
przepisami I tak iego "skrótu" nie motemy akceptowat.
Tak
więc
uregulowanie
sprawy dojścia do dwo rca lety wyll\cl.Ille w
kompeten·
cJI Uru;du Miejskiego.

Za.st. nac'Lelnlka
Zl& rządu Oro!Cowero
mar ini. Stanisław
Kołod~ieJ

".. .., ....II. ..Iedwla S .f.C..

.. • r e,leJ ,rupi• ."t • •na
•"nlnle w lltk u ...

Ił ·

O "",. I."iu wl l ilmln, C pru·
k ... ate. alę "a 'lObie, Qle wie.
.... Je,aaese nie • .sollwla• .",e·
ni~h P a u lln,a. Od: d. leck a eler.
pl. le.,. n a ehr.rue... ,. Illd, .
MkruU I .bl, 1I.!ar _ .. la'·
" • • Ię pnnlę bl . lem. doklle·..I.
lIłJ plIe ..lekle .. p.lell'• • ar.l.,
.. toke chor.,...lem ........ I nę,
..padałem esę.'łIe n"
P.
pMlrjctd. Jc " 1951 r . d. PMle·

1('"''''

.. p ll .blenlem ..lei. tl6ł ł
ptak ly",nle Je , I"o.alem. n .. J·
n(Śclel " ,I u n.lee I ."tlee d,!·

klej rófl,. Od SI t.1 a. r • ••
a le ..ch.row alem Q. '1lIIn"
(... pnwU a mi al" bard .. prac.
~e.).
o.kneh m.m " , .te,

lI'. rdll. ma.m adrowe. nie dok u.
eu mi k .tar o.sa. b.rd.o tllad.

k • •• pad. m n . . . r ,pIII. Zor l .. n .
t.... lem lli lt. te t ę " . 'lanlallt
" ""onwe ....ddcn.1II .. Ił.... ' .
. . .lH:lun

d.' k '"j r:.t.•.

Współc.e.ne I ta.no"lU. med,.e,oy Jest Jedno. n.nn e: wlb·
mi". C ".he.plen. nu. orlf.·
nllm ., r~ed sChenenlr,ml "U. da
.ddeeho·- elt...

Wlt:amln:o C Ju ! ws k ..... "
•• bunenlacb IIkl. d a aeretl wo-.a",nlowell'.. Une'lr lnl a .nl
I ·ueb., he~n la n"eay nla .vl_·
. a le. l:opoblepjltc Ich ł~JDII.
woścl . Islotna ouyel y n a "".low ~ere . I ud~ r6w mózlI(ew,eh
SIl ". "ue p,. kr..l h r .... ujllef: Jej
nnephw. Wlhmln. C .. dlł·
t"m IOlonn lu u lMlble ... leh 1..0.
nen l_ rlę. Male wrsoł:,. (ran.l)
... kl .. n.ch lelnla m..-. "Wllta_
wa.! n . ~ k .. le" "".ku .. Ibmin,.
C. W."61 unk • .t.,enla Ifr.n..... "
.Ię s ub, la neje tlllnt1I ... e . • b,.
.."hronl6 .6 <:I.n. tęlnle. len Jedn.·
ndnle I weh'- je w t yełl
mlebea eh. \V ...,n'... te lf. met.
.ł ę al .. orl"~ u knea I
dow;'6 .. lor : kre ... nIe doehod.!
" .'l'er ea l i kAnek ... Idnla .er·
eo...-elf.. ar.~Ił\ .. u.'e Ifrrin,. dla
t,.el. u .."ł ... ere..

BM,"I..

kUo.le.... ",ILulOl"
wpl,." .".ml .., C
•
~ale
.pr,.,..,ul I ....
palu, c hereb wy".tau,.elil pnea
"Ir . . . .pr yanJr;1.

k.f1IY.tu,.

( ,._U_ dal.... . . HtaI. . . . a ·

tcc.n.leJ. jeteU eh.n,
.. "' ~ p""Jnl1aJ.
wlę""

_

ee·

J"aUC1lei.. ie

d.wlr.! witamiD"
C.
Zmnlejn • • n • • aleb n.dm le r .
"- krwpU".U .rwl I ehlllła •
p. .l.m cbat_ Ier.11I.

C .UR".

WIłami n.
pra"d .. .
podobnie pr.dukeJ. lat~ rt"nna •
klór, d.I.1a pneci wnowolw.r • •
w • • W I n~'y l .. e/e R:okewym w
Ontario n.,d._1IO eh."m .a
nil.. 461 m~ wlł.ml",. C ."Ien·
..lo t sho;lerdlO no r nlcb obnlie·
nie
p..lom_
tUOlwerOll, eb
Iw I1112"6w. pe"staj" ."ab • proCePch fe rmenlae--"Jny eb • Jeli·
ele Ifrub,m. E. Came ra. I L
Paalln• • ,. kan U doł..ladoll.l·
.. le. te d ate .Jaw111 wIt a m lo, C
Id. IS fi' d.lennle) pnedlat,. l,
.n:le. ule
t,ele
Dleule ea.IDI.
elll.r,. m na rak., ""lIlrjn• •, e
aleh b 6 le. Iwię""..J.. apel,.. ł
eonu!! ''''

I'ue. .. wij .lIlyw Q, ••bi.1 ..
proces n h metaboliean,.eb "U.·
mina C " lI: od d ,.k... Ii ..,. ..pl,w
unleea)'Uue /i "oaow15k.. Np .
un leuk. dU..la I ... d al . . . .rit.·
n l.mu Iwiu" l olowl .. rtęeł I
l1 e nek wu la.
Wil am in.

C

jut

.. atn,.m

ea,nnlklem prawidlewr il:. · daJ.·
"ni. pnyudk l mh,oweJ. lal'·
",e" I n.d nere.,.. a .. I ęe l , eh
Ifrue'l/llńw

a okrewn,.eb.

kUU

relll nlaJa prawidiowe hnkeJo...
• • "Ie nie"" orll'".. lam ..

Wllamlna C JeII' p.moc.. a w
leC\1len lu r Ot nerr:o rodaaj u . Ietltil.
D ,wh 500 II: lej wll.m!n,. •• 10·
t,. la nrlell
na pade m k""dll,
orm" le l"u u u'm .. , k ó. s kur·
elt O'1knell.
Wilarnln. C Iwon,., 11. dr.·
du . ,. nln,. . kohle ... . ... dn llr
Ihnkl IAC\1IneJ. Pn,..płf'lnl" ur.·

e_ " eJll nl. ,i ę r ............d6w.
.". n e t! . I '1us l.nl. .I ę kHeI .
J'r-:oł kontenn. II. u ebew.DI •
ad rowe l sIr 6r ,. d21ĄSel I lęb6w.

.new.·

Wlek...u 1... iI nie In. l nte
"oeenla Ib ilwienQ~. d.la taab
wlbm ln ,. C l "fIIIl'lod .. rajae ni"
_""nla "elit.. ....... w.we blę ·
d ... nlo ..,'elr"re splłiród nlch :

Wll:.m /n. C hlal. k.n.,.ln l"
na skł:od krwł . ..a rl hl er u

• Zb y l m . lo jemy l ur6wek
"trl,w'Il'ch I o'll'. uw,eh.,
•
więcej
u luw . n.eh
ł
" .m_t6w. I..,.,n."em ... n 'n;a l.
na C relkl. 4. .te" wy1IOkld

udl!.1 w .. r.' ..... I.n la teI n. I
hemoor l.t.ln.. maleor.
... te"..r n la anemII n .leł. np.
ale hlk ot 1116 _k, noku .....
l mll!.!."a. leCi jednoc.ełnl~
t>n,. Jmnw .. A zwlekufllle d . "k l
w1l1Omln,. C.
'ł,. nlellr

Wi łamin .. C II.poble ... wielu
e bor"bom lakain.m. W dnheh

1I0łelac h u_." tI . w f ~ .. le w krwln.
k.eh bla l .. clJ , wnl y", • • U . ...I.
n. hll'oe., ' ., , Umrllevh'.
• wlęe n~ le C:7ęAoI lir'*". któ ·
re anlf'ulr.otl U"" I.J. wIru" I
~ uJ~ eo

b .. kt erl e.

tólbea .. t
Wie le nnynad k6w
Doehll dll ~ IPk-tet'i
.. od ou.
t ':o .... faaJl brwi W J.non" 00d"".n .. nnn.d I... '.ea ...eJen·
10m ~w'"k ................. , w lh ... I.
D' C. lob,. leh ... bClplee",~ pru d

J.n,..

ł.mperat'Onre.

• Z ru-.. I,. jtlm,. trru b. oble·
r ane J.blk. I 'l ol .. jcm~ W wo·
dlle orrubu obIerane .lem nl.kl
.h M k. len'el "obtu um .. ~ J Jd;;
te ."';rk ... . z ie mniaki I'otow.~
królk. na II.ne. lub piec
•
mlln rlurkae!l.
". . Wlt alnl m. C Jest wntllw.
n. t w h. t1o. 8~kl uwoeowr ro bi·
m, w dnJ~ ll h " mle..u""ft lae te
\V . k naeh
do 110liea. Dłu:o Je
. md"m,. • h., nic IlIoldnl.} ..
I' n .ek .. n.łe m .Ie ne. t e .. nl .. w~
ny .ok 7 ...·Ii nl. herber"sll I ""ar
nerr: o h~ .. ~:\ws.e .. Idn ieje.
•
",,,we n llf/h .
JOz ...fI' nAwLlClU

ł
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Tylko ryba
nie bierze?
,..z",ri6ci. ." do "caDów

w~·

mlaru Ipnwiedlfwośc:l I np;rlaJ . 1e. N robi lię. OJ
r.apoblep6
.nn~em. lł1ę powu« hnle
Ia,6wkantwu. e'l1 C1(t1le l .. ,to ees7 pneelwko ' 5gbom,
kt6f4

.ieze,o IM, ..latwl" lelll
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ti . tnl it,
ponie wa1
m o! e ona nadal .. pr:.e.:'Clepiać" lo choróbsko innu m pa.o bą

n=.
_

Ultal ę

na pewno! -

po-

10 . z1laJdf

tę

';:u kQ I

;e j

.ue,

ł~~ 4Jot~QO.

tor :a~Gł do
u=-ervm tlCzuaem, &o
ter.z cJ&d4łł ki 04llole.:.c! % t"1I .
łnnego

potOOdu I zo«».rdzieJ I:!nergiez..
tUe. Rozpovtllwol o .iq Zfl,Q;Opeht ie

10011" 1WCII1t1,u .a.ełuuM,

w:.·a",

wied.rial. - Id
bo.b\·!
O U, przedlem

aqł , driołct!

g.I/C". ochDie!Uoł lobie. PSltał
Itełner6w, a i Ulreucłe
wpadł

_ fe, trop ł tU"e.zwloeza'e
odwied...'t jq w ;ej m ieszka.I~

AQnfe.t: ka C. pr=vkła 00
.erdettnJe I ;.a od proj11l l O-

u cu"iolGlo,

Jak

bardzo .tę

cielZ1ł. ŻG' ~ÓW

go w idzi I .że
od dtutufgO ;id CZ4JU ,,"Oltło
. fi( ~ %Gmiarem, bil ws(qpi.ć
do "iego - ;ak pOwiedzjolo •
..no
kowu.ię ".
Zd..."'iwl to
li( w l(c ogromnie, Qdu 0Ił
~c:q t W1flll.yJ laĆ ;ej od. " c j" orU l/Ch , po C:I/T11 za komunlIcou.oal,
~ r;;a~
łGnu~
go d n io :CI8kQr zl/ ]q do ~du •

u

'euo

co neczlft.Oiicle uC::"'l/,,' I.

Agńfez.:lcc C. przntrolZana
pod wójnie, udalo alę wtedy

tlD poradni .. W" , lam dowiedzioła
rię,
if ruezvwUcill
,tało
.ię
pr.!"c..."n.q ch01"obll
And rzc~ P. W .ądzie i!UTft4c::)ł ła

(zrelzlą ,kurecznie),
wied:.iata
s"lD1l:'"
łc,,"orzewiu. kt6re przebie-ga!o
be.lXl b jo toOwo. W ' pm"odnł na·
t"ehmlast podola kilko '
.vch ;e1Zc::e nCl..lWilk '"(ż
a l/m, w 111m. !ona tuch , któ111Ch t aleze t 1Uba bUlo w-ezwać' i n a ,zpikowcu! on !1l bi o~

że

.i ~

nie

°

i.·

'1Ikami.
ło' ie którzu
zo.sl o nawla;q .i(
'Ul leo C:'lI j ej chorobn, kl órą

. zclodr:.e

obdatowala
Iyl u
pon ów, t o bllł produkl k ra je111'11 cllI leż irnpo rlo wanu , a
jclli tak, 10 c:"ll liliI to impo rt
t Turcji. c:y at z Ta;landii. ..

JAN M.

14

O GŁOSZENIA

REK LAMA I

II

FABRYKA APARATURY

El.EK TROMECHANICZNF..J
.,FANlNA:" w PRZEMYSLU

WOJ SKOWA CENTRAL A HANDLOWA
ODDZI AŁ W RZESZOWIE

ZAJRUONI 00 ZARAZ

,

•

TOKARZY •
SZLIFIERZY

•
•

SLUSARZY,
MURARZY •

•

ukladowegC?

wyżywien i e (odpłatne) 'II{ stołówce

-

i b ufecie

WOJEWODZKI URZĄD
SPRAW WEWN ĘTR ZNYCH
W PRZEMYSLU

de

OK,

br.

.......

w

I'9zpałr,.wal.

w

•

.......

...."..
.,-

Za to, te 21. 08. 1888 r .

Jarosławiu •

wak (s. Stefana, ur. w 18S;$rJ

Klokowlc kierował · mołOcyldem WSK będąc po apoukarany
iyclu alkoholu
=taJ , r :tYwną, w wyaokokl
31 tYL zł. Ponadto onecwno
zakat. prowadzenia pojazdó.
mechaniemycb. na
lat oru podanie
onec:zenla
do publicznej wiadomości n--t
l!,-mach ,.Zycla Prz.emysk16-

~

-

..,.. •

co".

S prawę

rcnpal.l"rfn,ł.

lectum d L W,.krone6
,. ac:włnlk. Jarollawt.a..

....
,,~

K~50/1

m'"

"'-.

wlad.ia.1d. . .blInIleJ.

K-M'II

łmlerel

.

• kl &da~:
d"rl'kcJa" orianlue.ła ~lk o-. pop
.na wapółpncownle,. Pa,-,~,.. Dem.
Pomoc,. Społmnej Pnem:rłl - LIPMrica
K-052 /1

."",. "'.

.

III.,.
-

,,

...rutat. ~ . ra.t
KUPIĘ
Hmoc:b6d
"wartbur." 111"'1. ,eI. ts-a.
(rak 1l1'Od. 1981-1985). Wla. . . . . . :
G-I . .
,
KRosNO! M !esŁltao.le SP6lcW~· me. ,a. p ...lr.l • • IfI.
eUl .. m k",. ~ a p.). zamienili • •
G-l2S
koworto....
OARSaNIERJ;
Pr:r.emyś.l.
WI.Iłe...tć1
Wla d,O&ak .
wlunołclow, .., c:eo.t rum Kr.kow ..
Pru.,.I. vl Cbrobrq. l"
SPRZEDAM
..lnbao.la
GOI". zamlenl~ na większe mleszk.nie ..
po
0-115 Pnelaril,
u·u, w.
..... 11 lu łel. ..... W • .dL . d J.rosławlu. WI • • • m-"1 .Jatclllla ..,
. l Pnelll,..lla 21/5, Ple' t_k.
ZAMIENIĘ l ub WYDZIER2.AWIF-; r " l S.
0-13'1/2
IoIW
w.~tat llroduke,,}ny
0-128.
JlOWlerzeh.nl 43 lU
wodo I
SPRZEDAM
tanio wartbura:.
JAN PACHOLEK (um. Niem·
MI • . WI.domŃe: P r1lOmriL
1000". Wia . ......: Pneiia,'L KR • .t6w, 37-611 Cleuan6w), ł:CU b ił .
U-" p • •• dL l""d.
prawo
jaad.r.. :id.ne przez Wy'
O-U' k _ U.
0-127 ... lał 1teIn••lk. V I I . L.~
wie.
UWAGA! SKLEPY 'CHEMicZNB
P4
I ARTYKULY GOSPODARSTWA ' SPRZEDAM d~"[ włoneJ proOOMOWEGO - WOJ.
PRZEMY. dulr.eJl 'I PQdno!ni iem. Wlad.-'ó:
.
,
SPRZEDAM SilTl$01l8 8-!l1 ,.~
SKIEGOI . WYROB I sPazm,,! . . lLImdel\ łU <&.ł).
POOPALKI ,.ALlX". l AK BBnł·
0-128 ~,,), WI. . . meM: t.n ....
JUEWlCZ I ·'-KA. PRZEMY!",
G-13I
ULICA 1 MAJ A '., OYERUJ E JE- .lOLANTA, WOt.OS (zam. Pn~
myil
vl.
Budowlall;Jcb
3)
u:ubita
DYNY J NIEZA 'l{ODNY. SRODEK
SPRZEDAM mi_kani. wlasn~
Ir.af.
w.ydaDe IJrzea łciowe M ID. kw .• 1 pl~tTO ."
00 ROZPALANIA Vi GOSJ>ODA R· IltaWO )ud".
'K _
_ I:
tkaeJ
V l'&4ld ll Prumy61u.. Wi . .......: $d. '.-1"
STWtE
DOMOWYM. STQWW- Wy." • •
G-I ..
KACH I ZAKt.A.DACH GASTRO- lIIe.jIll;l.... ~ Pr4um y łHI.
G-12'
NOMICZNYCH ...,:. PODPA· t.K~
..ALIX": OSZCZF;DNOSe CZAS
SĄMOTNY III«d:r.ieslecloletllol ~
l SZYBKIE ąOZPALANIE.
G-It3/. r:r.ukuie ml-.k.nI. JedllOlXlkojoK.I. EL2.BI KCD
we., !la terni. Przeworall., DI.t·
&ZABAll.IUEWlCZ
GAnAZE
WOLNO STOJĄCE. Ile z J:6r" .... rak.. Ofert" ~IRmae:
........ Hr• . - L !5.
-t" p wt.J(lersl" wykonuje a.. za.m6· S1-* rn.
.
G·IH7/1
wie nIe. P"elnrll. uL GIo ..ałlkle·
... $. tel S3.$l.
wyTU,. ".pók:uda •
PALMY
_
NASIONA.
Phoenlx
O-HlI!
...d .. śmfercl
- plenuta. Wuhln,rtoela
SPRZEDAM tUDel toliow)' (3Olr:81. chI.now. Pll SS d -.duk• • "."lam
L. h"",., ••la\. ..... Prum",\, " In.stnau)a mlnlmum ·205 nt. He.·
OJCA
Mallull;l - BUMlo...kl.J l,
X.pn. L
G.U I ts-!II hblaDł...
lIoleb.a1d I
u.la~
K-IUnn
la.......
Ir.ol eclą
MURARZY
POSAOZKA.RZY
dt.l.łq
SPRZEDAM
1:Iltrudnle
.tale. .J.re-la .. ,
...... K0K.lllłNllaale .. Ił/ U 1.11 teł. tt.ll %D·arow . .. SkokIs:r.ow,le
G-"
·
T ekle... I~L n ·eJ.
d"mna. '" ... ...u:
G-I3G
O-II' wie.. Za~b...wk Ił.

••

•

'ci

"'!"

..

"L

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

l ab . karę
r ree._

MF;ZA

Sprawę

O-l1 ł

dni u 1. 11. II r .... 1~"
wiu, • autobuaie komunIJta.
ejl mJ.ej.liiej ukradła pOrtmo.
netk~ d~ wraz z 1101 •
na s:r.kodc A. W.

KoL AGNI ESZCE DULIR8KU:.1
• powtocl ..

ukara-

leJ"iulQ dL W,.kncze6
woJewod:lie przem,.skI ....

..

•

"'-

.....

K-<J47/1

Clęboklcg"o w.p6łnacJa

-

G- I"
SPRZEDAM
,
..
yrene
bosto"
• ..OVERLOCKH
, W'
MARIUSZ KURAS I......
tl-N (pe l"'eJ).
myil, ul. Grai.ynJ' 7) uubil llrawo 1m r., pl. . J-skibo wJ' drobn".
0-1N\łł.ywant,.
Wal..
jod,. kat. AB. ",,,da..D. orzez. Wy· k".rk, kDrI.o4
•• 1. .
IbmllullkacJi Unęd.
SPRZEDAM
mqld
...kt.rycz.Dy.
G-'"
ati~ .. Pn_ył.l ..
Pn . . ,.łI, k l. es.a
. 0-11:1
DWIE DZIEWCZYNY pou ukuk
G-\SS
.tanejJ. " "e... y_l, teL "-lL
UKŁADANIE .
KAFELEK
G-",
WYNAJMĘ
room!atete nla
u
Puemyłl, leL 11:_11. •• lU.
(III&, woda). Pn..

Zastrzega się p r awo un iewainienia p rzełarp w
całości lub części. względ nie aiew)'sławieaie poja..
d ó w bez podan ia p rzyczyn.

wyra"

pitnej

K-0511 1

N

0-111/4

·

-

~dy

....,

Osoby przystęp u jące do przetargu winny wpłacU
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej ..
kasie WUSW w Przemyślu, ul. l Maja 28, w godz.
10-13, najpóźniej w pneddlleń ..przetargu.

. SĄD REJONOWY W lA,
R OSLA WI U SKAZAł.:
• Kastmlerę .P eada. (t. do-mu Bieda, córk~ Władyslawa.
UZ'. 20. 11, 1931 r . ,.. LubenU.
w
Jarosławiu)
'l.9.mlesrJtał~
na karę grz.ywn,. ." wy.oko80 tYI. zł - za to, tt ..

węd -

śr6dłądowym,

SPRZEDAM lIlOtor "pa4Ollle d. MAUE::ASTWO ~ulr.uJe
tUlt
Wla•• ateie: PUto_y". U. ''Iltanla
lub
~ko" ~ tereni.
Beta 11. MIL 12:...... ... .L 1"
PtUlmri!•. wt."-'i. rn...7ł&.
SPRZEDAM dom
mleuka1o.J".
Q -120 .kr• .,.al. 111.
zabudow.nie. ~rc:r. • ..,ra. 'I
0-1"
ROBERT CYPRYS
dzlatk" 19 arów. Karła P • .., ...•
~
ak •• B_pal 31...Ql. ""y"',,,
DlJ'łl. p.traw.kle,ro 210 m. 7) uubll
G-OOe/1 IIrawo jud,. k.t. AB, ..,,.dano SPRZEDAM ladA, J71)lallll. I
prz.n Wy • • laI X.numillaejl Unę-- IEmen. poko}ow". Pnem,il _
' ' ' .ulLl'1t. t3a. I ...... lo
ADY UNIKN ĄC Wt.AMANlA - •• JIlejlkie..... Pnemyłl ..
Q-lU
bl.ella, b!oltldy. nIetypowe zaDłG-Ul
!d; tapicerka drl,1Ifi - r6wnfe:ł. m·
lIylucjom or.,
kucbenne• ZAMIEN1Ę mleszklnle $PÓJdzlel- ZAMIENIĘ komtortowe mlOll:r.katalU%je, drzwi harmonijkowe. .~ e_ M...s .... Miedlu Brael P~b6w Dle. ceatrurQ rn !u~. ~poko}e. t
n .tkl. Ceny a06ld:r.lel(':t4I .n Jatde. Dr lO/li w J.rosławl u Da mn.ie .... ~i~ro. telelOft. n•• p6hhlele:r.e M-3.
UrYltlllewlu,
Pn emyl:l,
W1a.domoU: l-Q pletni. Pn"m,'" lei. 12-M,
B"ell u. .. Pnemy!lu.
SI l l. łeL 45-U.
Pne...
'eL 51-11.
G-13I

- motoc y kla WS K 125, nr fabr. 215405. z:utytr ..
7 5 proc., c~ no w Wvołnwcza 5738 zł;
motocykla
SK 125, nr fa b r. %190590. %UiyłJ
w 75 proc., cena wywoławcza 5 7 38 zł.
Prz etarg od będzie się 18 mam 1181 r . o , otIL t
W WUSW W Pn:em)'ślu. prą ul. Slow.c kJeco ' 1.

1 wokandy

•

Oqloszenia drobne

z.akazowi wyustawy o ry-

01 wstal gnywną w wygokooci 15 tys. d. Ponadto oT7.eCZO no
przepadek sprzętu
w~dkarsk lego (na necz PZW
w Przemyślu), Ulka~ polowu
ryb w okresie 12 mies~,. oraz. podanie orzeczęnla
do
publicznej wiadomości na lamacb "Z.ycia Prurny5klego".

I

.

sprzedaż:

Pojazdy maina oc1ąclaE: 17 marc:a
lt}-13 w miej.cu podaDym wytej.

I

ni1'"

II PRZETARG
NIEOGRANICZONY
na

j~ cla

W p rzypadku nledojśc1. d o sku t k u. p net a r c u J,
przetarg fi od b 4;dz ie się w tym samym dniu o
godz. 12.
Nadwolle moi.na oglądać w przeddzień przetargu
w godz. 8-12.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez
podanda przyczYTL

oraz

·

bactwie

P".-

mieszkaniec

kowaj w Sanie w poblItu u -

nadleśnictwa.

OGŁASZA I PRZETARG
łłlEOGRANICZONY

-

to, te 23. 07. 11188 r .

rnyśla, wbrew
n!kającemu z

Da sprzed~i
nad wozia aam()(:hodu
osob ow ea:o
(uzbroj one) ID;-ld Fiat 125 P comb l, nr fabryczny 985363, rok prod. 1979, c ena wywoławcza 69 825 zł.
P"etara: od będzie Nę 17.03.81 o , ods. 10 w sied zib ie Nadleśni ct wa B irc&a.
Warunkiem p rzystąpienia d o przetargu j est w~ac e nie wadium w wysokości 10 p roc. c eny wywoławczej najpóźniej do god%. g w ' dniu przetar g u w kasie

K-OZiI / l .

sp rze dał sam ochodu f u rgoa Ny ..
65 prO(:., c e na wywoławt:~ 309 4 01 d

CHAŁUPNICZKI

II PRZETARG
NIEOGRANICZONY

.

Szczeg6łow~h informacji u dziel. Dzlal Służb
. ul. Lwowska 37, te1. c entr. 50-2.1 .
P racowniC2;Yc
wewn. 64 lub 39.

.a

OGŁASZA

D-

opiekę socjalną.

·

Z!l

Przemy ś lu, Zblplew W. l~
czak (s. W ładysław a, ~. w

NAULESNICTWO B IRCZA

kładowym,

-

•

1945 r .),

STOLARZA

wg

w

Zap ewniamy b ezpłatne przyuczenie do wykonywanej pracy.
Zg łoszenia prosimy kierować do Zakład u
Welł
Przeruyil. ul. Słowackiego 94.
K-048 / 1

Fabryka zapewnia:
korzystne warunki płacąwe
systemu wynagradzania,

ZATRUDNI OD ZARAZ
na terenie Przemyśla
HAFCIARKI -

TĘCHNOLOGOW • KS I ĘGOWE
FREZEROW (też do przyuczenia w zawodzie)

•

kolegium§
lQu-ze .

-

,

'w.

•

....•

...

..

-

I

,

...

- . . ..

",

••

.

.

-

.= ,..•

...

•

-

r________________________________________________

~~~~~~~--~~

SPORT J REKREACJ A

"]t

Laureaci "Honorowej Trybuny" ZSMP

ctafeeie
400 al.
I
wicemJatnem Europy Federacji "Kclejau" w \ej konkurencJL
Po\em UlJą l Ilę trenowaniem.
U·
cząc jednocześn ie w
.uołach,
zawsze pod s tawowych, pon ieważ
jego celem - jak powiada
bylo .. wflawlarue lek k o.t1etycIDeco oarfbkll". Spod j elo
n:k.1
w yulI reprezentand I re kord~
Kilk_ ."odm l.em\l ukollcl" a1~ doroeJD)' pl eb1aeyt ZW ZSMP. prowadJol1Y pod ..... JW~
ki Polski.
.Uonon.weJ Tr,bUDJ Trcllen W)'cbowawe,. Ml odllldy". lAurcl/Itłml za rok 1986 lo,st,lI: TA·
- To Jeden .. n.aJlepuyeb naDJ:!:USZ KIJANKA - pracownik WZ Lzs. Ins tru ktor kolarstwa l lenin .tolowe,o na &eremie
Dl!z ycleli. .....iony
lpoleezołk.
Pnewonka,. bonorow)' c:doaek ZSMP, od:tnaepoJ IQ. io. Srebrnym KnJłeDł Zulll&"l I Irebr~
u lonek PZPR, łwlelny metod, ...
Ha_kil im. J. KrNiekleco: JAIlOSt.AW Kł.Y~SKJ _ pracownIk
K"f.torlum
Otwlah'
mętnie "ID&~,
w
pncy
miodn ym kolecom, wleloknlnle
l W,-ebowaa.la. trcner I klu7. wldoletnl opi ekun lekkoaUel6w Czuwała. W]'ł:bcnn"ca - "klu
medalbtów I reprucnlaolów l..kkl; W1ESlA. W MALEC - _uCJ)'cleI Ul 81kol1 PolbtawoweJ
pn.n nu nacradPGY,
laurca.ł
w N,rolll. Inllruk'.r I opiekun LZS w lej mleJscowok i. popularyzator sporiu ukolne,.o,
za·
nap-6d Jalnlslra .łw1a11 I
W1 ebowanla, pelDI~y w ie le
.ł"ioo,. d:r.lalacl. Ipoleezny: ZBIGNIEW PORF,B SKI _
pracowal k KW PZPR. IreDet' 11 k las y,
spoleca
nych
lunkc,fl
w
.porcle
· I
.plekun I w rebowawea lekkoaUe l6w C.._J1oł Ible,l i r e dnle l. ... luion1 ddalac. I .r.aalutor
.,kolnlctwJe, .reanlaa t or
Ucl'pOrlu .. kolnea:o; MARIAN ZAŁOGA - pruo walk .. Merr-Polner·, lrllltl'lllr.tor p Uki Dołnd w
P.I-. .plekaa reprueataeJl wo,lewOdzt w a mllJddiów l ",yc b o _ _ ",Ielu .t.lealonycb _.wyu In:aprn .porlewan1eb pwodników. WoJew6dlka komisja ..leb llM:,low. W)'ł'PDwala do r1waUue jl .,. .IClewo-rorea.eyJayebpewiebla c:etllralD1III RHoGoroweJ Trybun"" ZbiC1'lle wa Poręblkleco ora1 );r,rN'aw. KłYlDlń.klea: o,
dział nam kurator.
o kler,. pbnJa, poalieJ,
J est postacią powszechnie maną w Przemyś lu I regionie, cieSĄ J ESZCZE TACY
NA - sklej A WF. Przez dłuiszy
cza r u Cilono _ ł I:awdzlęc&am lo mo· szy się· opInią człowieka oddaneUCZYClELE.
KTORZY bezin teresownie brai nadU czbo- lm D&DCI)'clelom, łaklm jak Dl. łO Iprawom wychowania młode
BEZ WYN AGRODZEN IA, we codziny, ł:wlcąc & u talento- 1n. Edward Vub I J"-er Pele poJI;olenla.
SPOLECZNIE. PRQW ADZĄ W waną aportowo młodz.le1.ą.
by te nietal trseba bylo dolohć •
SZKOLE DODATKOWE
LEK· na.Jlep.zych po:t)'.kał: d o
&pra.·4dłnn na . .ble
.ekcJI ...I_nd kleneDl. aie ..oteat. cdy
CJE. TYLKO DLATEGO. ABY lekkoatletycznej
te .pon
KolejoweJo ....... Dęł• •kI
saDllenon)'
eel. m6wi J . Klymińskl OSIĄGNĄC WlĘCEJ
NIZ TO Klubu. Sporlowe~o "Czuwaj".
~ dawał. t. więcej . .ł)'lf.kc' ali aaJlepieJ DCl' wytrwał.icl l
t.
1Iaakon:alia
WYZffA CZA PROGRAM
NA- któr ym Iwiązany jell od 30 lat, dyplomy I nasrody. Bywało. te stemalycmńel,
UCZA NIA!
twa ....
najpierw Jllko c:tYnny Ulwodnlk, _ l budow.ll t m, bielnic, kll- Id,ota w,chowanla I.dll
Zapewne niewie lu Jest jut ta- na stt:pnle
.racowUycb,
trener.
..Nlekł6ny po_II IPrsl; ł. ta własn e ple nl,,- d7ch, •• m.lenn,eb.
kich zapaleńców. Jak np.
Jaro- łmiall tlę u Jaaie - mówi Ja- ue Jeid:lłll na . .wed ,....
CZyU takleb.
Jacy
aaJbardlld
cu·
51aw KłymiJ\ski, roanik
1930. ros lnw KJym iń sk l - cdrl; te raz
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"Praca jest dzieckiem zabawy"

.WK.

Czy

'o

.y-

wokół...

Dyskusje

•

Spo ro "namies%a ł" w przemys kim
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podal
pny t)'m
lporo a rgu m entów
,.za", k tórym nie lposób odm6wić ula dno'cL
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30 lat pracy pedagoglc:r.nej Ilpoleczn eJ, potwierdziła
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