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własnym ·
Rozpocznie

rię

wkrótce kolejna

cjo porzqdkowa, okrdlcmo
..PoKaja... Wvruuq Ul leTeK

1Ił1c-

mw_e",
gTl4pV

koNToiM, po.rvpiq lię zalece15ia.
ł
m4nt!0tV. Częłc!: ..niut~.. uk4rll-'
ftJICh będzie rię odtcołl(\Oa(!, Inn' popTzekllft4;1q, akc;A lię .końcZ'l/ j .mów
wnVltko wróci do .onnł(.
Nie dziwnego,

t. powr ot u .tq

na szą !pecjQl ",o~clq:

1vć

cię.tk~

zwątpienia,

pottCJfimv

Jakby

pue-

eza.."
~etrwać - chwile
paml/ilnie ~licz~ r6.tne--

170 rodzaju pTób\l ogniotDe nie u\Oue "IUomfan • potraJimv wuciqQ1l4t
z

uzeymętrznian e

le"o WUlll1kiego umio.ki.
OgranicZTnIl

pt'owadzana

.ię

do .,Poselji".

jell nie pie1" W.Z1I

"GZ.

BrudoSÓ\O pi(t"'uje
lię w hodka.ch
molOWego pl"zeka.zu, m!kl4da no "ich
rÓŻ7U'go rodZaju.. kGrll. a rrnmo to TOdvkalnel popTGWll' nie widał. C'o WW'"
• kuujc no:Jtępno kontrola. •

!P

Zara.:. ZGnu - '"' u.c:zekW nie}ełł
tak źle. Wł(kRMci zaktadów. OOIPO'"
darllw oraz pow,ji pod względem pooo
rzqdku niczego zarzUC'ić nre można. Sq
Jednak reC1ld1fWiki, ktÓFZll' palja m i u·
wlelbia;q
tim4ć w baloga"le.
Nie
Ikutkujq wobeC' nich" ka'1l j u~
"ienio - om, po prO.ltu, laell' jui Iq
- , lo tDnę~: w ,ektorze
UIPOOO
leC'ZTtionll'11 i prll'toaUtJml. CzaHm ni·
bll' WIZ1Iltko jut u nich Ul porzqdku,
Gle jem doklodnill Itę przll'jrzet.!. ~
Oto poni, kt6rej
mienkanie Um
C'Z1Iiro.łdą, tDl/PWZC'ZCI pie.lka IUI klot~
kę IIChodowq tam może li1c4t.!: Oto
kierownik jcdnlmki
poleeo;ąC1l U71ł~
wieŹĆ kierowq, C'ole outo
""jed .,
.fWalić je do rzeki !O . jego zakla·
cIZie porządek jelt... WruzCie
P.o ria·
dacz l omochodu noru;ąC1i pedant ucz·
nie .,woje C'oC'ko lUla rzekq.
No I rolnik. którv w ramach .nuo-

jego

obej.łdo

WlIk01l4ł

funk cjon alną

kanoli.zację dolej nolomia.ft
lcleki .lpłll'wo;q no drogę. do
I~b no tere" lq.liod4,

je"o
r ow u

!
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gra~ńi?mi

"l'

~
.
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02:NY

WIECZO&~W

CENTRUMGrupka chwiona nocactl młod ycb

BUDAPESZTU;
jących

.ię

Tenł.e

.-

.

sam BUdapeszt.. Na prywatne j
kwatenia p.rzy ~ l.Il1e)' Rakocz.e;o k Uku·
n.a1ł.1.I ,.swojakW•
Drobni przebU~
kowe1 pęd~ . z nina na buary, ab)'
załatwić WU7slk9 przed odJa:r.dern popołudniowego
pociągu
.. ~tory" do
kraju.· "Zegarmistrze"
ud~ s le: po
nową
dostawe:
tega rk6w
elektronlcznyeh, a 7.aOpatrująey bratąie du·
'7.e w z.łote lańeuszld . ,.r.ł9tnley" o.pnlcowuJą plan .d2.lałan !,...
na d zień
dz!.sl"juy. KaUly z n ich pracuje
z
~ ie-'POłem", do którei:o najlepiej na·
daJĄ .le: Jz le\\;'czyny. Pełni" one
rolę
naganiaczy I spnedawców: wO.lVcus
ryzyko wpadki
mniejsze, a wpływy
wyWe i to n Ie ty lko dzięld efektom
tawleranych t.ransakcJL Pzjewctyna :I:
okolic Wrocławia dośw!adcl.yta tego
..IpolObu" na własnej I k6rze.
- . Pu )'.,Iec bałam wted, tutaj p ierw·
ru .. Wiadomo Jak to Jest.
Slok
nI widok pełn)'cb · Sklepów, w ! Co·
d ala,. w)'d_lam prawie wsi,..tko, co
miałam. Na p r,watneJ kwatene I potk ałam taJn~ - tak mi Ilę wted, wyda·
wal. - p.elkę
chłopak6w.. t.odsL
Zaprosili na dlseo, elecaRck" kolację
Itcl. MIeli ton)' jak lodu, nampa n lał
alę It rDmienl.amL RaDO Jnu:łzę IIlę, pa·
tnę do łarebki I nie mam puzporta.
P.wleihlelJ. te muaJa.I : mi C. ktat II·
kraie, ale ,. nie pletwa)' laki nu·
mer I :dodilleJ
"7'*. alę odHwle.

11l,.

k..... _

•

granicą

ludzi pIOwadzi &I~ konwersację.
bogato nasyconą xowaml rozpoczynającymi
.l.l; od 8 t 11 tket,. naszego
alfa6etu, a przer,w&nll_ kilkakrotnie
wyciem o zwycłęskfm
orle białym.
Zdegustowani .przecbÓdnle 9triy mują
odpowiedni ,.komentarz".
Jeden :II:
dtentelmen6w watwla potrzebę fizjo-lot:lcmą' prl.t'$l .słl:lepoWĄ ' witryną, którą ia chwilę tony ... woJak"
oulabia
~wą żołądkową treścią. Mile rozpoc~
ty wieczór przerywa Interwencja m ilicyJnego patrolu - Jaklero b.~1 kn-yczy Jlder gtupy, odpychając
Od
sie bie milicJanta. Nic dziwnego, te 0.bywa .le:: ty,m razem bez kurtuazji ł
taryfy .ulgowej dla bratanka od szabU I szklankl - 1 ba rd:ll:. dobne,
lo
awlnęn ta elba_twa
komentują
szeptem cal" scenkę
lnnl
rod acy.
Szeptem, bo wstyd powiedz ieć eoł po
polslru
wśród
t.au.o.k:owanycl1 Węo:
grOw.
Znajomy Madziar mówi, te !dyszał
o jeszcze lepszycb pol9kJeh "nume-rach" w cz.asac h, gdy miasto to było
Mekką turystOw mad Wlelly.
Dochodzilo wÓwcz.a.s do , btnyc b "wojen" o
. tref,. wpływów
oraz
motliwości
,.obsługl"' rodak6w po trzebujących zakupić, gł 6wnle na dworcu k ole}owym
KelleH, to i owo. HlS:toda
to
co
prawda z końca. lat . 7G-)'ch, ale czy
Rzen7włiele, al kUka pclzia UlIIJ'1Iza·
aby
jest)ut , umknlętł!, kartą nalam. te mafll Jut ,.e",..,": .....p.rl
Izych w~ierskich ..pene~a~JI" - u~
.,uJll C1'lule I ebel!i . . a.lec. ..vri·
5 t:rslęe,.
toriati.,
BłI.\.
klerunkowlnych · d ~ na I>e-bteczyn i
Mlszkolc!...l.
~.
-1'nS.Itć . •,lt t.n,., M~"
hpieJ

r

Takich C'Z1/lcio'zków mamli' cale ko-Pll, a ~.JZlI.lC1l oni u~ajq lię za po-rzqdnveh, mogą godzinami
r azpro·
wic.ć o u letvee, a frazesów
Nl te"
lema.l zaWlZ1t mG;q pelne Ult a . lnn~
~ IloWV: na zeUln.qtrz nicze"o l oollt,
za lo w lrodku...
Porządek lak widać,
róum.id . ni~
jedno 11\4 imię.

fU;D,

pOUl

PL ISSN LI<!08-o964

Rodak

kraju słabości w rodzaju' p.UJń.
stwa,
awanturnictwa; ~j
stwa, a nieki~y i iuu.wi.ji:nr
rzecz po imien iu prołstytucjh
Bywa, te jut na s am widok rodą.
!ta "w akcji"
płonimy..""',...... ze
t d
v .. .. ...
ws y u...
... ~~O>;'.,'"".:/-..

Prze-
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PODROZUJĄ

ESTESMY

CYM PO $WIECIE NARO·
DEM. Odwiedzamy rodziny
l znajomych na kilku kontynen.
tach, bawimy się w namiętnych
turystów, ·uwielbiamy podgląda.
nie innych stylów życia, mamy
wreszcie własny model zarobko-wych ,,saksów·" , na. których jedni
pracują ciężko .rękaml , a inni wy·
łącznie głową u zbrojoną w
nieprzeciętne
handlowe
talenty
(szkoda, że objawiające się tylko
poza krajem). R6żne SIl sposob)':
·realizacji hasla "wyjść ną. swo-je" - mniej lub bardziej rażące i
naganne, ale sprowadzająee sit: w
końcowym rozrachunku
między
innymi także do systematyC7Ąego
zasilania
dewizowych zasobów
NBP. Jednak chyba nie "przebi~·
kowe" predyspozycje są tu grzechem nwner jeden, ale "reklama"
jal(ą przynoszą nam dość :ćzęs,to

sosre

W

ROBOTNICZEJ

będzie jak pójdę d. aaneJ
.mba,.·
d" Odrad;d U; .Insąo apra~ w qdsle, podejrzeniem • cel_.. .prudal
PUIP.orłll lukalem w,ja,dll .. kraJu
ua klika lat. PrapouuJ" Inter es: będę
sprzedawać Im siole IliaeWlk.l.
ura·
blaJil,c pO 40 torlulów nI n lllce. Wa·
blm .llę, a le jaki m.alQ w,.b6rT .. Pracuję" na dworcu KeUell;
c"ery dol
. łrachu I po w .. ,.łktm. ·Daję pieni .. •
dU!, cbl.pc,. Id" na " um6wl.ne Ipoł·
kanic" I C)',an.a1D1. Za rodslnę wra·
CI.lll I panpor1eDL... Pa powroele do
domu dowłeddałam 11'1, dość
pn,.·
padkaw a, te p.nporh. nikt mi nie u·
kradł, a p n.ea cały ClI..
mlell ro ci
dranie.
S p nedalalQ lm se 151 lailcW:II:llow, w t)' m I II !ambakow,eh, o
",.IQ lei wted, ole wJeddalam. z..bill na t)'1Q bez r~,ka II ł,..łęt" za·
łnkuowall
detdatkowo 5 1,..lęt, t.·
ri_tów
ode
IQnle,.. I .... n,sbD
pnea ten eJ:N I paru lłuI,cb nec.)'_
A l bk miałam
nnękle, bo ' lnam
d:ll:le wcs,.nę, któf1ł w takiej
l,tUac JJ
~staw1a 1l tnn)'w facdom .. toO-300
forlnt""_
ADZIECKO
• 'WĘGIERSKIE
PRZEJSCIE
DROGOWE
W
CZOPIE. PodjeM ża autokar u·
d ający
.llę
dl;,
Ml.szkolca. Kontrola
i ympatyczoa. "tadnych pl'oblem6w. Je-den z celnlk6w wywołuje nazwLska
dwóc h młodych di'-lewczyn, pronąc je
o pokazan ie bagażu. ~temacJI: na
ItM wtdruJe, r ozcleta na
dwa ka·
walki, nari!uta
pochod'Ząca:z łOtka
Jednego re h.,-owskich hotelI. W.tyd , finansowa kara. Izy amatorek kawalka
tandetnej szmaty.
Nie ooe p ier~ze
I n ic ostatnie. Od czasu do czasu gl·
ną z rad zieckich, a częściej wegier·
skich, hoteli przekleradła, poszewki,
jaśkI, ewsem koce._
Za próbę pt'U'IZJlluglowania waluty
trOjka mocno •. przebltkowych" wr'Odawian otrzymuje wysoką
gnywnę
płatną w z1otOwkach,
których
nie
mają. Chodzą wułłut
upaleru ocze·
kujący ch na odprawę l alJlOChod6w I
błagają o pomoc. Kilka osób lituje się
I potycza po 2-3 tY.llące. Uradowa nI
mężczytnl skrzętnie
zapisują
adresy,
deklar uj ąc. te n&tychmiast po powro.
cie do kraju wyślą dług poC'"l!tą. Minę ·
Iy 3 lata I uden przekaz nie nad ·
szedl. Kolejny Ulw6d dla t}·ch, kt6~
rz,. wyznając 1.uadę "pomóc rodako~
wi w biedzie" Uczą na Jego honor._
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dalny na dr. S)

AKTUALNOSCI

2

lł.3t Losy:

pracy oraz przestrzeganie ter·
minów Ich załatwiania

*

Dyrektor naczelny Cen·
tralf Zbytu Wlą1ą,cycb Mate~
riałó w Budowlanych "Polce-ment" w Sosnowcu Lucjan
Zralek WTęczyl wojewodzie
Andrzejowi Wojciechowskie-mu pismo, Inlprmujące o
przekazaniu pfUZ tę centralę, na budowę Szpitala Woje_
w6dzklego w Pnem-yłlu, 1
mln zł oraz 18 ton cementu.

* Do

U etap u finału wo-

jewodz.kiego konkursu c miano mist na dwodu - l.akwallllk owalo się 5 piel~lliarek,

*

ktore przez kilka ~od,pn peł_
nily dyżur na oddziale wewnętrwym WSZ w Pnemyślu Najwięcej punktów J.gromadl.iła CecyUa Barnat z oddziału
urologlcme go
WSZ,

rejonowej na os. Warneńczy
ka a trzeĆle - Bozeaa Miś
niakiewkz :I Dublecka. Zwycięu:zyni
bl;:dz.ie repreUlltowat nasze województwo
w
f inale eentralrl)'m Vlll edyCjL konkursu "Zloty czepek
p lelt:IJniauk l", który odbl;:dzle

w Radomiu na POCUltku

czerwca

*

I)~

W czasie jazdy w miejSlerakośce-.
19-1e tnl

IC(lwoścl

Kuys:z.tof S. uc;odz.u przemy s kiego taks6wkan,a nożem
w okoHcach 5erca. Ra./Vlemu
udało się zbiec. .prawca napadu 2lO!Ital

ujęty

niespełna

4 g<>dL
w areszcie.

w

*

.ekrc ta rzem

ciągu

I asadzony

*

miejsc u

M~żct.ytnł sta rali 5ię był:
w tym dniu Izezególnie sym~
patycUl.! dla kobiet... Serdecz.ność
wyratalI
b'czeniamI,

wypadku,

*
*

Odbyło lię 1naugur,ae:rj-

ne

imię otrzymał chlo~k)

w l.Ilkrelle

poaledz.enJe lnt.erd1IłCypll
narneco Zespołu u . Rewalo.ryzacji Sta:rego Miuta w
Przemyślu.

Po'N'OI811o 5 zelpolow problemowych. które
pneprowadzą,
badania m. in.

do-

archUektonlcU\O- historycznym. konstrukcyjno-budowlanym ł archeologicznym. Koordynatorem badań
Z05tał pro!. dr hab. In1. Zbigniew Kotdeckl z. Politechn(-

-'-al panll~Ucow:r dokwnent, a
jego rodzice tyczenia I kwla~
ty od "kIerownika USC Ste·
f anU Ata.k.
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tema_

tem
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EgzekutYwy KW P Z PR. u~
rzędom I Instytucjom uleco.wnikliwą analizę I rozpa~

no

łrywanle

problemów

1'.15

~w.a.l.

1'.10

U.... _

FlId.o.'.

Lot ....
U.15 Teleu:prea
11.S1 TlII-T.k
.
U.'>5 Pro.r.m pubUc,.ltye.uy
18.3t Arcblwum AJ[ wieku
18.51 Z~_.".ay "hrell:.
llt;ot Gr• • mUloD
ZI... aN"-.j"lę .... leJu. .IC!""
k lup. film f.h.
!l .... M •• I" "bo"
tUI Jęlyll r'ft,.jo:ld (ZZ')

PROGRAM U
17.00
17.3.'
1&."
13.30
19.0.

r...,.jllkl (2%)
Pil ..oddn,. dl. roddny
KRONIKA
KRAKOWA
ABC - klehu·aleJ
Pneboje o...ójkl
.Jęayk

19.3t I ts.15 DTV

H." Pol.k

WĘGLI1JSKI

_

były dJucolełnl dyrektor ukuł
Przem::rłlu, wizytator aa.kól I

ckonomicJ.Dycb w Sanoku I
iamlenla Mln15,e~lwa FiJlIDSÓW. OOanAc:IOI:I::r DL In. Kr,l)'tem Xawlleraklm Orderu
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PROOaAlI1
'M Dom • ..,
•.ss 0.1110..0 pr.ed.aU;ol•
I .... tI.H. 1''- t :tU' DTV
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JU' .. Pt.III "'er_!.tyeh kne- "\ J
wiw" ( ....

..tałnl)

l'.SS Pora.llik .. Doma"r.'"
U.2ł WIa,.ta d.m.".
11.2$ .. Plalon ' Atl.nlyd."
bel,. film d.1I...
le.t5 ." k.deml. ",11'''0.'
le.5t Wyprawy pr.f. Clek.,,,klelO
1f.l5 TelHlI.JlI"eu
11.31 lIeH pliki o.tnej pohlla
- Norw",l.
1!.1S Dobr.noe
tł." Pbkl
elendtf;)'cb IIrse....iw.. (.. .,. l""hlnl)
•.ts Konferelle,J. prasa .... ","1nlll. r~ ••
11.15 .. N"le ..... - ....,Ol' re z,.deacl" mm dok •
n.!S Pro.ram _el,.e1r.1
ts.OI Jęl,.k .1I .... elskl (53)
n."
17.31

18."
U.!O
1921
11.3.
tł ...

n .15
21.45
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PROGaAM n
aD.lel ....1 ($S)
P6I Ir,..hln)' dl ..... aJn,.
K.RONlKA Z lUlAKOWA
.. tvelnd . jn. olauel. " (ł)"7"
.nl". ,erl.l doli •
Praehn}e t ~lt.dDI •
l tzZ DT"9
P"lsk. lim ..
PTllt"'m "k.
Akweml• •,.ela • Luc,u"
wtnnlcll",
..('ua ulllleraal." film
kolumb.
"ęl,.k

•

TYGODNIK PZPR

W:i'D,\WCA: n8\\' .. Pr."
- KI I",n. _ Rueh"
Run.,ukle
W yd . wulelwo rr. sowc 35·01.
Ił.enbllll, ul. UoUmanoweJ S. leł.
39-1-H. Dyrekto r J Olef KrajnI"', tel S$ł-It
REDAOV"E ZESPOt. Zd.lel ... tses. , Cll ler. &!l lllu). Alicja noC,ul.w,ka tlekr red .1.. Leeuard CuJlco (a.st.. rCil nan.,. CICII...
Duślla, ZYIItlUDI ".r'el.k tred DHL). J.III
Mh.n., tkler 1111.·
lu), Roberl Pa .. lo~ll1' !re.' uclan!Qny I foltrepon.rl. Batbara Sy .... I.. Z.dst •• Saett .... WIesła.. W.Jelazooek. Te,"",,' Zlembole ....... (f.toreporter), Zhl,ol •• Zlembole.... ... l KOaEKTA : 11.rj. Sz,.mcz,.k I ".aln. Włlllb.
ADRES REDAKCJI.: · 11-'01 Prnmyil, al Waryfla;kleło U (111 p.}.
tel. ft..tł I 7S.M.
OOł.087.El'fIA ...... ,.jataJ'"
- eekretamt re."cll. BIDro 0,1 ....
..ei I ~kl. . . . . . ._ ..la pSI, aL u.,, ___ .. ej a ....1 .. uy-

Itkle biur. o .. lo.ne li •• lereDle "'raJu. Za trłlłO ... I...el'l red. keJa
ale odpo .... i.dl
DRVK RtC!U ow,"'le Zlkl.d, Gr.llczne • Rzeuo.le, ul_ M.r·
.hle.nkicło Ił.

C

D ZUS)

l'."

If~ II,,,.,,.D lotnict)'
ll.tt ae.1tde "'I.,.: Chru6c:l.

U."
.....

_

Wędr6wkl

n .J' Siedem dni n. 'wleel.e
!t.H 8...,to.. rytmy tnadnl.
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~lIe
,.łmlerir'"
_
Irane..-........
mml.b.
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K1'Im
~w."le Dute.o Lotk.
17.1$ 1"'elee:z.pre.
18... h1Mlłn."le a .. Pqllem"
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111.111 Z kamera włr6d .wler~",t
tł." ~nJca" ......."j. film fab.

!I ....

CZWARTEK
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• .SI Ty.,lefl Dl .llal_
tM Dr.PI or'l film ..lit dllf
d_kol. i"l.t. z. Wm,.m
FOl'lem"
..... n ....,. !!.5t DTV
:te.łł Lista prubojlIw
n .OI Kon«rt łyeuD dl. hoaGI"Iw,.ch kr"lod.wców
l~ F.huiery
_
Ił." Militari .. obroluloU, n.-

_......

rosrywlloweJ

H." 1!Ił1ldl. S..."
Zł." ..B~tel
Pol.",,, I Je ••
1'. . . . . - film '11 •. lfRD
u.~ 8oe.n. ' pI_Dkl .kwrw... lej
_ Elłbleta J'e4ło ...ka

SOBOTA

Espr_ I Supu

n ... Języ'" lrane ..... k! (U)
U .SI Pól IrHdn,. .,. rHlłny

.. marca 1987 r. z.~1 w wieku 85 lat

ROtdUALD

tL5I
12.15
lS.ts

Domowe przed'III1.lo
IUI 19.30
DTV
N"ajplę~ nleJna
_ "
blnp. 111m bb.
Pnyjemne : pri,.łeeDI)'m
O t:nlHl.nold ........11.·
Mecl "liki IIdnej Po...... -

W
Miejskim
Ob"odku
Kultury w Lubac:rowie odbYł_
Ilę k oncert laureat6w eliminacji
wojewódzkich XXVI

Og6lnopobklego
Konkursu
Piosenki RadzieckIej.

ludzI

l.ss

lęzyll all&lel.k1 t%!)
l ak uprawiać lporl_

Zł.3I

t . . Dom_tor

n.l'
n.1 ..."'dko. po ..,,'1 tyli"
23." J.I )'k fr.nculkl f!2)

*

.klerowanych w ub. roku do

lIł.3t
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ki Krakowl~leJ.

Analiza .karg l listów
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n

noM
11.10 Il.BONlKA Z KRAKOWA
11.31 Jak eodDe aIł WlPllllnlenla (5)

• SKODA

W ,aU

W Unę<We Stanu Cy~
... Unego w Oubtecku odbyło
Ilę
urocz.ylte nadanie tm.ie~
nia dziecku Lucyny I Stanillawa KUmów z Drohob~z·
kL Mały PlolrUł (bo takle

wlodłlcTm

mąt

naTad UM w
Przemyśl u .ekreter:t general~
ny Stowarz)'&Z1!nla "Wlda·
Odra~ Wiesław Hu51.cza wy~
glo5i1 odayt na temat form
wsp61cze.neiO
rewizjonizmu
w RFN.

*

była

jej

mó:t&'"U I ura:tu prawego kolana.
11 MARCA

u.

partii

ZW TTT

doznał wttrzą,u

kwiatami I upominkamI. Nie.
które panie wet.eśnłej u cty·
gnowaly
z
tradycyjnego
kwiatka i zaproponowały za·
oszezędzone w tcn sposób p icnią,che
przekazać
na konto
Ulkl.lpu mammografu. Stan
Ikonta wyn05J 3 mln 354 tyl.

n."

WOJew6d:t~

Na u1. 3 Maja w Przemyślu kierowca 11ata lUp le·
cbał tbyt azybko, wpadł w
A pośllzg t zderzył . llę c:rolowo
z lamocbodem clętarowym
MA Z 22·letnia pasażerka fiata (tona kierowcy) zmarła na

• MARCA

*

nI

ki Zjazd Towanystwa Trzeiwości
Transpo rtowców.
81
delegat6w dyskutowa ło m . In.
nad potnebą uatrakcyjnienia
dzlalalnośct TTT, b1 efekty
pracy były jes:cze b ardziej
wldocme. Podkreś lono równl d, te towarz1stwu potrze..
bne jest w,pan::le Innych organlucjl
Ipoleevt1Ch
w
zwalcuniu
alkoholizmu.
7
działacz)' TTT
uhonorowano
odznaką "Za "tasługl dla wo~
jew6dztwa przem1sklego", a
33 - złotymi I srebrnymi ho.norow1m! odmakami towarzystwa. Mleczy,ław Sawlckl
został wybrany pr:rewodnlcz.ą
cym, a Stanblaw Bojko

drugie ' miejlice ujęła M algon.ata Kondracka z pnychodnl

się

Qdbył się

I.t (1)

U" ...1I.1l.
Seree IUlok. " et) - 'DC.flIrII ';(011.
PROGRAM
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flJm fab.
n.ras Z.w.ue po .... udałeałeJ
p ierwueJ
n.st PowrlKim,. Jak sa d.w.,.ela
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Sldau J f;dr ,.eh.-.,;kl

18.5-0 OobTlnoe

~1O ..... erwbao"

INł'ORMAC"1 O PREl'fVMf:RACll!. udllel.J"
odd.llły
RSW
..Prasa _ Ks""łk. - Rueb" I .. "ed,. pICItO..... paENUM6RA TJ;
ZE ZLECENIEM WYSYŁKI
ZA GR!\NłCB prsyjmuje Ceotrsl'
Kolporhtll Pra.,. I Wyd .... nlc' .. R8W " Prl,. - . Ksi~łIl. - Rueb"
.1 T .... row. ta, ... Q Warna ..... XV Odd.! •• MIejsIlI NBP w
W.rna.l~ Dr ll5S-ttlH5 Ul- II
"le umłlllllollY'eb materlałó" re . . ... eja .. le Iwraca. I...tnełl ..hi. r .... lei .".._ ......... y".a!a ••dl,. •• a,.eb tekst•• se .lIra_n!em .. 1Iten1<e.
. ~
Nr lA,f tu. 3ąU. f L . . . .........
....

•

NASZE WSPÓLNE SPRAWY

POROZUMIENIE -

ODRODZENIE -

Związkowe inicjatywy

ROZWW

Po pierwszym etapl
.kampanil
przedkongresowej
ZblltaJII lię w ame wydarzenia w 118rucnu: ze ma re.. odbqdde lilii
Zjazd WojowódUl w Przemyłl!!, ' .. 8- 10
maj. 198'1 r. - II Konires PRON.
Zakooczył tlI;: I etap .lr.ampa.nll przed1l0nere&oweJ. odbyły I II;: t~ranJa spra_
wo;r;dawczo-wyborcze w QinJw ..ch podItawowycb oru :.jazdy gmlune, mleiska.
·,mIWle I mlejskle. Wyb rano nowe rad y
PRON. przewodniczących rad orn dele,at6w na Zjazal WoJewOdzkl. N. z.jeż·
dz.ie RM w Prum,.ślu wybrano
tei :l
del~ .. t6w. ł w J .. rosł.wiu _ 1 delela la na II Kon,;r.s. Dalnych 10 delela·
t6w D' to og6lnokrajow. lorum wybleru ZJ.zd. WoJewódzkI.

uym

Kampani..

pod halile!D:
ODRODZENtE-

pr;r;lI'blelała

POROZUMIEN IE

ROZWOJ. OCeniOflO I pO<J.urnowano pra_
c. olnlw I rad nie t,.lko '" Il,blecleJ
dwuletnie) kadencji, lLie ucu.tnlcy czę
atu m6wlll o całoknt&kle ruchu '" o\tre$le jeco 1at.A1e1lla, lo ~t od. roku
U'83. 'N .. Ue roinqrodnych dY"ku.JI. kry·
ych I I&.lDOkrytycmych oeen, rodzi,
slę:, ~I.;

,laki.. do ....... le... ..Stbłem,. II.
Z,Ia'ld Wojew.dakl'
• ,Jaklo 1'11 ",.r&akl.",. dołwladue1ll a
.,nl", I r.d .ROlm
• .Ja"l. • naneJ pruy •• pol,. .... llImy
lradnołol , "'rler,,'
Nim ~r6buJt:: odlK"Wle<hIet na Ił! p,.-.
tani .., na Jpierw o moich wraienlaeh -u
ZJa;r;du RG PRON VI Procb.nlku. odby. ·
tym ze 11 1987 r. Uczeatnlcz,.łem w nim
wru z pne~ taw lclelką Biura Rady
' Krajowej PRON w Warna wie W I" i ł a
Bloku ..
ZJud ten mial ehara"'et euleeJon .. lnol ·rueao",.-rene"$fJ.n,., Byio więc' tam to,
00 t.a..Ir. b.rd20 }est poI.tzebno w dzl.ł .. _
t Dlach
PRON: (lmocJonala.e taanl:atow ..Dle: n:ec:tOwo.ł<!: I OC6ln .. refiekaja. Prz&o
tyci. wzbudziła. w naa 'nip" harcerzy,
kt6r. przyby.ła pozdrowio!; uc zestnikttw
z.jaulu.
z..an,aiowanle (IOlOCjoDalne w ld<x-z.n e
było w nlek t6ryc h wypowiedzi ach.. ~o
,61nlo u n .. uczyclelkl J . n I n y S 1. C Z ep. n I k. W dys"usjł porus;.no roino
spr.wy: z ukresu rolnictw •. ' nrzydz ia.
l6w węcla, nawoww, fI14Izyn, oświaty,
rodujaeh pOmOC,. a'zkolom Itp. Al.
lo t ylko !.akl. ap rawy.
Dyskutowano
' td na Inno tem.t,., Jak: . ,odność I dy·
scyplin. prae,.. autorytet uuczyclela,
odmiany porozumlenia, problem oszc;r;ęd
no4cl, odrodzeni. moralne, pbJIl.awy m~
dzleiy.
Rz.ecwwotf.1. oe6In!ejsZł; refiebJ. by ła
teł ... tre!el wn lkliwe!:o referatu , wy·
,łonone,o· prZez pn:e~·od.nlC2.ące,o Rad,. GmlnaeJ PRON Zdz.laława Mo•

Z

w.

d r a. a.

/

W lutym uczeat.nlc'l'y'lem w nt'Śc:iu zJa~dach r:mln.nycb I mieJsk ich. Gdy po. r 6wnuJę Je z ,-ebranla m.llprawoo:dawCl:o-wyborczyml aprzed dwu lal. lo widzę,
te ,-J.. ul,. mla ly więcej cech t'ZeCŁOWo
teł, rdleks!J I emocjonalne!:o o.utf'Q}u
nit d . ... nleJsze. I na Iy m polega m. In.
4orobek PRON w ost ..tnlen lalach.
Oto Inne efekty IlUzych działa ń. .
a.uuny b .1, b.. u .potulna ruehu.
WZl'Ol!ł. II~ o,nl w podl<tawowycb
w

woj.ew6d!z.t wlo 'I' 368 w r. 19M do łł5 '"
r. 1!ł8'I OI'U pczelllt.nik6w OCniw I rad z. 11 070 w r. 1984 do Ił 618 .... r. 1937.
N.w.1ąz.alłim,. W&pótpu,cę ut wiorowymi
uczestnlkam! PRON, cot u: więcej Ich
przedalawic\ell bierze u.tywn,. udzia ł w
dzl.lalnoścl ogniw I r .. d PRON, 11Iekt6re
Impre;r;y or,anizują rady wspólnie s or·
Ian.lucjaml 5połecz.nyltl!. kt6re zgłosił,.
akceo do lUlJLUio rucbu, bM. z Iycn
organlucjl wydelegowa ła jednego SWItlO członk.a na Zjazd WoJew6dzkl.
Conz więcej o bywateU, nlo będących
uczestnikami ruchu, wtllC• • 1111' do roilIyeh d:z.lala6 Int.i)owanye b ł otlanh:owanycb pn.ez Olnlw. lub rady PRON,
np. do Narodowe(o Clynu Pomocy SUa.
leo ra.. ", Ięc rlleh n.... Dca",1 pr.mtenlo ... d n. IPoleouńahvo I o&arnld car .....urno krę" ."yw.lell. fen kleru_
aek rour.enan! .. apolcc.w.cJ buy PRON
bQd:r.l. rozWijany w przynłoJcI i winien
być mocao 1.8&kce-ntow .. ny n. fi Kna·
,resl •.
o..t".el .. m:r eor.. ...Iękall ..an,"a",anlo II", w rlloh. naDayDlell. N. zjeU,zle w Pruchnlku pru-d.
...c,..tkim
n"UC::łyclelo z.&blen!i ,kle
•
dr.sk usjl.
Na zJdd:t.1e PRON w K n.ywcay na P9c~tku wystąpil
piękny ch6r :ul ckOly
pÓdat..woweJ. który wykoaa! kUlu pleiIri o Irełcl patriotyczneJ ' I ludowej
(cbór pl'zYlotowala n .uczyełelu ). Prze..... odnlczą~
RG PRON w Adam6wce
Zbl'lIłew
Bury
I twlerc1u,
te
wl~bJ.Oł(:
n .. uczyclell w ,ml'lll. ang ..•
luJ. alę czynnie w rucb.u. N. ~Ja.z.d.ch
PRON .. IU lym br, lIa prztrWodnlczą·
eych rad ,mlnnych i mieJsklcb. PRON
wy bra no w ll;ceJ nauczycieli I dyrektorów -zk6ł n.lt .. papuednle J ka dencji
(n. JJ pn.ewodnlaących JeeI. 10 ·nau.cz,..
cieli).
R.ady ter_owI I ocnlwa DOd$u ......
we Inlc}ow.ly w iele OZLn6w ąIOlecZlllyt'.b
w dz.\edzlnł. '06podarkl komą.nai.n'J ł
mlesz.ka.n.!oweJ. ro.Inictwa, komunikacJI,
~wia t,. i IwlttK'y Oru kultury f\:l;yez·
neJ. WarŁołf czyn6w ' lpoIecf.llYc.b ..... wa.
lew6dz.twJ,e wynlOolla 434 mln zł '" tokil 1984. 600 mln II w r. 1985 i ok. 100
mm Ił w r. 11l86. W ramach czyn6w
ulepllZoGO I zmodernizowano 1115 km
d r6g, wybudowano 34 km ..led wodocią_
goweJ, wybudO'Wano 4 obłek~y kullury,
:I remizy strdackle, n'rodek zdrowi. '"
St .. rym Dzikowie. Zl\ł;cm, :z.;:łi! wy.
~Ienłoll ych etyn6w zreallz.o.wl.nO z. In1eJ .. tywy PRON I prz,. pomocy d zid._
a,. om!.'" I rad ruchu.
Z InLc.Jatywy Prezydium RW PRON
)!()tlanl:tOw.no w Prum,.ł1u WoJew6dzkl
Komitet Poko ju, kt6reco ple!'w~z. zebra_
nie odby ło s il;: w kw ietni u IIl86 r . ,Kg..
mltet działa w oparciu o bIuro RW
PRON.
Nie aq tu w.nyMlde
dckty
n uteJ
pracy. N. p"ostrzenl k il ku I.t zdOO1lI'm,. nere, d04wladezoil:
- ", ,, pr0C! ,,,allłmy
.topnlo.. upo••, "hnlamy .. oenl",ac h I radaeh
P RON) "yl ",Icl.. lr ounyeh dd.la6 poler:ający n.
przecbodzeniu od pn.,wa iaJąC!1ch I
pbCUltku _ kOOlultowlUlla,
In terweniowania I pn:eknywanla opinii
l pOleczneJ (co oezyw!łcle je.ł bard:tO potrzllbtlel do odd:r.lalywł;.Dl. na iwlado-

a

Winleresie
ludzi pracy
mo.ść

obywateli, do k.ntałtowanla pnekoela6. I pO$I.'w patrlotyc:myc:b;
_ rOilUen"liłDl1 I wabol'ac:ilijmy form y lapOIIob,. b .. lano .... nl. p0I',,,oIów
I p ...ekooali obywateli prRa: .łpaU... n!a,
rol.lllOwy Indywidu:doe, wieczo:-y dysku_
syJne 'II przemyskim Klubie MPi K I Inuyen otir.9dk acl1, dyskusyjny klub tit·
mowy, artykuły I wypowiooJI w pn.ai e
regionalnej. ukazywanie pnyklad6 w za-

a.niaiowan!a
ruchu

apo lecznello

ucze'ltnl ków

I - konkretnych efek tów d1.16,18ń

ogniw I rad PRON, wydawanie biuletynu RW Patrlotycz:I'Ieao Ruehu Odr0d2.8'nil Narodowego, w którym lei ukao:ujemy Inicjatywy I d.2.Ia11Ul1a ognl,w I cd
PRON' w tełenle (bIuletyn. procz Inny.ch
tu.nk.cJl . •tUlowl teł formO;; wymla.nr do4wl.adc zeil);

_ D.. wi~ullf;tD" ieiłl.,jul\ wsp6Jpraelll
• rad_mi nu.do.yllll. Wspóln. uUrl.nle
prezydl6w IIlb rad a .. rodowycn I rld
PRON t.o f~
warto.łdowa \ b~zi.
Itoatynuowan. w przyszłołdi. W pat·
dziernlku 1088 roku od b"ła sl,= ~ IKl.
WRN I RW PRON ni temat oehron"
'rodow!aka n.turalnelilo, w m.Ju IW r .
odbędzie
podobae w~lne forum
temat reoallucjl pl'O(nmu ... yborczeco
do rad aarodowych.
lIo' ~ ",uy.Ut. n_ID .tę ad ..... t •. NapotskaliJmy t rudnol;ci I bariery.
Oto
nie k t6re a alch:
- ble~na, wyczekuJąc. . u •• cm ale~
n.. postawa tn"cUleJ ndd lpołecaeń_
Itwa, co utrudnia por~umlenle \ "budowanie Ill'CJOi.tu" ml,=dzy o!>ywatellml •
władaą (ni sUtl,!&cle
Uołt Iycn nieul·
nych z.IllJ'lłeJsUl s ld;
- "u1;n.j" }ako aluune, obiecują I
nic aie robią"
- tak ok reś llt pewien
o b"wa tel
ruHt.cJą:
PRON-ow,.lllch
wnlosk6w pnez. nlekt"3re InstytucJe I
prz.ed$!l!:blor.twa. 01.0 . praw. poruswn.
na ZjeMiie PRON w Jarosla wlu - ,minie. Już -ponad 30 lat nlienktui.cy Sobieclna walc..tą CI wyprostowanie droel pro~adząceJ l
J UOIllawl_ do t.n6Y{ (chodtl o \!kwlduJ~ ukol .. ,. Teren n. nową drocę wykupiony. czeka. W pi łm le
Rejonu [)r6, Publlc~nych z lute,o 11135
r . atwlerd:tOno, te opracowuj• • illl dokumentacjlll I te wyllna.nie droll p:n:elunięto ą.. IIł86 rok. J est lut" Im r.
I nie ucz~to robót. Na tym samym ubraniu mówiono o trudnościach przy re..Iiuc jl cz.yn6w społecznyeh. M1EJ1iduiley
Tuczemp zbieraJą materi ały I p1enill...dz".
na budowl;: szkoly. Napotyk.~ prly tym
bariery .. biurokratyc;r;ne
I
kł oPoty
pn:y aakupo.ch materiał6w.
Aby mogli
kuplo!; cee1y, musieli przepracowIo!; 1-10
dDI6wek w ce(leln\ w On:echow cach ! ' A
przecld to ml terla ł ni budowI;: 17.k.oly
w czyni e IpoIeczn)·m. Nuu,,",1 IJ~ "rosŁe
pyta nJe: dlauego m Jcs.t ka "cy T UC1;emp
m e morIi Ul zoo rMe ploolądze ku.plo!;
coglel?
T . klch prz"ktadów main. przytoczyf
W ięcej.
Ale n. szcz~ścle prU'wdają
przykłady łwladc-zące o .IOlldnym, rze-tełnym pOOt' Jkl u do poetulatów I wnloaków ;r;g Lusun ych Dnel obywate l! I pne<l
PRON. l to nam doc!aJe o~uchy.

.1.

II"

Dr ,JOZEP GALAN:t
Pne1tll".dnlullcy
Ra dy WoJew'ddth:J PRON

Deleguci nu II KonlJres PRON
Z8IGNlEW
.. NajwainleJsu.

CRABASI.EWlCZ:
k~l
ne~1la
pr.·

ea.. ,".
- Jdli nadal będ :: lemll u d 11wat, te ni, w id::imll, jak wiel u.
lu.d::j ud 11 i a, te praNje, to nigdll
nie wlljcfzfemll z d o I" a. M" si m ll
,twor~lIć

taką

to zad anie

a1mo-'ler( -

j

także d la na !~ ego
ci, kt6r~ prac u;q

jest
ru-

ch u - abl/
~le ,
:mol eth się "po ~ o bu.rlą " I lo jak
na.jUlIbc leJ, Ilowet k osztem d. ra r/ lICZ nl/ch zabieg6w, bowiem wy·
ch od::ę z ::oł ożenia, .:te jdU pr~c-' , a 

;q

pomagać

lekarstwa,

potrzt'brlll

jut ch i rur g.
Zbigniew Chabasle w lcz l wyknta lcen.la ekonombta, uClcstnik
walk PolSkIch Sil Zbrojnych na
Zachodz ie w czasie II wojny św ia 
~ej,
gdue został dwukrotn ie
ranny . . Po powrocie do kraju aklTW1lie włączył się do pracy spo-

lecz.neJ.
M.
In. óoprowa.dz!1 do
reaktywowania Towartyst wa Pny ,
Jacl6 ł
Pnemyłla,
k tó r ego
by l
pierwszym pre;r;ese m , da l sip, le!
po;r;nać jako oddany dz ia łacz spo.r·
tow,..
P-rze~ wl.e le ł a t pias tował łu nk
ch:
dyre ktora
Przeds iębiors twa
Wodoc iągów I KanaliUlcJI, by l takte prezydentem Przemyśla.
Od k ilk u la t przebywa na emeryl urze, ,, ale nada l pracuje społe
czn ie, a w PRON· ie od poczljlku
Jego is tn ie nia.
.JER ZY !\10TYLEWICZ: "Jednouy4j Ilę dla w_ż nyeh II polCCll1ie
cel6w,_".
Dr Jen,.- Motyle·wic:z: jes t Ide rov.-:nlk iem St.acJi Na uk o wej Poldt iego T owarl':ystwa HistOl."yez.nego
w Przemy.ślu t aktywnym dzia ła·
c;r;cm
l którym :z:wiąwny jest
od 10 1at. _J em a u.tO!'C!1TI wiel u prac

..P'I:IP.
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naukowyc h, po:lwil::conych u rban! UlcJI Zfeml Przemys.klej i Ziemi
S anoc kiej w okresie llaro polskim.
Mimo te n Ie. na loty do iadoej o rganizaCji ~ i tyczneJ, z.nany Jes t ;te
swej
s pole<:U'likowskie)
pas JI.
S l'.Cu:61nie rolere!uJe go sprawa
otyw icn!a działa l ności tOWólrzystw
kulturalno - naukowy ch I prZ3e1Ił 
gni~cie do nic h ludzi młodych. Jut lo zada.nie n ie ' tlllko dla dZialaczlI
na sze".o towarzystwa, (Ile
tokże dla cz!cmków PIW N m6wl
Je ny Motylewicz. - Qdllt d zia łal
nośĆ t llch towar::lIstw mo;t" i powinna mie!! n uil/ wpIlIW na inte·
grację środowb luJ
in/el.i""llcjl, II
;edrIoczenit !ię
dla
w"pU"..,ych,
spolecz ni e cel ów
;ełt
_ wamI/c h
pr:~cict jednllm z naczeln1fCh
:0.da ń Pat r iotUNnego
Ruchu. Od r o·
dtenfa Narodowego.
Z"notowal (m)

W programie
d'41ałan ia
wód1.ki.ego Porozumienia
k6w Za.\l,'OC!owyc b na rok
wypunkt()wano 6 lemató w.

,W ojeZw i ą:.r.·

bieżą cy,

• 'N . plerws:.:,.m miejscu uloko wano problcm budaw nlttwa I1Iles.kanlow~, o.
UZ3I1k:anie
wlasnego
dachu nad glowl!, Ulprt.qta u.wag~
tysIęcy rod;r;in. A tymcz.asem <iroga
do mieszka ni a % roku na rok s laje
,I~ dłużna I trud niej51.a. Dotyc;r;y
to ~wlul;.Cza budown ictwa spół
d;r;lelczcgo
w ~a.my:n Prl.emyś lu.
Dlatego Racm WPZZ ...."Y't~piła t.
postulatem do władz
mleJskLeł\
aby podj~ly one ~prawnieJ5Ze dzlalania w Ulkresie
p r zy gotowani..
teren6w pod bu clcrwn.~W(l ,!."I.kl·adOwe I mdywidualne.
Za.apelowalł
równ!e1 00 WRN t rad narodowych stOpnia podsta. ......owego · ..
poddanIe bieiąceJ kontToU rozd-z.ta-łu materlal ów
budowlanych
d la
tych wIalnie Inwestor6w, kt6rą
we własnym Ulkresle chcą rOZWilł"
z.at pro blem mLe9:/lkanlowy.
naJcennłe. q
• Zdrowie Jed
warloki II kaide". I u .. Nic ~
tern dzJwneg-<.l, te jego ochrona sto'
'"'WYS<.lko
w h lerarc'hll problemów
społecUlych.
Zwlą ;r;kowców
nie-pokoi oplesul.!e tempo budowy now~o ,;r;pltala wojewódzk iego. Jedoo
nym '- hamule6w jeM nledost.atelr;
jrod"l<ÓW, na f inansownnie robót, a
leg.o powodu rwą si<: one, a w ~
lepsZ3m r2'zle przebiegają n lerytmkl,nle. W:t.I<:kl \.o sQble do serca
Wo jewód2:kie Porozum ie nie ZwiąJlo
k6w Za,wOOowycł1.
I pos tanowI))
zal otyć specjalne konto , na k l6r)"l'a
g romadzono by f undusze na kontynu acJę tej
glgan tyc:r.:neJ lnw~
stycll. 1 t marca poinformowa ne
nas. te funkcjonuje jut kon to S po.łe cznego K omitctu Wspare\a Budo..
wy I Wyposaten!a S-r.pil:lIa Wojewódzkie,lto przy WPZZ. Jego numer
6~517-20a06 _ 132 PKO PnemyjL

•
NIemala uwa~1
po~wlęc.
W.PZZ masowej rekr cacJI praeown lkow I icb rodzi n.
Stąd apel do
rad pracown lcz.ycb., komitet6w
~
siedlowych I organl7.acjl rąl Ó<Wet.o:
wych o pod)lIIcie w s pólnych wysił
k6w na rzecz. rozbudowy bazy 'NTpIX'"!-y nkowej w miejscu uvnloesldc"
n~. Nie c il!l"plącą
;r;wlokl $pra~
jest -~tworl-Cni e Ulpleeza gastronomicznego z pra\l..d~wego zdaf"7A'o
n la w Radawie, gdde wypoc~w'"
ją przede w i zys tkkn
Ułłog.l
Jaroslawskleh układów pracy. Wie le
do uobienla jest r6W'nlet w doa..
n ie Sanu ! Wiaro.
WPZZ w~
w iqz.alo Ilę przejąć palrlmat nad
ugospodar.o wa.n!em teren6w
rekreacyJnyc h na.d Sanem 111 memyślu.

• De l'anl;i problemu apolec:UH>ro urasta funkcjonowanie
h andlu
I u!llult. Dla tego aklyw ~wią~
wy podląl si<: Sl'.ewg610wtgo pn:.eglądu placówek
handlowydl I U!I/ugowych. majttccgo na c e lu pOpra.wę sytuacji.
• WPZZ wspie ra InlcJah' wy Ba·
dy WoJew6d1lkleJ
Patrlotyc,-ne(.
Ruchu Odrod,-enia N:uodowero do'
lyezlICe In. In. Narodoweg:O' C~YD u.
Pomooy Szkole. Wystąpiło !.atem
'- apelem
do wszys tkic h ogniw
l'!\\·i-ąt.kowych o przejęcie
patrona·
t ów nad pl:aeOwk1lm! oświatowymi
I oplclc.u t\C'l.Ym! na terenie s woje,o
d1,:lalania.
• W punkcie nÓ5tym Jest mOwa
o wspieraniu I Inlejowaniu działa'
maJll:c,.eh na ceł u popra""ę IIt ~nu
unlla r neg o wokw6da'wa. Oby t,..lt ko nie była to akcyjTltOłlć, Iec~ na_
wyk.
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DZIAŁANIU

\

•

BOlączki
..w 1.86 roku hl.1laneje par·
tlJoe w wOjew ócbt",'le aujeRrowal, hG .kat•• UI lów
nalów od lł1dno~ei oral przyJę
I, bel po~recJ Dlo 4. 303 Interuantjw
W Ip..-wacll
indywldual-

t."."

DYch I J.ttlorQW7eb. W por6wnaalG ••
1985 odDolowaQo
qJaddl. lIoicl
nacJ«lan)'eb liRÓW CI 8 proc.
lItaJ. Inann,.
"UM! iDter'wencjl be1lpolirednlcb _ CI 541 p roc. .Iiwnle

"11..

." Inst_ndach

parł1Jnycb.,

d ••"

ala podstawowe; • ..,",

l"(Jwybz.y

fr ag ment poc hodzJ
który anallwwaJl1
b)i na pos\ed7..entu E; z.ek u tY....7
K()mltetu Wojew6dt-..kiego PZPH
9 roMea br.

:r.

materiału,

Kiedy ludzka sprawa
trafia do, partii?
d~jt

Praktyka dowodcl, te

lak ..... ówc:z.as. gdy Wc.perowany be~ utcc znq
walkIl o

!I1ę

IiWOjoe, czlowlek c:hw yt.a

cie
je

długop l.

bqdt

"" feU-

osob !łclc

W.: do lI:oml1.ct.u

ud a-

w pn.eko-

naniu, t.e wyC7.e rpal jut wlZYItkle spruob1 I pou>Slnla
mu
jedynie ta ostatnia roo1l l .....'OŚĆ.
•• (. .. ) Od lat .urant

aię

o u-

.. ia nę /!1iaz kaJlia na więknł',
w k1lor)'m llto&"Jab11U mle~ pok6J dla I leble l nie komplikowali bela rodlIn)' mojeJ ckkL 11161'11. tlę m~ opiek uje
I
wl'Cho"'uJe e~worll d z ieci"
P!'S'~ WIKTORlA S. : Ja roslaWla.

•• W)'wla.ne ZOllo mDle s nie_
nteliolnokl
pu«nacz.ol1eJ do
wybuncnla - &karty się STEFAN:IA W z Pr1.Cl1\J'j la - ale
u. bezplec~.J"e dla mojej rod-dn"7 nalesr.kaó w zasobach , p6ldzldcz)'ch.
we~.

er,,. l o tprawledU-

Roduno. a m.lcs2:ka w starych
?2Isobach mlesl'.ko.n !owych
Zespoi\!
Srll6ł
Rolniczyc h
w
PrU!lIlYślu. O d 11178 roku otrzymuJe z.apewn!.enla. niestety. bez
pokrycia. o z.amlanie m!clI:r.k:an ia I to w l yt.uac:JI. gdy kilku
nauwclel!
m!eS7lk:l w bloku
w leJorod7Oinnym.. maj:),c wybudow1lne na wsi do.: ny.

-Handel
Handel Jest nie tylko odb icieM stnnu gO'POdarkl narodowej, lecr równ ie! ct,Yllniklem włlp6łdec)'dujqcym
;)
nashojach s połcctn ,.ch.. Swiadome są tego ....'SZJ"stk le agnl_
Polskiej
Zjednoczonej

Sprawy mjcs~aQ!owe zaj~ly
dew3sta cja
chodników
naJw L.;:cej m iejsca w nad SYła _ przez. IIpru..'1 Jednootck t rangpot nych do pa.'rl.11 Ustach. Ale n ie towych w Pn.emyś l u;
tylko Spora C7.l;ŚĆ skarg, których autorzy wywodzą lię
t.e
likwidacJa punktu .prze~ rodowiłka
wiejSkiego, dotyCŁ)'iliI trudnośc i w takupie, ma- d.aty alkoholu w Rada.wie;
te r!al6w budowlanyt"h i węgla.
- przyz.n:lnie upra.wnIeń
I ta k:t.e n!eterm mowego wyk~
z
uchwal,. fOrnywanla u słu g przez S KR. 7Je j nikających
orcanlzacjl skupu płodów rol - ,leiej;
nych. t r ud.nok!
w
sprU"dai,y
wany w ~ I fYł<.'OC6w itp.
- utward72"1l le dl'ćg dojaz.d,o wy-ch w Ostrow:c I Z.urawlcy;
T reśt części
lbt6w
Ilie potw lerd.zlJa sil:, I by w(llo rO w- . wsparcie podeJmowany-ch
nlet I ta k, te autort,Y. nie ba- pn.et. apoIeczen nwo dma.lań
cząC' n a obowląr;uJl'IOC
prz.e,pi$y. m In ga:z;yt:Mtacjl, budowy \ILJOs~
routrzYlllll ęelA dO('ltjgów itp.
dom 8C(l11
spraw ·t y lka
I wylącU}le
na
podst-awie Iwojego punktu w lSięganie do PJ:Zycz10
"",,,la

w,_

poza ty m nie ",.",ystkle spra _
Nie ma I n igdy nie bc:d:tJe tawy Ulwarte w "'Oli u:t.Il any ch za kieJ '.r1uacjl te lu&1e przestaną
ł.aS:l.do."'"lt' hstach udało
s ię
po- IiI! Ilt"ari.)'ć. te wsz.ystkle ~ra
myśln ie Ulłat wiĆ. Okamlo się lo w y ułatw!ane bqdą zgodnie
ł
rtiernotlłwe
w zw tąz.ku ,z. ak- prz.eplsaml orat tyczenln ml in _
tualn i~ wyst.;:pujf\cyml
kłopo ta teresantow. Co wi~ robi
II~,
mi 1.aQpatrrenloow)'ml
tli wojeIby
maksyma lnie
usprawnił
wócn.twte. a ootyeL1cyml ni e- p r(lCeS rm.patrywan la bolącr.ck ~
któr)'ch Il"L."lteria! ów I
lurow- bywatellt Sporo
M. in. dz.1ękl
pnedsi(wz.ięd orn
podeJmowaców.
n ,-m' pruz koml&)e problemowe
KW OrBz t.oeSpol,. NIK i IRCh,
Bez podpisu ...
popral\'i1a s ię z.nact.nle terminoPrawie 12 proc. ogOł u nnde- wość r.aJatwianla s praw. mniej
• łanych listów, to anonim)' W ałyu..r 1\1: również uwag o Gprzesllo(c( ez,ęsla '.astanaw \a.no pryłkUw)'.m i ar(lganclrim Pt"Q"Jaię nad celowością
ich rozpa- mowwnlu petcntów w lI1"U!dłlch..
Wdrot~ do realir.acjl
- t.B~
tr)'wani a.
równo w pa rHi. jRk I adminiZ grubsl.4 n.ec-z b:-o rąc, listy stracji pałl stwowej ortLz gOllptl_ ~ystem przyjmowaanonimowe poó:l.!elit moi.na na dare u J
Int cresantów, gwarantu)e
dw ie g ru pY i aU\Otz.1 p ierwsu.-J nia
wyka1..)'wall eh~ poin!ormow n- katdemu obyw a.lelo·... 1 rretelne I
jego
nia lI.ulancl i a m-cgoopod a mo- wszechstronne Ulj~cle.J~
ki, nadu1yc!.at'h, niewlaści wJ'ch JP Nl wą.
postawach kadry kler(lwnicz.cj
Ale to nie ws~yst ko. Podej~p. N~bk IWoLoh nie L
lja",,nlall w ob:lwle przed ewe ntu- muje l ię bowiem caly .zerel{
a lnym l zantatom e7.y let n,'- chlala ń ~lut.,cy c h wyclimlnowaprcsja-m l. Oru,a grupa anoni- niu fródeJ I przyezyn powstawnmów - to n.1jcu: ~cleJ
,"'yrat fi la skarg. Lecr,. Sll: VI ten spoz.awijel. p\o>an:e obllcz<me
nil sób - mówIąc. ob ra7.owo - nie
.,zdenerwowanle wlaclz,y", kt óra Iylko ~k·utek .
"dla łw ll:tc!o !:pOkoju" t.deJrnle
na Ulkońcuml e.
Wśród
wrclJZC!c opIsywanego ., ma lwersanta" ~ stanowiska Jak dotąd 84 603 listó w. lak!e VI ubiegplany tej, grup)'
ani ram sic: ł ym ro ku wpl)'n~ly óo K <lml'teh l Centralnego. "tnajdu j"
,,~
n ic powIOdły.
1133 WYłlane prr.ct.
mleuklń
OÓW
flU7.e go
woJew6dztwa.
W imieoiu ...
JednocuŚn1e.
na 91:10 łntcre
. antów, którt,Y osobiście t.gło
Listy tbliJrowe, I ~ pety- !lUI .tę · (!" K C. ~1 osob,. poe.hacje okrC!Ś lonych
(rup spolccz.- driły ' 7. Przemyskiego.
ny ch. zawsze dO\yc~ły spraw
o nC'\"S7..J'T1l r.akre!Je, joo: np.:
..K

gospodarka

nastroje

ParU!. Robotnicze j, st ąd t.ei co
pcwiea czas posiedzenia komi·
tetów partyj ntch. cgzeku t)'w,
a ta ktc podst3 wowych vrgam Ulcj! PQ4wi~c:aTl e ~ą ocenom
ru n kcjollowfLnia
przedsię
b iorst ..... handklw}"ch.

Ten temat I.nalaii

ślę

po

początku obrad
E&"'Aekuł:rw:r
Komiłr:tu MiepkielllO PZPR"
Pne lD yśh" Pod.sttl wą do d)' ...
ku sjl nie była tylko informa-

cJa z'otona przcz
InstytucJc
nad ll:oruiące bandel, lecz
'N

To ' się
musi udać!
ZasłanUWID)' 11ę. co s ię sprolwdg, • Cli uie zdaje egu.roi·
UI.I. W cJ.1m ...\ęp JH' wid~Q1)', a gdzie go bnr.k uJe"/ C.
i kLO I Ptl;rA. reIw lłJ,Z7Waolll problem""', a co I kl. "Irudnia
I przen.ka~ba!
Co
"'oat)'llUow"ć,. a ·eo l w jaki llpos"b
IImi~nlć? Co da się smieull! wla,oymi slłaml, a w e)t)'ro i Jakilo konlec'l.D" Jesl pomoc I uwnlł,nf
Pr;repiliale m \e pytania - niemal dosłownie - l tu Biura l>OIitYC:tlltgO KC PZPR pr;red ULpowiedziaJl1m na drugi
kwart ał plenarnym posiedzeniem Komitetu Centrlinego. bowiem włajnie w n ich - najkrócej jak moi.na _
wyłoiono
cel tej dYSKusji, która tertl% powinna Ilę tou,yć w organizac jach partyjnych.
To .. po winna:' n ie znalorlo sj~ tu przypadk.iem. No bo uy
wszystkie POP wlakiwie po) mują Iwoje powinno~c1. "'ynikaj"cc z przewodniej. stut.ebne j i kierowniczej r oll PZPR?
Dlacz.cgo jedne ~ I p rawne, pr~e I odwatoe, potrafi.'! kon·
trolo wał pollt)' kę kadroWll I 1'.Ila jdov,Iać w spólny
język t.
bezpal"l)'jnymi towar zyszami pracy. Inne uś .ą .tabc I bezwolne?
;(. pobiduych choćby obser wacji wynika I ten. wniosek, te
wiele, a C~lto - w!l~ystk.o zalety od olobowoCcl pierwne1:0 lekretarza. komitetu tukładowego czy POP. Jakte jednak
C~$to jeit on be:r.aiJny, li nawet onieśmie lony wobec dyrektora flrlllY przede wsqstk.lm D1ac~go? Nadmie rna akly~
no~ć niektór )'ch dyreklorów w 1n;])orY2:0wanlu
P OP ataJc
li<; 1:tozuml.o1ła, idy lobie upr-':'ylomni my. że lilne, lamod :.r.iciae organizacje pa.rlyj~e mos:ly~ ~gr(lt!ć poz,ycji .wlatuie I.)'ch ti)'rckr.or6w. To nieprawda, te i.adcn :r: nich me ma
się czego obawiać- Nie chby o.a przyklad ·organizacja
par, yjna potraktowała po watnle Iwoje prawa do działon kontrolnych., Niechby wyc lągcę.la wnkMkl ~ obowlq:z;ując)'cb z.a~d pellity k i kadrowej N~hby na:r:ywa.ła po Imieniu
ma~
notraw~"tw o plja6Jtwo I kTad;,r.!eże, przerosty admI nistraCYJne. nnrusw;"ie prawa, ety choćby tyllt"o dyscypliny prut
clJonków k lerownkt~a w n iejcdTny rn :zakła dzie. ~ nlechbJ'
zdobyła się nil

odwq:t:.

CÓt, kiedy I tym r QU!m spotykam VI partii tycb ~mych
wicCUQ'ch malkontentów. To 11-: nie uda - w:r:d1 chaJą. ~a
la O"rgall.iaacja nie jelit pa;rtnerem dia d)'rekt(lra. Po c:o 'fII'1ęc.
marnowa ć ceWI)' u.as?
Ano właś n~ po to te by spróbował wyegzekwować

.tatut owe powinności od' tego aloolta. partii, który - gdy tylko
otrzymal rekomendacj~ - na.ychmllst zapomnial o podstawowych partyjnych ooowl:.:izkach.. Albo dlatelo, :f.cby .abie
orcanlzacja
prt,YpomnUl!a o
Iwolch
łtatutoW)' ~ h
funkcjach kontro ln)'ch.. N le~hby odpowicdzi.ała na pytame,
czy to Jest ,,"odne "l zasadaml sprawiedliwości, by wrobkl
wU"051y o d wadt.ieścia procent. a wy~aJnoś~ - o dwa.
A
jeś ll te relacJe Ikura ~ .ą poprawne mate przedsi~bl or
slwu ode brano prawo d!l "lOnku 'Jakoocl dla którego~ "';yro bu.. Dlaczego? W pr ze d $l.e~io rstwacb bUdowlanyc.h zaś
dlacz~o tbudowaly mnit!J mieszkań nit przed. r(lk ~em? Pyta ń tego rodtaju wlu śnie tern! moina postawtĆ WicIe, b0wiem w k a id,.m przcdsu:btor stwie pod.lumawano ~ nj.edawno
wyniki roku ubiegłego C;,:y w .ych bilansach miejscowe argnnll,Gcje partyjne n ic d"stn:egly nll'~ego. co b,. Je powinno
J eśli n.le zaniepokoić, to przynajmniej zastanowić?
Trudno nie tgod:dt: Ile z ludimi, którzy twlerdz.t\, t.e n ie
ma obecnie w Polsce lekkich. lat wych I pT7.y jemnych metod
u zdrawiania ,ytuacJi w krnju W partii Id nic ~Ie le ~t
jenc7.c tlMste. l mpewne nigdy nic tx:d zle. Ale tCl. wla 71l1e
ter "-l. trzeba odpowied zieć na nk-jedno pytanie, ktOr e:r: jLlluchł
subie ktywnyc h powodów
było wśród nas
obecne tylko
.. prywatnie".
ZYGMUNT ROLA łKAR)

p !erwsqrn
rZl;dzie
wlasn'&
spos1.rzcicnla e:tJo nlt6w egzekuty ..... y. Ktoray przeprowud zili roul.uallie !lytuacjl w wLclu
' Iklepach oraz krytycule IIWI1gi jakle ~'plylld)' do instanCji
mleJsku!1 od Ullag k ilku Ul kladow DoLYCzył y one wi ciu
.pra ", ;} m . . In. C'LilSU otwarei;:! ' ;>j~ CÓ W Ck
bandlowyelL
LaUII Je,O f(momiito ...... ~ Klcpy ,~
)taroyk.IU Je la wcześnie,
It<id
td po godzlnio
p !~tnlls1.ej ,
kiedy wir.ks;:ost pr.!Jcuil\CYcb
opuszcz.a [abl'yki
i ur~dy,
IWOrz;, si~ kolejki,
sbchat
naneltania. Judzie s~ niemdowolcni I plldenerwowani.

Kierownlctw-il
przed$l,:bio rSlw handlowy.ch (WPHW I
PSSl przedsiliw!Jy swojc rOlcje i trudno.kl, l jak.imi
Ilę
boryk;1ją..
Nale1.ą
do nich.
m. in..; nied ostateczna
.Ieć
placówek Iprzedat)' (jest Ich
o je.dllf\ trzeci:) mlllcJ nU: peIw inno).
kłopoty
kadrowc,
CdYl zbior owa odpowled ~10 1 nost I n!skle p ł ace nie Ulchę 
calą d o podJ<:'C1a prac,. w tym
;tl.łwodzie.

7owor6w jest wi(CeJ lIft przed rakiem. TlI kie kolejki
ł"b popieJ" toaletowl/.

kawr

f ormują li(

t u1kc wtedy, gdll ,,'ZUCCł
Fot. TERESA ZlEMBOLEWSK A

I

E~xcku tywa .!łt wierdzila,
te
d :l.lalalno!t bandlu w Prz.cmyś
lu Jc""t walOznie lep'Z8 olt rok
cz,y dwa lata te mu. poprawila
.Ię kultura obslugi.
cl.)'stośf.
jest wl~cej towarów. choć nadal spolec~ńatwo
odczuwl

bt"Ik:i

peWnych

lpoi)'wczych

artykułów

(In. In.

kans

grYC'll1nej, ry i u. w;yrobów gar1n3ieryjnych, ryb w.::dzonych)
i przemyslowycll itelew l"(f.'fóW.
wyrobów clckt rotct'h ni c '!!lY~I '
są
klopo!y
z
i e;\\' L ~-em
IIIP. tel e W l"l.A:(ó·,~ <iokJ.cowychJ.
Sl~ l.am e TW,JIt..'PH.>J SIJIlIUJ<ł
kla dJ' prowadzące :twojc wl alIne 5k.lepy (np. "Sanwll" ), bywa, re przerw)' w pr&t'y ISkle~
pó ..... :r: tytułu od bioru towaru
trwają nicu ::a3'& dn l~nje długo.

Zobowi:),1.aIlO Urząd Miejski
do a ictywnicjs:r:)'cil d"t iał:1I1 na
r"teCl rozwoju s led Ilandlowcj,
a takle moil.iwoki
i~tnie.lą.
Deklafo.lJą np.• wą pomoc
w
tym ukresie.: " Polbu t- Chelmek", "Pewex;", WZGS. a o&ta \Oio otwor.z.yl Iwój nowy
pawllon ~Ogr odni k". Realno ..
jest budowa d om u hnnd lowego WPHW.
Zwr6(:ono

sl~

do

władz

o-

i w iatowy cł1,
b,. propagowały
wśród a bsolwentów IzII:61 pod-

stawowych zawód ,przedawcy,
co mogłoby spoWod OWi1~ napływ mlodzlety ~
ZespolI.!
Szkół
GaJt ro nom lCUlYch
l
P rzem y~lu
Spotywczcgo
w
Przemyślu. Zaa pe łowano
do
podst..... wow)·ch organ!1.ó1cji partyjnych \\' pr:r:cd sl~biorst.w.ach
handlowych. o ak tywmeJszą
pracę
l sz,.bkie
reagowanic
na postulat)' .-polcczenstwa.

...,

•

r

(-------------------------------------'--=-----_
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(II) .
Cebula
Jaki był miniony rok?
INFORMACJE

5

Kontynuujemy prezentację wyników s (mleczllo·gospodarc:zych, jakie osiągnęło
Przemyskie w ubiegłym roku - n. podstawie komunikatu Wojewódzkiego Urzę·
du Statystycznego.

INWESTYCJE
I BUDOWNICTWO
W IIblellym raka w ,,,,,podarte paiiSlwowrJ rll~plłCSi;lo ai ' lU

nowe

Inwe.llt ycJe

II

....· .. r l o.~ 1

lr.onlor Y!IOweJ
S tU,9
'm ln
d.
Nil t e I na kool,-auowaDle WCtl~
inio:js:ll.ycb .yda"o łąnQ.le tS 71',&
m lu d, w I.)'UI ..... toboly budow.
la no· moDliłiowe
lI'!Z.t mlłll al.
sai na .. kll.p muzy. I onłldnD
_ 3 m,l nlln II (w I)'m .. Impor-

l u _ 9~8.2 mln :li).
Oddano do IItytku
115& mi.,·
(581 . pólddelcs:nh I 57.
sakJadow}'ch).

slkan

d I byl. sna~" 'tVU"t do roka ,.pr.... <ł.
11 llrllC.
ulero o ::=! ptoo., n.loQlIUI ... y.
d a lkl "'YDIO$ly 1$":1,$ mlo el
TRANSPORT
H. 1:IIkllfl lowarow
wydl\k.w.·
no o 22,4 proc. wlęeeJ pieniędzy
Uspolee~wone
pned~lęhlorl tw.
Ir.D~ł'orl"we
pnew i ,,~ly
2106,1 nit prnd rokiem _ było to wy·
I ylł.
ton
la dlInków
(II
l,: nlkiem ,Iownle ...·uNlu ce n. O1rrom.dlllne
pnu
proc. więcej nil w 1985 t.). Z QG:I(dnoid
" d " .. PKS .Jtonyllłtło 21,5
m.lD ludnll'6 w NBP "ląCn(ly kwolę
II
mi.
lOt
mili
II
(-.rolly
•
ta,!
.'<Ób
(to Id unotowllllo Wllro.~
• 2,3 mln). Mimo Ił no k.nleo pro.e.l, "a! w OG:t _ • IIlld UT
roku pueołęlnc
... ' n ."rotbenlo mIli. .sI (aw lo: k"yl,. .i(l .. !!l.'
W
Ir'l1Ipotde było
w:run • proe.).
W.rlo.ic dl\lilliw nl~Uór}' eh .r·
t1,' pro.. IW porównaniu I 10robkl"'llI na ddta
SI
, rlldnla I" kulów ni rynek wojew6dztw .
pnr:ed3:I.wl,.
b
11(1
nut(PllAł:O
1&8;l r .) I wynosiło 21 !>70 d, h. I
lak ultudnlenle ~m.lalo w Iym (piu. w nli...-I.-Ie un.eza pr..
pr..
okr .... 'e • ',5
proe.,
l\Iii ~".j!\ e eeplowy prl yros l. mlnua _
cenlo .... y Ipltlek dOSlaw,:
Idęso,
I I... lU:> .,ól.o.
pnr:clwory I podroby _ 1% 6se: top
(+11), lIu ~z l:".e l.wlenęec _ 133'
SYTUACJA
1 (+U,3), drób, Ilodrlby I pnobraniy

wył.n.e

oslunęle tl 5'1
IQ8~ r . •

Ilii w

l' rucięLne
lalrudnl.,nle
'"
pru:d.sl"blontwaeh
bu dowilUl ...
-montaiolO'ycb ",,,oD."lllo 4 645
o·
• ob I byłe II t,t proc. nitu.. nlł
pru_d rokiem. W IIję(llu ,labal.
Dym pro.dutcja
podstulI'owa ..
PlENIĘŻNO
Irj I.I~ ~I CO!l~.rld
ouodowej
-RYNKOWA
wzcO$la o I,t ptllt..,
"
pu)'
nll1leia1.y m
zatt udll ienhl
01. 1.
Puy.hody
pl en lętne
Illdnołoł
pnYfoM 1,$ prllC.
no
Jedne,.
pl'.eownlh, Prnclętn. 1I'ynn:ro~ _ wedlu" <ł,myeh NOP _ 011",·
"~nle w pnd5Ięhlonhl' .... h
id pęły warlo6ó 166111,9 mtn.," ..

Piosenka jest dobra
na wszystko
J I1~

las ot1OO1'z,,1 swój skarbiec
P eten zielonllc1l d..--i wów,
Nicimlc.llI !dmiech wiornll
Zawiesił cicho rła drzewach..
Wet r"lko dobre but" -

Nic

więcej

ci

"je

potrzeb1J,

We.;! lulka tę pio5enkę,
D;:ięcit;ll wIllIluko; ej 1'l/lm.
T .. 1l " le...... 11m .ymp.'Yot·
oycb ."Ieweąl I 8P w Now.·
Ideleaeh. At wlet~yó II. ole chce,
te mloddei JłOlrałl jesllC'lle ipie~
wac 1'10I",clll • włołrlle, • ltnr:yJai·
al, o "lI"nlsllu •• wędró .. beh. pnu
&ory Jw,. NJ.o b y" DNI ' .. "renc h, • 'flISIrac"
I
bolo_.al"
ani o "dobrych .I.poiach .. cbamIlwo" - I nllll ni.
all.. Howat,
ie jest "l1lDJej nit lIer.... A dl.·
en~o' o. to Iplew_U .... reeru, n ..
I luehy ocl)'wlłd.
a,. Oh..

J

PrUl:t"ddc PI"...,nk!
U_rccnkleJ w Puemylilll.
lIarccn.ldc
I:IOIY.
wspierane
.kompanl.menlem iti. nina I III,.·
ry 1t1",.UDeJ• •Iwart.. ly mlly n.·
.LriJ olnbk.
(choe
nluldy ••
pny"yo .ltiektyw.ych, nic
lapJOoe..Ć,
IM ..u)'tltk.. odb yw"".
81111 W .. U 0011:: "KmIOlele"). D'
jednalt ni. pCQdn6 ha~tr'~y .. t.,
ie .... Ie llOoląb.k"• • ltiesaę doelei6.
te 9próe1l ,,\.ar IlhuyeJ.ll)'cb., Ityl,
równleł Inne, RP. "Gl·larb" flr.
my "y.maha" - nyll pr.lka rę
nlla (lan) I
Ityhm . t u Inoo
dowtlpn. InJlramenly. a w reper·
luan. lakła ee4L nle .... nwen~Jooat
ne~. Ja'" .h.ohy .. Blesn.ndy .... ok
anol nil" I .,P.I.nhu .....Ie .. lak. aohl. o::ni"",unka .. 1,.",laósko •
_ .1ll:losulla. n.rCel":le • ""odnlaey
suplewa.U nal.ml ..1 It.dycyJae,

_II""

dabą

ze str, l)

jaja

i-12 I (+$,.3).

leell mUe 0111 uch. I sere. pletni
5"&l\nl1'.
w tym 'wleele ploll!ltkl h . r eir ·
IkleJ IIC1I"",tnle~ y lo II .e'pOlów lU·
cbowycb, t h.J:'M:nlklcla I Il ltar·
uohauusklllh _ w sumie 11 • •-

.....

loo L.I, &0Yll. .0 I ,;o _ "A.nJ. • •
Ud<N,et,:G
Tell« Lm,
W. SL<:luas:t:kowej.
U III. 14~ U Sl)OIJ<anle W
1~lutl l e WL~..::Izy , Myłh.
10 Ul. gO<L.. IQ l 11.)0 - "M;j(kr ...
II".... ·• bllJka 5<;c"lot;2.n~ <11."

zuthów I mieJ·
w
uddale
n·
.poluwj
"Kajtek",
w'r'''' b.r·
eeny młodn)'ę h najlep.. 1' .It.ul
si. "Hp ,,1 "G.m.... ze , I.rnych
natomlllsl _ "AIl.rd". U • •p l wa.yacj
I. ure. d
I Jbdyn....,•.
Drll&I.
miej...ec u,J(1l ex aeq. ao
harClenc • LO • Oyll.wle I 11 ZesOOła. SzltOl Oudowl.nYllb W Pr"le·
myłl ... lucele naloml ..., ecsllół
Umieli. ptU' Tf.ehnlk um Mechani·
e~ •
!tckLrrc~ym w Pne ... y·

I,.

,,~

zeodnle I rel( .. l.mlllelll ';911" ... r.
.a, ,1wyclęHkle aucby poj ..... na U·
nat do Sledlee (w .m aJu br.). n.~
t.-.nł... h.reeny C1Iek'ah
jn:u:u
",Umlo.cJe rejooowe w Z.moielu,
&<łl1e Cbor"lI:lew '·rumyl.... ZUP
tepretent.w. ii b~d.:
,.Altord" I
"Oama"
oras lel",ól I III'
w
UJkcwleaeh.
(hs)

kowe z,Ila.cz.cn!e. Pech chce, te
wam. drzewko jest. jedno,
a
chęlne do r02b!cla przy nim namiotu są dwie roduny, Wymiana rdań, pogróżkI. wyz.wls-ko I
wreszcie prawdz.iwa

walka po-

mlęlky glo ..... ami rodów

(panie

poprtestały na wuje~m wy~
leciala ._oIo~... l ,liŚelvntlo" tywanIu się'.
Niemcy z NRD,
mi bhlzkę za ł dolary. Nie, nie Czesi I Bułgarz,y nJoe wIedz.ą o
tobUc. atery, ••licU rue ""'- 00 chodzi, a pobratymcy dyre«walem.
o ..~ JeJ 110 bh... kę, ton z Waur..aw1
t irI!yn!.eta
nleeb. mL Pedobn. ebclata eoi z. Bia.l:egostoku palą się lot' wsty-

AMPING
W
RUMUN'~
SKIM MIESCIE SUCZA~
Wlo!. Pau unęa.onych l\l~
cbi .potyka pechowc6w, którym na preullt dla dtkL.
du_
.. nawaUł" wał napędow1 w ich
polone.ue. Noc::ne Pllla.ków r02AUTOSTRADZIE
KOYPLOMATA l DZIENNI·
mowy,
W9pÓlcmcle,
kiellsle-o
/ŁO
BELGRADU ZROZ·
KARZ Z ZAIRU, 'pol.itanl
czek na frasunek
I brutalne
na s~ie prud nunuńPACZONY KIELCZANIN
przebudzenie : pechowców
nie skim miastem Tlnyswc ra,
IIł KLNIE
NA
CZYM SWIAT
ma, a na pMn.lątk~ po n ich po- pełni \lUU.lla dla nlU!. ZI$" 51'01. Spotkal ,.~wolak6w'" wy~tal sfelC'rowany wal, który ci w.a .... sbuymy Jak lo u.
pił z. nlm.J I ugościł kolach., a
zd.ltyll w nocy wymlen1~ w sa-- ile. jaki "'r)'S,.,. I jaki "reiim", n~we1 poiyczył parę litrów ben~

C

D

Na

w.

mocllo6zie mimowoln1eh 1Ią,la~
d ów. Pr.awdz.iwy ma}!lter$2.ł1.k. Kontem ulrat1 ' Idlk\l dni wczaIÓW 'N Bul,adł, tneba powr~
cif
do kraju
po
potnebn"
C Z-E:ść..
Z c!okawst,Ych
rumuńsldch
"epl~ów" maina wymienić je.
IZCr.e
podkradanie latwowle.r-

'.)'n".

o laha,. lu
dwie ,odzin,
I
W rew anżu obiecano mu
PUM lea c~ więceJ wa,'Ilyełl ułatwić umlanę
dinarow na
:Ioul pnejeehalo tędy nii (nnycłl .. konkretnieJSZĄ" walutę,.
w
taum wslęlych. J~liecie II:dlie rezultade zafundowano
popu~
wam alę podoba. macie dolaro·
lorny "wałek" na Nmę ponad
we lI:.ftl-a,~ Serce roś nie. ale
pr1.,)"ga.na na!ł7..II narodową dU- 500 dolar6w, r.aPom~a-jąc jedmę
s twierdzenie (oparte rów- noczeinLe odd.l1ć poiycl.OllT- "na
nid na relacji Zafrcz)"ka pru-- chwU~" ra.di.omag netolon..
bywa.Jącego w Polsce), ie lep-.

nym rodakom defk:ytoweJ
tu
"opojów"
lY'mpalyCUl.l
benz.yny (~ centów litr). nJ.ekie- IIL1ch
dy "swojak" wlamuje .": do IB- Mur~nl jesr.cze w Iwym tyciu
nie !lpotk3l1, cOOl: z.w!cd'Z.ili kiltnocOOd'U lub nam!olu.
kadz:!esląt krajó w świata.
Nieeg2Otyc.n1
rol..'TIówcy
UGOSt.OWIANIN,
PRO- dawno
okm:ję
sąsiadować
na
WADZĄCY
OOZIEZOWY m ieli
SKLEP W STAMBULE, e:.mprngu z. grupką naszych tu~
ma o Polakach dobr" oplnlQ, w rystów: zaczęlo !i~ nlev.·innie, a
na totalnej popiJa·
pr zeckwteńMw!e do Iwokh ~om· skończ.ylo
1I:6w. kt6rym musi cały czas pa~ wie z. mordobicltm w epilosu.•
trzeć na ręce. Walii lu.. dn,.
bard ..o rzadka I nie e:łylllłl teł'
AMPING
W BUŁGAR·
S KIM
Wf,ASIE.
NIE
lud"le ...r.d:r.L OIIblal., Jak pa..Iętom, pnylapoli§my
liarsz,.
OPODAL
St.QNECZNE•• n~ I łytuleaa dokton. pur- GO BRZEGU. O<mlon~ty teren
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mlecz nie ·ZUWIO
.,zdradd«ko l

pods tępnie

-

napisa ł

!

J an Dłu gosz. - na'p adaJl\
na kr61a
Pnemyst&
odlolOn YWaJ"cecó w
Iy plalul
królewskiej I Jeco . rYCCl"n
i'oam' HiU:zonych PO
ró~ycb
co. pod.eh I domach, po(1'lIIioDy.eb w r lęboklm
śnie
po
wczorajszej obfitej uL"le za'
kraplanej luki w inem , oclęia
I)'eb opilstwem, • tatem ealkowlcle b t'lbronnycb, i. calk owicie ni e pnYlI'ot.Qw;t.nych do
waJkL I ch06 król PrzemYli,
pne raioDY
.'rannym ..
I
ni es podzie wanym
","-padem,
nie wiedział aup dnle,
Jac,.
wrocow'<=! I w Jakiej liczbie
1'0
napadU.
opa nowawuy
.trach. Ja ko IRl!it odwainy I
"zna n y lIIIty, napada na wro·
C6w IC s wo imi
ludiml, któ-

.."m

l.ehę' "

słowem

I czy-

nem dodawa l odwatl do .ta.wiania oporu wrGltom, ...tarl111' s i ę I nimi wich! spośró d
II ll;h ra ni lub ublj~ (...)", Nie
kończymy

zapiau kronikana,

je&u:u do niego

wró~Im)'.

CZERWCA 1295 ROKU,
PO PONAD
DWOCH
WIEKACH ISTNIENIA
POLSKI DZIELNICOWEJ. W
PRASTARYM .'
GRODZIE
PIASTOWSKIM
GNIEZNIE,
ODBYŁA SIĘ
KORONACJA
KSIĘCIA WIEIlKOPOLSK I I
POMORZA
GDAASKIECO
PRZEMYSLA II NA KROLA POLSKI. Na tE! uroczystość prz.ybyllludz.le z od ległych
. .tron, wiedzieć bowiem trzeba. te w czasach średniot>ie
cia lub?wano się w barwnych

26

l podnlosłycb widowISkach, a
ponadto wszyscy ~hcieli uJrut ~z.łow!eka , kt6ry stanie
się pierwszym panem wśród
panów. Na rynku I uli cach
miasta ustawiono stoly z Jadłem, by nik t nle zaznał gl!r
du I dobrze wspomina ł ' dzień
koronacji. Wśród IIcmy~h' gIr
ścl brakowało jedynie ks!ątąt
Plastow!cz6w, nic prz.ybył naw et taprzyla'!niony Włady
sław ł.okletek.
.
Uroczystość odbyła się
w
katedr ze, w obccnośc,l biskup6w: wrocław skiego .. pomansklegó I płockiego. Przys'z łego
kr6la powitał arcybiskup Jak ub $wlnka, przyjaciel I sojusznlit w ub ieganiu się o gO"
dność kr6] ewską. na co Przemysł
ot rzymał
zgodę
od
papleta Bonifacego VlII.

P o przem6wlenlu, ' 'fi kt6rym arcybiskup zaapelował
do dosto jnlk6w państwowych,
by siutylI kr610wl radą
ł
z.awne go wspierali, nastąpIla
po'dnl osła
chwila: na skron iac h
Prz.cmysła
.pocz.ęla,
wyndzn na drogocennymi ka~
mieniami; korona, a do rąk
wziął berło I jabłk o. K orolia
symbolizowała wyniesienie ponad Innych I dawała władzę
zwlerzchnlą nad
książętami,
berło oznaczało. te król
jest
najwytuym sędzią. a jabłko
stanowiło Ulak
władzy m O:
narszej.
Zblltall slE! do króla momo·
władcy I chylili
przed nim
.czola na %Il3k uległości I po-

słuneństwa.

Byli wśród nich
przedstawiclelc 1momych rodów pOUlałlsklch
Zarębowle (pOtniej go
zdradzili),

'Nową
Marchię · utworzyll
'l>ojcliiem Polaków ·· dOwodz1
Brahdim-burCz,yCJ' t.aj"luJac. za MikolaJ ł.odzla.
Domyślając
~zas6w panowania Boleslawa
się przypuszczalnych
pląn6w
Po bożnego, bagienne
t ereny napaslników. postanawia przeA w dańcy , Na lęczowlt, Łodz1o
nad Notecią, to !eat obszary ciąć Im odwrót. Wldz.ą~
to
wie (wśr6 d nich druh Pru- pomię:dzy WieikopolIką -Po- J aku b Kaszu ba zmienia k iemysia
Mi,kolaj t.ock.la), morzem ·Zachodnim: W owym runek. Ulmiallt na
zach6d,
Gryficl lOkszowie oraz pano- c:z.asie
Brandenburgia była kieruje .ię na południe,
w
wie pomorscy _
.Wyuellco- l'iądzona jednocześnie przez o- lasy. W międzyczasie król, ąa
wie I Swięclowie, delegac je :t śmiu stryjecznych bracl As- skutek upływu krwi,
traci
mia~t !. zwykle rycerstwo.
kańczyków. Nloeczęsto się uiaprzytomnQ.ść I spada na r.ieG łos dzwon6w
zwiastował
rzalo, by jednym
państwem
mię. Braridenbur~c,.
przez
odrodzenie państwa polskiego. wsp6lrządzlło at tylu
ludzi, chwilę nie wledią co czynić,
Nie wnyscy jednak PlalIm to się jednak udawało. So- wahają iię Jedna k krótko, jatowie I nie wnyscy momo- lldarnie bronili Brandenburgii kub Kanuba
idale ., sobie
wladcy, nie lTIówląc jut . o ~ przypadkach zagrotenla, ale
sprawE!, te pojclg tut, t ut, jewrogich Polakom
łąlladach ,
,tet, ra zem dokonywali z.aboru śli wię~ chce uj ść z tyciem,
cieszyli sil:: z koronacji Szcze- nowych zlcm, najczęściej ko- mus! działać. Wyjmuje miecz
g6lnie
niezadowolony
był
sztem ksiątąt polskich, gł6w I przebija let..ą celto na ziemi
Wacław, li, król ,wskl, w kt6nlo panujących na w schód od
Przemysia. Zabójcy ucieka.lćh posladło~cl , jedynie t P o- )1\ be'l.karnle.
rego rękach
wajdował , .s\E!
Kraków I który uwą,tal!. ~ te: plorzem Zachodnim nie moJeszcze
r az oddajmy ,los
koronacj:o . na króla pOza, .łf~ , gli dać' sobie ·rady. Próbowali
,;Okryte
miastem nN: jest wama. Wro-, f,i lkakroWe zawładnQć Pomo- Jan owi Długoszowi:
ltałobnym ca lIlnem zwlokl krigom narodu polskiego l atwl~j uC!)1 Gdańskim. by w
ten.
Ja rne.,.,s... "ledy Je wle było rozpręwlać się , :te dabysposól;) uzyskać do.tęp do moIlono z KogoiD. do rosnanla.
m!, sklóconyml ze robą, kslą ria I oprzeć się: o ~granIce pań
.W)'cianęły wiele In grówno
~twa Zakonu Kn.ytack!ego. ·~
:tętaml. ąlt mice dą czynieJak
I
nia z silnym władcą. " takl!n' , zapusty lię kończyły, król a ollÓb daeboWllyeb,
świ eckich.. WIQ'-c,.
bowiem
, mógł
stać Ilę Pr%A!mysł
w . lada dzień mógł wrócić
do
boJeU,
te
.....
utek
tak
0najbliższych lata~h, n ie bra Poznania, tolet m argrab iowie kratnecó I nleąocb.lewaneco
kowal a ' bowiem - w Polsce lupostanowUl działać szybko i ą,b6Jsłwa zchl4ł tak wIpanladzi, którzy zdawali sob ie spra·
Ikutecznle.
W droge: do Ro- ły kril, odnowIeleI. l twórca ,
· wę. z tego. czym - m ote
Ilę
gotna wyru szył oddzlal :r.b roj- Król Clltwa Polikiego ł łe na
skońezyć' r 'o zblcie dzielnicowe.
nych pod dow6dztwem J aku- nowo osleroel ł ch.Iełnlee polK im bxl . , p'rzem,yŚl
II? ba Kaszuba. Polaka pochodzą Ikle. Pocbowano c o w kale,Synem . Prt.emysla l , ksle:·
cego ze zniemczałego rodu za- dne poznańskieJ w (f'Obowea
cia lliie lkó~lskiego, uwaUine- ~hodnlopomorsklego, wierni- Jeco przodków (...)",
go przez wspólczesnych
z.a go sługi władcy Nowej Mar,
PrzemYli
:tył
38 lat, S
wzór cnót
rycerskich, ~zło chU Ottona ze Stuałą (Otto,
królował
wieka - jak na owp czasy w jednej z b itew, został r an- miesiące I 24 -dnl;
wykształconego, mającego
w
ny strz.alą w -glowę:, grotu nie siedem miesięcy J Jedendcle
swym otoczeniu wielu ludzi udało się u sunąć I tkwll mu dn i. Choclat na kr6tko, Przeiwiatłych. ~ - Przemysł
. 1
II,. Jaja)
pierwszy
w cz.a-szel!, stąd prz,ydomek ln1sl
zmarł mając zaledwie 37 la t.
wśr6d książąt z rodu Plast6w,
"Strzała"). ...
Brąn~eburczycY
zostal królem
'Kli ka miesięcy p6to.\e1 uro- posuwali się lasami, przecho- dopiął ' celu dził
tię Przemysł II; %owadzili przez pok.ryte o tej pa- P olski, a próbowali tego przed
ny Pogrobowcem. .W ychowy- rze roku lodem bagna, u nika- nim bezowocnie dysponujący
wał się pc;!d okJem stryja Bowiększymi nit on motllwojli siedzib l udzkich,
czyniU
lesława Pobo~el:o.
wszystko, deby wieść o nich ci~. np. Henryk Brodaty.
nie dotarła do króla:
KROTCE PO KORONAROLESTWO POLSKIE
CJI WYSLAL
KROL
UPADt.O WRAZ
ZE
ASTAL DZI~ a LUZAPROSZENIE KSIĄ
SMTERCJĄ PR'ZEMYSTEGO
1296
ROKU,
ZĘTOM NA ZJAZD DO ROLA, JEGO
TWORCY, SIrfn
SRODA POPIELCOWA.
GOZNA,
Z
ZAMIAREM
koronacji mial
Rogotno było jeH.CZe pogrąto jednak fakt
PRZEDYSKUTOWANIA .
Z ne w gle:bok!m śnie. kiedy u- ogromne l.llaczenle:
pn ypoN IMI NOWEJ SYTUACJI I kryty w lesie oddział Ka szumnlał Pia.stom,
:te są dynaPLANOW NA PRZYSZWSC. ba runy ł w kierunku zabudo- stią kr6lewską I mogą, jdU
Zbliżał ,ię
koniec: zapustów wań. Co nastą piło dalej wie- się zjednoczą. stworzyć na no12116 roku.
KronikI
mllczą,
wo silne państwo pod berłem
rny z przytoczonej na wst~pie
kl.Órzy l książąt skorzystali z r elacji J ana Długosza. Oddajjednego spoh6d siebie:
zaproszenia, jedno tes t pemy mu znowu głos: "Peinląc
Królobójst wo w Rogoin.lc
wne - nie tylko rad zono. ale w w alce (mowa o królu- przesun~o o prawie d wadziebawiono się znakomicie. Po- przyp. aut.) I W1'oclem bar- ścia lat proces
zjednocz.enlą
twierdzają to zapisy
Długo
d1łlrJ obowlą2kl tolnlM'u nli
kraju pod berłem Polaka. Ulza I Inne tr6dła . Król, chcąc
króla lub wodr... Przemysł
~ynll to w 1320 roku Włady
pozyskać Jak najwięcej przypny wielkiej pnewadze nieslaw ł.oy.letek, przyjaciel. a w
jaclól I zwolenników, wydapnyJael61, iaaodzon,. licz n ymi pewnym
okresie sojusznik
wal- wspaniałe uczty, na jego
.trr.ałami I ciosand
mieCia,
Przemysia:
rozkaz
organizowano liczne
walCl4e jak na Jdr.lelnleJ
do
Przemysł
nie
pozostawił
~ urnleje rycerskie.
ostatka, jak ~ przysłało teco
po so bie potomka
m~sklego.
rodowi, pada w ort'0mnym
W brzezii'lsklm dworze, w
t1umle wroc6w, a elalo o- miał tylko jedną córkę Ryksę
odległym o p6ł dnia drogi od
kryte wieloma ranami osuwa
I to z drugiego
m ałteństwa .
Rogotna. w pobll:tu granicy
.Ię na ziemię".
Została ona. po jego Śm ler~I, .
Nowe j Marchii z WielkopoJtoną Wacława II, króla czesNapastnicy nie zabijają kr6Sk<l, spotkali się trzej bracia
Askańczycy, w ladcy Brandenla, lccr. - :zgodnie z polece- kiego l polskiego.
Na kr6tko p rzed mjściaml
burgii. Tu~J, w ścisłej ta- niem swych mocodawców
w Rogomie, król (jak t o byjemnicy, prowadzili n3rady, .adzaJą na konia I uprowa·
otoczenia ło wówczas we ZWYC1.ajU) .pow wyniku których, 1I:Ol'Z,Ysta- dzają . Rycerze z
PrzemysIa
na ok r t}'k:
rządził testament, czyniąc w
j ą~ z pomocy sługi rodu ZaUprowadzono kr6]a! - wyru- ni m swym
spadkobier,cą, a
r~b6w . z kt6rym król tył w
.za ją w pojclg. Znają do.sk~
tym samym następcą na troruez!l:odzie. postanowili Przemysła porwać
I
wymus.it
nale okolice, a ponadto Bran- n ie P obkl Henryka.
księcia
na nim odda nie cz~cJ Pomo- denburczycy pozostawia ją po głogowsk iego. Ze nie stal się
rza r.dańsklego. Pobyt króla .ob ie widoczne ś lady na jnie- on kontynuatorem dzieła Przew Rogoinle Itworzył okazJę:, _ lU, ich konie I oni sami są mysia, to jut mna sp rawa.
:r. które j nie mo:tna było nie
unęczenl . poza ty.m clęł:ko ran z , ZfE!lfBOLEWSKI
skorzYS'taĆ.
ny król utrudnia hn uclec:r.k:ę.
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Przemvsl II,

Wielkopobki, król Pobkl. -
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czy
Lekomania,
zwykle
marnotrawstwo?
•

W dziedzinie ruegospodamo!cl nadaj je,tełm,. mocnJ
I
mtwleJ przychodzl nam numerowanie kolejnych etapów tetormJ. nit jej rzetelne urze·
czywfstn1an1e,' co widać
na
pr1.:ykladach wielu

zakładów,

Instltuejl, caJyc:h 'rodowlsk
i nIe ZIIWSU pomagają nawet
wzmorone kontrole. prowadzone prze.,; Organa pań.stwowe I
społec:me. Rucz dotyczy tak:te lekarstw, na których niedostatek wciął. .i~ narzeka.
Znam pewną
koble~.
."
wieku sędzlwym, której mieszkanie pn:ypornlna dobr'l.e UlDpatrzoną apteke. , tym tylko,
wlększo4ć medykamentów,
zalegających .nfy. półki I -

te,

do:slownle _ .w orkl, jałt przeterminowana (pani ta nie moie nadf&tye z ich połykaniem).
Są bm 'rodkl wmJemnle lit:
wykluCUlj~ce, ktbrych
łączne
~astosowanle. w
posiadanych
przez' nią fioletach, ,powodowałaby nieC"hybnle motUwość
doplunla jej przed
na:.wlISkiem dwóch
literCllt:
ip.
Kobieta ta nie zat.ywa jednak
lekarslw w nadmiarze, duękl
acmu zapewne clell.,. się jeucu tydem, ate sama II.wladomrńć, :te Je posiada, wpły
wa na jej 1epn.e samopoczude. Wie, te .. ka:l:cleJ chwili.
w razie JakieJ' niemoc,., mo:I:e

s~e

po

pltulę.

cą

kropelki I to jej
wyltarC:ta,
j,k krerusowi, ,ustuw widoku pońc:wchy .
wypchanej
plenl~:tml.
A
tymczasem zdobycie
niekt6rych preparatow w aptekach
Jest nleoslągalne dla
WIelu
chorych, naprawdę Ich potne- .

jakby l:byt ulegall
pre.jl
swycb pacjentów I w nawale "racy, obsługująe w krótkim czalle dziesiątki chorych.
zapisują
nadmiar
łekarstw,
dla świętego spokoju.
Kierowniczka Apteki nr. 65
w Przemyślu
mgr M a r I a
Czarniecka wykupywanie
lekarstw . tłumacz.y
innymi
przyczynami. Jest zdania, te
powoduje je wlaśnle._ niedostatek rótnych
medykamentów. Pacjenci, którzy
mUlzą
zachowaĆ ciągłośĆ w Ultywaniu danego specyfiku - w
obawie, aby lm go nie 13brakło, odwieą.zajll nieraz kilku lekarZ)", pa c:cym zjawiają
s ię w aptece 1: kilkoma receptami na ten sam środek..
Bywa jednak, te jut w trakcie leczenia nalt<:puje _
:c
r6tnych przyczyn zmiana
leku I wowcl:as :cgromadzone
wcześn iej zapuy klll no: śmie
tnik bądt do domowej apteczki, gdzie (po pewnym czasie) stają się be!utytecme. t
to jest Jeden :c powodów marnotrawltwa.
Swego czasu pr6bowano odkupywać
niepotrzebne Jut.
chorym lekarstwa, ale metoda
ta zupełnie nie :cdala
egzaminu.
Jest pol:. tym wlełe
lekarstw, kt6re nabyĆ
motna

:cupełnle
Jącemu

buJących.

Ostatnio zastanawiano II~
c:ty et!ny lekarstw, .tosunkowo nlskie~ nie sprl:yiaJą rozn:umośrl. U na., Jeśl' aegoś
brakuje, to najchętniej :calatwla .ft: to wła'nle podwy-tką
ce'n, nie:cd pn:edsl,=wzięcla
mi mtlenającyml do zwl,=knenia produkcji delicytowych
towar6w.
Na
szaęście,"
przypadku
medykamentów,
ceny nie uległy
zmianie, co
nalety uznaĆ za
zwycięstwo
adrowego rozsądku. Problem
roa:nutnoścl pozostał
Jednak

n.daL
t>ojwlad~enl farmaceuci, I
długlm statem pracy,
twierdzą, te w ostatnich
ezaaach
tauwatają wzmorone uplsy-

wanle
przez
lekauy (nie
wuystkich, OC%ywl~cie ) ró1ne'o rodzaju łrodków, co jest o
tyle dziwne, te dzieje sllS to
w okresie, gdy w
aptekach
często brakuje podstawowych
plaułek. Lekan. wyp~uje reeeptl; n. to, co uw.ża 1:8 .toJOWne. niemniej
nlekt6r:t1

AIDS W Przemyskiem?

Brak wyobrażni
sprzyja
.grożnej chorobie

AIDS

-

wspOłcze .ną

ta stra.nna choroba, kt6ra

cywilizacją"

bel: recepty (np. ~ rodkl przeclwbólowel I farma ceuci znają tak ich stałych
klient6w,
kt6rzy kupują je w lIo~c1a ~h
wręcz
nieprawdopodobnych,
wychodząc zapewne z załote
nla, że lepiej straciĆ tych klika złotyc h I zmarnowaĆ nawet kropelki ct)' draietkl, nit
miałoby im Icb ubraknąć,
Z dziennika TV ($ bm.) dowiedzieliśmy się, te nadal bra~
kowaĆ będzte
waty, 1Ignll\1
I podpaselc hlglenicmych, co
pozostawiuno - :ce wst.ydu bez komenta.rza. RzeczywUcle
brakuje środk6w oplI.~rullf o
wych, ale Marla Czarniecka
twierdzi, te nie byłyby at lak
trudno dos tępne, gdyby wykOnystywano je wyłącznie do
cel6w, do Jakich są pn.eznaczone. Tymczasem, panIewat
brakuje papieru toaletowego
czy chusteczek higlenlcznych,
ludzie wykupują IJgn1nQ
tym bardziej. :I:e jest ona ta!\sza w aptece nit ów papier,
c iągle jeszcze
..wartościowy",
w kio.sku
,,Ruchu". W sklepal':b nie u'wSl:e są
takt.
Jwykłe myjki do
unywan la
naa,.ń. więc w aptece kupuje s ię gal(, ltd., Itp.
Smlennle niska
jest r6wnlet opłata za leki rob ione
w aptekach. Dla ubezpieczonych wynoll ona . 10 :d, nie-

wstrząmęła

jellzcze. by na~
tychmiast skutec:cnle ją zwalczyĆ - :cblera oblite tnl_ '
wo w wielu ):raJach. W tych naJbiedniejszycłl, zaniedbanych pod względem sanitarnym, i w tych, w
ktorych medycyna wyda wala
Ilę byĆ jut pot~gą,.
mogącą przeciwstawiĆ sl~ grotble :cachorowań.
zbyt

słabą

To nieuleczalne, jak dotąd, scMnenle, ktore p.>-o
cllltkowo ogarnęło środowi• • narkomanow, homosek.uallBtów I prosty\ut.elc., wyciącnęło lwe drapietne ramię takte po ludzi nie mają,cyeh n.Ic wsp6lneto u spolecznym marginesem. Obawa przed zachorowaniem Ipo'WOdowala w w ielu wysoko rozwiail;-tych krajach pnwdzi wą psychou:, Wplywając Jednoc:zejn1e na nasilenie r6tne;:o roduju przedslęwzil;ć o
charaktene prołilaktycmym. Ro:cwinięto tam nerokłl
działalnott ' na rzecz UŚwiadamiania o
przya,.naclt
zachorowal\, wUllo:t.ono propaa:andę dotyczącą o·jwla\.)'
sanitarnej. Je.tli bowiem n ie znaleziono na
razie
lekarstwa polraflą~JO unicestwić chorobę, trzeba robiĆ wszystko, by nie mogąe lwalczyć skutków
zapobiegaĆ przyczynom.

W Pobc:e rownlet. wiele Jut napisano o AIDS, a
Hc:me publikaeje, p~gramy telewizyjne I
radiowe,
w dutym siopniu ukazały spoleczel1stwu sedno tel"
problemU; a tym .amym ujwiadomll1, że niebezpieczeństwa mo:l:na unlkntOloĆ, a prl:ynajmnfej "nie ~
mugaĆ" w TOŁPrzestrzenlan!.u II.
,roineJ choroby.
Czy jednak w wystarczającym stopniu wiemy Jut o
tym" czego czyrne nie nalei>', by nie prowokowaĆ

""".

•

W Pnemyskiem odnotowano jeden potwier.
dzony pnypadek AIDS,
Stwierdzono go u mężezyzny. kt6ry d ośĆ d lugl)
przebywaJ w Stanach Zjedooclonycb I do kraju, a
ściJlej do naszego re,lonu, przyjechał jut chory,
przed ~wlętamJ Botego Nar-odunla w ubie,!lym roku.
Zespół obJaw6w. kt6re u niego wystq piły. zaczął budz\.ć nlepokoj leczących 'o lekarzy. Jak s!~ ')kazalo,
były to obawy w pełni uzasadnione, co potwierdziły
lpecjallstyc:cne badania. Obecnie pacjent przebywa w
Wa rszaw ie, w Ins tytucie Chor6b Zakdnych.
Innych przypadk6w, wbrew

Dotknlęh/l':h .. dżum.q XX wIeku" wll,zekafq dę na1biUst. Zostaje im tulko szpit4l.

kn:rtącym

pogloskom,
czym poinlormowała nas
Barbara Cbmurowlcr:- uuruann, państwowy
wojewódzki Inspektor sanitarny - podkreślając, te
wspomniany mę:t:czyzna nie st worzył lwolm pobytem
zagroienla dla najbUbzyclt mu osób.
Czlonkowie
jeg rodziny Ulstall poddani dokładnym badaniom,
ktbre wykazaly, te są absolutnie z"drowl I nie
stanowią ładnego zagroienia. A mimo /lo Ich sąsiedzi
znajomi, wspó ł pracown icy ay szkolni koledzy jakby
n ie chcieli w to uwien,yĆ. Unikają Ich I Wfl:eZ lZy~
kanują.
Rod l:ina chorego Jest dyskryminowana, o
czym piszemy m. In. dla tego, aby pnekona Ć ludzi :r:
tego łrodowlska, te pos~pują n lellłusznie. Trudno so~
ble przeclei wyobraziĆ, aby w BytuacjI. w ktorej
Istni!,.Iby ze , trony lekarzy chOĆby cień ' podejrzenia.
rodmę
pacjenta powstawiono bez IZlIlacji, w obliczu grotby skutków, jakle mogłyby z tego wynlicnąĆ,
Jest to zbyt oczywiste, by temat rozwijaĆ.
w IVOje.wództwie nie

s twierdzono.~C?

Zdaniem

~eny
lekarstwa,
nieraz klika tysię
cy złotych. Bywają wif:c prz.ypadki, te pacjent, który byĆ
mota poczuł sil: lepiej, nic odbiera nawet um6w lonego preparatu, kt6ry na og61 ulega
uUszcurnu.
Odd2.lelna sprawa, to wykUP7Wanle lek6w (bez recept)
spon:.ądzanych na
spirytusie,
np. kropU miętowych,
dziurawcowych czy nasercowych
przez degeneratów traktują
cych taki sJ)Ccylik jak ... kieliszek wódki, o
podłym
co
prawda smaku, ale odpowiednim procende.
Prl:yklad6w jest
:mac:r:nle
więcej poCl:Ynajllc od rol:rl: utności niektórych
lekarty
tnlewalanyeh p~
pacjentow. końttąc na niestosowaniu
pnez tych ostatnich otn:ymanych jut leków. Pnemysł tarmaceutyany nie 'nadąta co
prawda u. polnebaml, ale l
my sami nie nadątamy za potrzebo1 oszczędnego, racjonalnego gospoda rowania
medykamentamI.
Jeśli
zmarnuje się wor~k
cementu, jest to nlegospodarno~Ć
godna
napiętnowania.
Ale Jeś li mtarnuje się deficytowy specylik, kt6ry m6gł
by pomóc naprawdę chorym,
ma to jut z.nacuue
szerszy
społec:cny wymiar.
Uml

od

wynoszącej

państwowego

la~nitarnego

islnieją

zalcżnle

wojew6dzkic,o

inspektora

•

nalomiasl inne

zagrożenia,

znac:m1e bardzie j n iebez;pieezne. StaU'm.y si~ narodem ,.zagranicznycb w~rowników", nie U,WJll.e tury_
stow, częs\.Q "handlowc6w"; lecz nie cel podro:ty Jełt
w tej 'prawie najwatnlej$ZY.
Z punktu widzenia profJ.laklykl, wlainie

CU:lte

wyja:t~y i towa.tzYSL4\ce Im OkolicznoścI.
zaczynają
komplikować .ytuację, moią spn:yjać nleiwladom.ym
zakażerdom.

Wiele osób - jak wynLlta m. In. 1 rozmOw, ~
prowadzanych w .anepidzie l tYmi, kt6ny najczę!
eiej w'yjet.dżają z kraju - w cu.sie pobytu za granicą ma przygodne kontakty seksualne z partnerami,
kt6rych nie wają l nie umiej ą Ich pOtniej zidentyfikowaĆ. Dotyczy to :carówno kobiet. jak i męiczy:m.

-

.

. '

Lekar:cy, rzeCl: Jasna. n ie Interes uje w takich przypadkach stera ob"czajowo"moralna, natomiast owa
często lekkomyłlna swoboda erotyczna niesie w .oble
niebel:piecr.eństwo "pn:ywlezienla" AIDS. Trzeba jed_
nak dodać, te OllOba, ktora za.kazl sil: w cza.sie atotę
sunku, nlekonlecr. nie musi od ratu zapaść na
chorobl;: (mote ona rozwijaĆ .ię nawet latami), ale
stać sl,= jej nosIcielem.
Takie VI razie nleszczę~llwych wypadków pota gran icami kraju, trzeba - w mia rę moUlwo~cl - korzystać z ·p omocy wyspecjalil:owanych placówek medyclnych.
Przy stOliowaniu elementarnych za.sad higieny,

prakt YC2;nie nie istnieje

groźba

zachorowania

na AIDS,
Innymi slowy - spo leczeństwo musi dorosnąĆ do
pewnych :cjawlsk, Ich wlaściwego r ozumienia I odpowiedniego traktowania Niestety, n ie nale:l:ymy JeI ZCze, delikatnie m6wląc, do twtatoWeJ cwłówkl w
dl:ied:cinie h i.::leny, oświaty zd rowotne), Itp.
J as krawym przykład em z nanego reg ionu moie tu
fakt wysl ąpi enw w stycuUu br., u jednorocznego
dziecka, cboroby He.i.nego-Medina, nie spotykanej jut
u nas od dawna. Mały pacjent ma poraton.ą n6tkę
i ok az ało się, te ... nie by ł szczepiony pn:eciwko tej
chorobie, kt6ra powodowaĆ mote znacznie gorsze następstwa. Podobnie postąpiono w tej rodzinie z droJgim dzieckiem, kt6re jednak, szczęś li wym zbiegiem
okoliczności, jest zdrowe.
być

Tak bardzo pr:tyzwyczailijmy lIię Jut do 'łego, te
med ycy n ie - dciękl uczepieniom ochronnym - uda_
na~
lo się wyeliminować choroby, kt6re dawniej
gminnie nękałY spoIeczefl.stwo, te wiele osób lekcewaty uczepienia, n ie prze~ tfl.ega podsta wowych zasad profilaktykI, a to prowadzić mote do la.talnych
następstw.

AIDS spowodowal P9110wny alarm 1 - ~odnle z
prognozami naukowc6w - upłynIe zapewne jeszcze
sporo czasu, zanim łekarze potrafią uporać się z tli
sttlUzną chorobą. kt.6rei sprzyja m. In. brale wyobratni i lekk omyślnośĆ. A Wyzbycie s ię tych negatywn)'ch cech zależy Jut przeclet od nas samych.
(Jm)

•
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Zbi... ewl.
Bc y llńsklm (hll
l apl1,. j ainlon ym I a . ml dl ien ni k."u ncUowo-te tewl.TjQym), "16r,. 11
.. rudn i. 19611 r . l.tormowal na
I. maeh .. 2:yol." • t>c6b . ct! z.lolenla w LubUnie. wi r6d lam_
tejn,. eh
aludeo lów .
..leol.
pneu:tyil. n "T
C.
jeszcze war lo. a moi.,
t ueb.. odnolow.ii' H. lIe w n o
te m,. lne ok ual y się pr • •
Sno.,. ms r
O!lcba r,. O arlyń 
..klej. II. II rojeU.nla M iejs k iej
Praeownl . Urhl nllt,.nneJ.
It
w 1915 r . Prsem,.jl IIn"ć ~
dalo 15
IIl'aolei ("t.. lem
• l"m.
ar l,.kule p L . R6b
wl. lrow amlen la "lerunek"); b
konl: .. u D. wIII.mn len l. kom·
b.l anokle
w 19611 r. ud a l al,
w .. Zyc! u " n ad
pod.lw1
tc
Prumy'l
upn.epUell.. n.lL.e
na u lwon e n ie •
ndeiolt'
lIkoi,.
n . ll ely. t lw ,buJ
. kl eJ Cw rel.ojl I ł.onfe reneJI
p.rt,.jlleJ
odn alalle m WyDO.. Iecl i
Wlad,."• • a Kra nk ••
w k l6r eJ a la.w.1 on '- ..:nlersellle :r.a rea lne I d e kl . ro waJ
IIOIIJOO w Je.. lIuees" . il tnlo ·
a hl) ' te II IC1IdD.la I' " r . • •
,1.fUjm,. aa 'am u ll ITI .dalka akla d .0mUet. "JIOłeftn e .. o
.kejl ~CsyUID le,. _!"cla. );adaM prnds:r.k.le". CI " .. lo r6wno.n.nnc..
Jej .rlej . lny m
rOIl POCllI:e le ln.

byśmy al.( obaj zamie.totkamI.
Odmówilem.
Ale jeszae tego sameco d nia
przyszedł do
m nie Adam
wieczorem do domu I ~Ił
bym zgodul m<: na roHadę,
gdyJ od niej ulet,.. ny po:r;oeŁanie on nadal w redak cji
(a
chciałby
}eszcze kUka
m iesll:CY
popracować,
nim
po6l.Uka lObie roboty gd:r.ld
Indziej). n,. b(d1:ie m wial 0dejść natychmiast. Powiedział,
te inaczej być nie mate, gdy!
pismo mus; mleć sekretaru,
a gdy ja tej funkc}i nie w et.me. on musi rwolrut etat dla
kogoś 11: zewnątrz. Co mIa łem

nili

• • Ieslowlo

m Ir Z,..munt Klalka
(reda ktor naczelny)

c:jl w red akcji to opr6ct odpowlc<h:ia ln().łcl I r ozlicznych

Trudny
(dla mnie) okres
Wydawało mi .ę, te rok
11611 będzie podobny do popnoonlego. Przyw)1tlem jut
do cod'tlennych ;r.adań, które
w m ia rę -.,okojnIe wykony wałem
nle
Wlobudując
wprawdz ie swymi wypoclnam i en t uz.ja'!mu lzefa. ale teł
nie spotykalem 11<: :r; jego
niezadowoleniem. A t tu, na«le - lak
grom z Jasnego
n ieba - "padla na nwl!e' 0ferta
ltanowiska
(bardzo
d umnie w
brzmi. rnepra wda n )
sekretar:r.a
red akcj{o
Szef pokłócił 5i~ z Adamem.
ten oświMcz.yI, fe n ic chce
Jut sekTet.ar:zować lupropo-

o nas

Z okazji t Yllijcz.nego wydania .. Zycia Przemyskiego" pruk azujcmy całemu zespoiowI redakcyJnemu serdecUle grAtulacJe l t yczenia jeszcze większYCh olią,nięe w pracy dła
d obra re,lonu (..J DtIękuj ąc Wam za zaWIZC ł.yczli we słowa,
jakle znajd uj emy na lamacb .. Zycla~. a swiązane z popularyzacją wydawnictw Krajo wej Agencji Wydawniczej tyU)'rIIJ' Wam wu.ysUdego najlepszego. duto zdrowia l ~
b rego p I6ra .•
Za kierownIctwo I pta4: ownlk6w
KnJoweJ A.eneJi Wydawniczej

wspomnień). Terat
dla wyjaśnienia: sprawowanie łunk

To nie książka
telefoniczna ...
Tu

•

.ckretarzowal('fll

pafdz.lcmlka

:r. kolejnych

pólrecla.. 1111

Pamiętali

m nieJ odpornych, a chcąc ych
solidnie wypełniać Iwe obow\ąz.1d, prowad-z:_ wprost
do
Ul.walu lub npItnla d la pI)'chicznie chorych. ograniczaJtI ponadto motll.....-ojć piun!a
do minimum.
Pne. taje Ilę
, być dl'.i ennikanem (co nawiasem mówI ąc - odbija 8ię
na zarobkach). a _taje redakcyjnym unędnHdem. d o
kt6rego wszyscy mają p~
teruje._
J e teH powiem, te do tych
slutbowych kłopotów, donla
jcal.CZe rod zinna
tragedia zmarł mó j ojciec
nikogo
nie powinno zd7.iwić, te d la
mn ie r ok 1989 byl Izczególnie trudn y, Ale to w końcu
Ipra.wy osobiste. Powróćmy d o
" Zyda" (przyrzckam, te nie
~zie jut nadm iaru nazwak.
ograniczę II~ tylko do podawania t ych związanych •
ważniejszymi wydarten!am!)_
• :I lutego ogłosiliśmy werdykt kOllkul1l u na kombatand; ie w spomnIenia (jak jut
piaałem. by ło to napra·wdę uda ne prwds!f!WZlIf:clel. WirOd
nagrodzonych , I
wyrótnionych waletlI II~: J an Zuk,
Stanisł aw
Gawlik.
J Ó'lef
Aunc.
Rom."ln
K isiel , Jan
Lisowiec. Stanisław Pachla,
Andrzej Plestrak.
• W relacji (12 lutego) 'I
konfe rencji
sprawotdawcwwyborczej PZPR
.nahu:lem
lnCormacJ~. te w Puemyślu I
powiecie było 7000 członk6w
i kandydatbw partII.
• W tym praeowitym dla
redakcji roku rozpllallśmy
konkurll o ,.sre brną tac~" (dla
pracownik6w
,:ut:ronomH)
i ogłosm plebiscyt na naJlcp_
lzegO sportowca.
• Wlelc miejsca na lama ch
,,~yela "
zajmu ją
publi kac je
związane ze zbli:taJący m! l i ę
wybo rami do m d
narodowych.

• Umacnia slq d z1ał ~
etycki. _ publikują
w mm
takie auto.rzy apoza nas:zeto
teroou działanla. np.: J ózef
Krupimkl.
Tadeusz SokOI,
J()zef Janowski,
Broniaław
Dł'yj a.

Zdzilław

Aleksandra
J an Cwpik.

Gaweł.

T~eta.

J an S u lc.

• Publikujemy w odcink ac h ksią ik( autol'ki radtieckl e j He leny Rt.ewsk lej "O
wielkic h wydarzeniach o&taWeh dni Jl wo}ny
łwlało
weJn w tł umaczeni u Edmunda G aplńskiego ara:r. powieŚĆ
kryminalhą
A.
Rubinowa
H$wiQtego Mateusza
poszukuje milicja".
•

1'1 wneAnia na

lamach pojawia Ile
Wojdenonek (tevt

pam iętnika

na.nych

Wiesław

pt. ..Z

wychowa.~y"),

któr )'za 10 lat stanie I le moIm r edakcyjnym kolegą. W
tym sam ym n u meru d ebiutu je w tygodniku J an Mlszttak (felieton pt. "Pultelnlk")
:ta kilkandcle dni
rozpocznie prac( etatową.
•

lię

1 paklzlemlka ukazuje
100. numer .. Zycia" .
(e.d .n.'

Po dwutomo wą antolo,Ję wiulzy d la dzieci pl. "SZEDl.
CZARODZ IEJ", w wyborze i opraCilwanlu Wiellawa K ota,
lięgną zapewne nie tylko najmlodll cz.ytelnicy,
lecz takie
ich roduce. An tolo,1.I Ulwiera wiersze zarówno
tych manycb I popularnycb poetów (In. in. Leopolda Staffa, Juliana
Tuwima, J ana Sztaudyngera, EW)' Szelbur,-Zarembln1, Cze.ława Janczarskiego,' J ana Brzecbwy c:t}' Konstantego lldefonu. Gałczyńlklelo, jak I twórców ml odeco pokolenia.
,.sTRZELAł. KAZDY DOM J KAZDE DRZEWO~ to
debiut pow ieściowy warszaw. k ie,o dziennikarza
Janusza
J astr~bskle,o. I nspiracją do napisania tej ksląt)d były autentyczne, uJlłlczne W)'darzenia z czasów walk lo bandami
UPA na teren ie Ble.zczadów.
Na tom " NAUCZYCIELI PORTRET Wt.A.SNY" - składa
ją ' , lę najclekawJ%e
pamiętniki nade.lane na
o,61nopolskl
konkura. o,louony w 1980 r oku przez Wyższą SZkolę Pedago,lcwą w Rzeno wie. Autorami kilkunastu opubllkowanycb paml(tnlków są ,tarai w iekiem nau czyciele z regionu południowo- WlChodnieJ Polsk L Wybór I opracowan ie HenrYk J adam. Słowo wltępne prof. Bronildawa Gol~biowsk leCo.
.
D wa k ole jne tomiki z serii poetyc kieJ. J erzy J a nusz Fą
rara (k t6ry przed pięciu laty debiutował zbio rem w ierazy
"Kto lepszy"). 18 IWą dru 'ą kllą ikę " PO OBU STRONACH
TWARZ Y" otrZJmał niedawno nagrodę literacką
miasta
Rzeszowa Natomiut J an Stan l.ław L ipiński, członek Ko~spondencyjnego
Klubu
Młodyc h Pisarzy
"Pogóne~ w
Krojnle znany I publikowa nych w p rasie frane k I aforyzmów debiutuje zbiore m "OBRĘCZE OGNIA".
Ponadto odnotowujemy przewod n ik TuryltycU\Y Artura
Baty
" BALIGROD I O KOLI CE". a lakle ~ wydaną na
zlecenie rzeszowskiej filii UMCS - pracę zbiorową "RADY
NARODOWE. ADMINISTRACJA, SAMORZĄD".
(u)

W

Nil

ł

"Profilach"

piralDidy

Justyna
Wol-Nyczkowa
rozpoczyna
cy kl pUblik acji
reporfatowych pod tytulem
.. Wldlui
Nil u".
Tematem
pierwsuco odcinka są słynne
egipskie p lramkly i Icb tajemnice. Oto fragment publikacji:
,,Anglik P et rie Itanął przed
pi ramidą Cheopsa lO liSO fOIti I ~l 'Wiele lot
au
'OVlI,owanie płanu kOllltar%ll.
I'ych WJ%lIltkłch pulapek, lIeweh dr6u.
urywoJąC1/Ch lię
łChodów. Wc
wn.ętrzu
.ie
mógł dłu.tej prubvwo.t nU DOilin(, dwie. Wracał zlanll polem i z potwornJl1n
b61 e m
,101011.
TurllItOm oucztdza
Itę zawilołcl. Od wejkw kuIvm korlltartem to dół. p6tnld w górę w miar( 1DIIgojnie. d do ce ntralnej I1rO.-tej " al erii. Wmori lię "WCltIOwnie w:wyt; n iewIlIOka
i
~ka. te zaledwie
Ita rc;:a
nidsca n4
wvmł;aaie
się
IIICh, co wcho<:l.zq t- .ch0dz4.
IV komorze grobo~j motYla
IOJIPTOltOWClt "zecv, ole
na
!hwilę. WIlgania tropikain; u!IOI ł zaduch, nolelok rolnionll
wpuszczaniem non Itop
luhl
P drfe t d n ie mial Izczę.fcill
mo/ rit pelnt'go 'arkologu to
piramidzie Cheopsa. Co wfę 
:ej: nie b lllo
wieka . CI ona
u e dalobIl się
wytaszczllć
.".iez tak toq.kie
kOlIIlorze.
ro nasunt10 prZllpuszczenie,
Ie wrko/ag
w'ławiono ,.od
mil" w t r akcie b udoWlI pi-

ramidll i wtedll co, ,iii; muIlało %darzvc!. Cheops
zmienil deCllzię co do Iwego pochówku? CZ II

budowę

.koń

czono dla odwrócenia UUlODi?
Mumił Cheopsa nie odnaleziono do dcll.
TrzlI piramidII, niedo.fclgle
budowle. n ic .peln illl lwojej
"oli jako. grObOtoC1łfie
lezimto Id mumii
CheopM, Che/rma i
Ww MII-

=-

kerinul a .

W otoczeniu trzech piramid
'rtocl;q bada nlo. Wzdlu.t, wuer,Z, to "Iqb .
PiramidII, które m wiII
bv<!
t wIer dzom!.
nledoltę pnvnu
.d/am! - okazoIlI lU: pute.
CZII far aonowie
poataflOwUi
doczekClt wie(,%1lOlci w Uk r llciur W _prawdę fa jemnlczvm
miejscu • .t którtVO m.ogq wę~
drowcu! w 'Wiecm.ojć, Clo krainll OZ.""I(I?".
lO Gizeh dqDl e

Ponadto
Wac:law
Panek
kontynuu je biOJfa!ię Adama
Didura - s.lynneto polskiego
ś piewaka operowego.
"basa
wszechczasów", Odcinek poiwi(COny jest watsUlwsklemu
okresowi kariery artystycznej
Dldura. WY ltc::powal w ówczas
w Teatr ze Wielkim, gościnnre
wy st( pu jąc równie:ł w mediolańskiej La Scali. O
nowej
mu zyce pisze Leszek Oplola.
Młodych czytelników
uint ere5uje nlewqtpliwie punkowa
rewolta
alawnego
zespołu
"Sex Plstoh;". Polecamyl

•
r________________________________________________________________

~K~
U
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Agencja Imprezowa
"Estrada"
czyli powrot
do dobrych tradycji

Foto-WAP _

Przy Wojewódzkim Domu
Kult ury puwslala
Age ncja
Imp rezowa ..ESTRADA", sku·
piająca wyr6t.nLaJt\ce .i<: amatorskJe zespoły
artyslycVle.
Tylko nazwa jest now a, bowjem ma to być kontynuacja
- po dłu:ł.szeJ
przerwiedziałalnoś ci tzw. "małeJ e.tra·
dT', kt6ra .e!zed latl od.nolila znaczące .ukceS)', wy.tę
p ując z powodzeniem nie tyl·
ko w województwie l kraju.
ale takie
r.a ,ranicą, m. 1n.
kilkakrotnie w Związku Ra·
~m, na WUn.ecb
I w
NRD.
Wtedy była to "mocna ,ru·
pa", ktorej prolram,y
sku·
tecwie konkurowaly z '&8wg..
dowymi zespołami e.tradowym i. PT7.,YpomnIJmy,
te
w
sklad .. malej' e.trady" wcbodz.lły
w6wcuu al. in. "Au
Nova", U'5p61
akrobatycUiJ'
,.RUDOLf' IN!" pod
k lerow·
nictwem R. Górnlaka,
trio
harmonijek ustł\)'ch .. piccolo",
balet Piotra Hugeta I Prze·
m,yłka
Kapela Podw6rkowa.
GoścIlU'lie
wyst<:p(lwaJl
teł
inni wykonawcy.
Z końcem ub leilelo
roku
W DK
pol tll.nowil
wznowić

L SOBIESZCZUK

Malarstwo

IBronisławy Wilimowskiej
Zaalldone w propagowaniu oręt.nyeh tradycji
narodowych Muzeum Wojska Pobkieęo w
Waruawie, po dlutsuj przerwie .powodo·""aQej remon~em -

be::

podjęło swoją społeczną

.11li-

organitując:

na POC1ątek wyltawc: malarItwa arlystltl .tarszeco pokolenia BRONlSLAWY WlLlMOWS KIEJ ,

Tę ImponuJIIoCl\ wntawę zwiedzi! I sekrel31'l
KC PZPR, przewodniczący Rady Państwa gen.
armll WoJdecb Jann.eJskL
~

W obe<:nolicJ ar\.ystkl oraz uela Uru:du Ra-

dy Min istrów cen. dyw. Miebala "an!newsk.ie,o. kierownika Wyd:: l ału Kultury KC PZPR
'radcuna Sawica I n efa Glównego
Zarządu
PolilycUlcgo WP gen. dyw. Tadeulu Szaeilo
generał W. Jaruu:ls kl obcjrULI d ziela
po.,~..rięcone walce :r.brojneJ i pokojowemu ukoJe-

r

niu wojska orat obrazy związane z hbtori"
d niem wczorajszym I dlisleJsz.ym łtollcy.
Po ukończeniu zwiedzan ia wy.stawy - Bron l$lawa Willmowska polnIormowała o swoich
zamierzeniach t wórczych, zwiąu.nych m. In. ~
pianami utrwalenia sce n wyzwal ania Krakowa
i wizJi p lerwnych dni w wyzwolonym Lubli.
n ie. . ..... rtystka pralnie nadal poświ<:cać wiele
u wagi 1olnlerzom, Ich nkolenlowemu trudowi
na poli,onach I placach ćwiczeń.
W bezpośredniej rozmowie o plastyce,
jej
Środ kach wyrazu, wartościach
estetycznych j
emociOnalnyc h _ nie zabrakło także impresji
o charakterze histoJ;ycznym I odn ie sień. do nie·
ktÓryeh. aktualnych problemów 'rodowUka.
Generał Jaruzeliki yy raill wielki
szacunek
d la tw6«zołcl malarki, przede wszystkim za
to, ił swymi pracami potwierdza ona wierno!ć
palTiołyCUl.Tffi I obywatelskim ldeUom narado-wyOl. Podzi~kował tet za&łuioneJ plastyczce z.a
wszystko, co czyni dla dobra polskiej kultury,
w ojska I ,toUCy orn tycr.rl )ej duto energiJ,
zd rowia l nowych, udanych dziel.
Ta wystawa jest szczeg6lna,. zarówno. z uwa·
li na osobę artystki, jak I tematyk~ prezento-wanego malarstwa. Muzeum Woj ska Polskiego
:r. bogatego dorobku malarki wybraJo 77 obra·
ww. W częłcl plerwuej wyeksponowano prace
obra ~ujące wy.iłek
iolnleru polsJtlego
na
wuyrłkich n iemal fro ntach n wojny ś""!lato
wej - począwszy od traged ii Września at do
berlińsklelO triumfu oraz
pł6tna
po'wi(:cone
wsp6łczesnemu tyciu I ukolenlu wojska. Aby
móc to wuystko st worzyć - Bronisława Wili·
m owska w I!cUlych podr6tach przemierzyła
dz iesiątki ty.iecy kilometrów. zw iedzając po.
la bitew, nJdcując I utrwalając .cenerj(: I peJzaie. Uderzająca wierność .zczec6Ju, n ie ,tro.
nilący-od patosu kUmat
owej
batalistyk{ przydają tym dbającym o
realizm pł6tnom
wym iar ponadczasowego symbolu.
C~Ć druga wysta wy IrupuJe 'prace potwl<:c:one Warazawie. I UIOWU - widz imy tu obra·
z.y ~ęgające temat ycznie od Wrześn ia 1939 ro-

ku at po d de6. dz lalej.zy. Arty stko pas jonuje
a.ię wnylUdm, co dzieje .Ię i p rzem ienia
w
.tolicy. Utrwala kolejne fa:J..y wIelkiell. warazawskicb Inwestycji - budowę Zamku, Dworca CentralnelO, Trasy Toruflsklel. mostu Syreny, me tra, a takie wldokJ pomnlk6w, placów,
ul iC, liryczne pejUlte Wili,. - w r6tnycb J)O"
rach dnia, poeodaeh I naalroja.ch.
Bro nJ.sława WUinlowlka malantwem Ulj·
mu}e . ię od dzledhltwa. Urod:.r.on a w 1909 ro-ku w Petersburgu. c6rka polskiego
lekaru.
Antoniego Paradow.klego I cr u zińs.kieJ malarllJ
Stano Gal - d zleciń .lwo l młodość .pędziła
we Francjl Pierwsze Iwasze d wunas toletn iej
arly,tkJ wystawiane były w Pa ry t u. Studiowa·
la nast(:pn ie w Pary.kleJ Etole des 8eaux.
- Arts. W 1929 roku powr6eUa do P ols k I., a w
!'Ok p6tnIeJ ~Iublla oficera Wojska Polskieco. Ppłk Stalllslaw WUlmows lrl 4 września 1939
roku poleg ł w walce pod Zlotym Potokiem.

Z tych tragicznych, O$Obls tych losów - u tra·
ty najblitszego człow ieka I wolności narodowej
- zrodzfla sl<: pasja utrwa lania walk toinie.
na polskiego. W cu.le wojny Dronls ława WiU_
mowska utra.cUa prawtl, r<:k<: - I ~.lj maluJe ręką lewą. Po wojnie powstały Jej wymow·
ne obrazy: "Gdynia
Wrzelleń
1930",
.. Polscy lotnicy w ob ronie Londynu", ,.Lenino",
"Monte Cassino", ..sp:wiocbron!arze pod Am·
hem", .. Kości uszkowcy na przedpolach Pragi",
"Powstanie Warszawskie - wsparcie I Arm II",
.. WarSUlwa _ WrZCli leń 1944", .. Walki o Kolo-brz.eg", "Kolumna Zwyclęli4wa w Berilnie" ,
Dwie wielki e miłości z wyboru - do woj·
ska I Warszawy - prtełw l etlaJą calą tw6rczo~
Bronisław)' WllImowlIklej. Jest to
malarstwo
wsparte rrete.!ną wledtl! I wa rlZtatowym m i.
lItrzostwem, umleJI!UloJcl.ll wnikliwej obserwa·
cJi. cechują ce lU:: Iller.m lenną troską o związki
z polsk:<\ h ls tor~ XX w ieku. Reallityczne w
wyrazie - buduje Iyntezy poprzez przemyś la ·
nJ' dobó r środków I 'wiadome ocran \(: z..enJa. Nie
~ka s ię si<:gania po w ielekroć podejmowane I
utrwalane w św iadomości społecznej mity, prze·
iwladczenia I legendy, wspi erające trud patrio·
tycznego kształtowan i a o so bowości Polak6w.
W obrazach WUt1nowskleJ
Il1tll,-o domn.ec
tendencje moralistyczne I obywatelskie. Roz·
mach tego malautwa,
n iespokojna
taktu rli,
w ielkie tematyczne rOUitrzelen ie. swoboda posł ugiwania . 1<: łrodkaml plastycznego
wyrazu
_ takimi Jak skrót. metafora I parabola
potw i erd zają du tą klasę tych do konań.

Duet taneczny
PIOTR
I
BARBARA - jedni z tD1Iko·

programu.
.,Estrodu" WDK.

7I1l wc6to

nowej

Fot . A.D." 'M PODULKA

d:.r.iałaln.oAć

.. ell~rady "

,

slarając

'II; ",1101'0' IkomplClowac lespol,
k~6ry maIłby nawląz.aĆ
do

dawny Ch, dObrYCh ,radycjl Ze
... tareJ iwardli" ostali .rę wet era ni - niezawodna Przem,y·
.ka Kapela Podw6rkowa pod
kierownic t wem
Kaz.imletza
G3Jikow.lue;o oraz "piccolo",
dołączyli z.as op. uC1lliowle R.
Górniaka duet cyrkowy
małt.el'lstwa Baubw, a takie
młodzi członkowie crupy ba·
letowej
nadal
k ie rowanej
przez P. HUlet:a.
PrQ',OlOWQllO oowy, at.ra.k·
cyJny proirarn - układając,
te b<;due 00 ltale wz bogaca.,
rI3 przez kolejne amal.Otlki~
zespoły, działające
w naJr.rm
1'es:ionIe, dla kt6rycll JOOtliwoić
ly.\emalycUl)'ch, publicznyCh wy.tępów jest Ul·
ch<:tą do pracy nad podnolzeniem .weco polJomu a r ty •
Glównym celem
• tyczneCo..
powstan1& .... gencji Imprezowe j "Ełtrada " było
jednak
zapewnienie
mieszkańcom
nUliejnych mleJ5cowo~ci,
do
ktorych rzadko doc ieraJ" za·
wod ow! artyici, codzlwej roz·
rywkl, na jaką istnieje tam
d ute
:r.npotrzebowanie.
Po-tw le td:d ly to
jut
zrellztą
pierwue W)'st~py, Dotychczas
odbyto .i~ Ich
kilkanaście,
m. lfi. w Lubaczowie, Horyo.·
cu·Zdroju, KaS'l.ycacn. Wysz.atycach I ł$lrczy .
::;ale licznie
wypełn iały sf<: Lam publlCZllOllcilł, k tóra t.,Ywo reagowa la na
u roz.ma lcone progral11J'. Jest H
n ich bowiem sporo muzyki I
humOru. 14 teksty i piosenki
adresowane zarOwno dla dg..
t Ollych, jak I
mł od zieio wej
wklo ....nL
WDK zapewnia, te wyst<:py
..Est rady" b<;dą kontynuowane
l
obeJrz.lł
je mic.l.kai!.cy
wlZy sUucil e mm. NaJważruej ·
nym zada n iem Jest obecnie
, pozy.kiwanie nowych, ut.alen·
towallych wykona wców, a tym
.amym oiywianlu amatorskie·
10 ruchu artystycznego w wg..
jew6dzt wie. Chodu o to, aby
iatya!akcJę m ia la publi czność
l wykonawcy.
Pier wuy krok został uczy·
n loł\)' i Jeśli w pelnl
urze·
czywistniq si<: ambitne zalo·
:tenla, powrót 00 dobrYCh tradycji stanie . i<: faklem.
W
Przemysk iem Istnieje
wiele
u:, poIOW, kUn'e jeóuak w o-sllllnlch latach znacznie >to·
bnity ly loty" I pozostawie nie
był oby
Ich w osamotnieniu
krzywd.,\ wyrZo;ldwną nasz.ej
kulturze.
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Tw6rczość Bronlslawy
WllimowskieJ
by ła
w ielokrotnie nagradzano I honorowana, a Jej
obrazy są gromlidzone przez ołoby prywatne.
mu zea I in stytucje kulturalne w kraju I za
,ranieą. Je. t to ntuka otwarta na p~ zeułośt ~
przy.szłość, Wl'atliwa I ciąg le poSZu k ul /!, ca dro'; l
do Jak n:lJszcr n ego, .pol eczne~o r ezonansu.
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1981 r.

lu te.o

FaństwoweJ I DllpekeJl Saoi-

lach po 25 m aja 1987 r.
JĄ]aNA

Ze wzgl ęd u na niewielkłll iloś~ miejsc, s połect.ne komisje d'tiałać będą wg 'Wsady
pierwszensLwa w przyjęciu dzieci mat ek (ojców) samot n ych, z r odzin zastępczych.
domów dziecka. matek...inwalidek I grupy oraz ·rodziców pracujących zawodowo
n a jmniej zarabiających.
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Yi. oparciu o postanowienie Uchwały nr 27 Rady
Mmistrów ~ 20.02.1984 r . określające zasady reglamentacji sprzedaży benzyn silnikowych odbiorcom
prywatnym I ~ j ednostkom gospodprki nieu społecznionej
...
P AAS TWO WY ZA KłAD UBEZPI ECZEN
w PRZEMYSLU
i nformuje, że
• K arty benzyn owe wydalwan e 54 pa t erenie woj ewódatwa od. 11 maru do 15 kwietnia 1987 r. na
motorowery, motocykle, samochody osobowe ł cię
żarowe wyłącmłe z rejestracją województwa przemys k iego w .obok wymien ionych stacjach ben zynowych CP N.
• Karty benzynowe wydawane są rów nieł "
biu racb insp ek torałów P ZU w Przemyś lu, Prlleworsku i Lubaczowie w dni robocze w godzinac:b od 8
do 14. w Ja rosła wi u od Ił do 19 oraz ~ U rzf\dzie
Miasta i Gm iny R adym no od e:odz. • do 15.
Właściciel e pojazdów przy w ykupie karty ben.
zyn owej winni p rze dłoży~!
,
- dowód rejestracyjny pojazdu
- dowód opiaty rejestracy jnej za 1987 r.
- dowód opłaty ubezpieczenia Ul. I półrocze 1987 r,
- dowód osob isty pobierającego.

Nr
.tac;!i
8 20
72
1288
1247
1244
822
1289
476
19..
625
475

d yrekeJa. (ren. pedal".l"ln:ae.
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7 7 7 7
7 7 "
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10 -

19
18
15
15
15
19
19
16
18
7
_ 16
7
7
19

-

8

8
8
8

,.,.

_ ,.

--- ,.
--

8
14
8 - 14
8
14
10
14
8
14
8 - 14
8
14

Koszl wykupu jednej karly benzynowej wynosi 40

zł
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- !lęd!.ien
ośmieszony
w
pracy; ladoy aói wlcWri
.pocWewaj si(: pteuntOw.
FILCOWE kapcie - przedwa.esna starość.
BIl.ANSOLETKA ukryta
mUośt; sde,Jmewai JII - ' Itarania b(:dą odrzucone; do, łd
w ~eade - iestd
zako<bany_
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MGłA ,~ta

_(martwi
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się

program szkolny)

W)'bacJ.,
te Ilę wlrlł(:am,
el r rpus na nadwa-

CZJ Jlie

Powiem w~, j. po propękam w u.wach I nie m1e~ lIę w
HkolneJ lawce.
Jn.iIecI wolaJll
na mn~: ,,,ruba.a", a n iekt6,. to nawet n ie
cbctl . 1(: ze mnll bawlt. PostabOw9em .1(: oddwdz.ić,
.....

_

Od

ue" o tamlel'JasJ.

KI-

at4CT

Och. sam jeszcze nie w iem,
ale mol .tan.y u.t-rudnlll sztab
di~etyk6w. P r acujll nad d lelą
-cud Mote wreSl:lCie
wy.my'1ą
J aki~ . t rawne menu
by
~mnie tylko nie zagłodzilI..
-

-

J ak dlu, .

ncJa
-

potrwa ta ku-

odcbudKl~ea'

Podob no

pLerwsze efekt y
mają
być
wldoo:.ne lut we
wrześniu. Ale tak naprawdę to
normę mam · oslągną~
dopiero
n a przelomle 1990/91.
ł..Ddna
perspektywa, CO? Najgorzej. te
n ie wiem, czy na d-Iubui metę
~wnlą
mi Jakle!
.sensowne
poj:ywlenle . Jak
bylem gruby,
tarłem t.e podrecm iltl I
c i ągle
mi bylo mało. Tera z moie b(:dę
dostawal pos iłki lepszej jakoki, ale podobno to lIośf przechod.z.l w J akO~. a n ie odw rot n ie, więc. nadal nle Jestem pewien, czy ,taTC'l.Y_

- c.y pou nadwa"
'zcze ci dokuc:u.'

coś

Je-

- Wuody I niestrawnoŚĆ. Ale
cdybyicle ludzie wlocf"lJeU, co ja
m u.la lem pr zełlrnąf.~ Prukar~
mial! mnie od \Yezesneeo d'Lle -

ZYSK
•Z Zakładó w Rad !ow~b .,Dil)fi" w Oden.aniowle (waj. wał
brl;nkle) wySiano do aunkt6w
naorawczvch w r6tn,ch re jonach kra lu 20 popularnych (1(\blornlk6w radiowych. w których umyłlole w1.kodzono 'yl>O• .,.
be~nlee~n ! k
I Iran~..tor.

cińst.w'a.

' PIulem,
wierzgalem,
ale n ie" tlOSk ul.kov:alo. Rod:lJc.
cieszyli. się, 2.e dobrze wYkl~dam l tak ł adnie r~ę.
WId7.1eJl we mnie gentusz.a.
Mol
.tar.1 braci a
WYCilld-all
pr?,)'
mnLe jakoś bl~iel0n0 IrachIIycz.nie. Klopo ty zaczęły s~ d0piero, jak poszedłem do n.koły.

-

'

Cił

.

,
się

lakie,.

d7.lalo'

- Z początku bylo )'Lawet n ie
naJcorrej. Przynajmniej raz. na
kwartał wpadł
do Izkoly minl~
.ter, by osobiście zobaczyć, Jak
IIOble radzę. I telewlz.ja Ił!; rnnlIo
u in te resowala.
Całe
kuratorium ślec;lzJło bacznie moje ·naukowe po.sI(:py I nawet musieli
w tym celu obsadzić ktlka d0datkowych
etat6w.
Dyrekt«
był u
mnLe
bardzo
dumny,
niektó rzy nauczyciele tet. Tylko
klasa jakoJ n ie
baniza mn łe
l ubiła. W p ierwszej
chwHl patrzyli % zaciekawienIem, r.resztą
przerastałem

musiałem

-

łeh

posWrą,

Wllbud'l.ać

Więc

respekt._

l co dalej?

- W kolltu zacu:lo się. PlerWSl.y by ł Zyzlek l. IIb. Zyr.iek
to racz.ej do Intelektua llst6w Ilę
n ie zaliczał. Byl taki więc. t i.l.yczn.y I godzlnaml ugani ał się za
pi łką. Ale
jak IObic całkIem
prustal rad1.it w szkole. to mu
starzy szlaban na ga lę połOŻY l i.
No i wtedy mnie oplu ł I spon lewieral.
Pow i ed:z:lo ł.
tcby m
zadawał s[~ ttlkO z tym!
prymusarpi, man insy n kaml - ku jonamI. a nast~Pllh! wra?: z cu:'clą
klas,. pos.zedł na wa ga ry I dotychczas nie powr ócił.
Po mies ilICu ok aZll lo &le, te
czterecb od bior nikÓ w lIie na·
prawiano w oE:ó!e •. ~ DOwodu
braku czeki·'. osleln naorawiClno cZl:ściowo . • tylka oSiem było pplnDEl praw nych.
Stwlerd~o
no I)()nadto. te łprwis tuh ł o
S7S Proc. cI eśc i wiecej n lł wynollla faktvc:r.na oolrzeba. kontv :tAŚ roboc izn v zawvtono o
46 oroc. E1el/.aneko m6wląc. te
macbloj!!' lo zysk nlenale2.ny.
(•• Rzeclywls le'c·')
POLECA.MY DYWAN
Jetli k~ ale u atallło w l a uY
k uple rowe r et y notoneza 1500.
to oodoowladam, mu: row er.
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KI

-

ł

11

........ _---~------
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tro.kl I
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krowie mlek.
pl~ unlenny Itan ulrowla.
KRAWCA aJneł pnJ prae:r - wpływ got6wkl; pr,.,-JIble do 'weco
dom. - bę
dziesz miał duto obowlązk6w;
Illleć pnymlarkę pragnleu.
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SAMO ZYCIE
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to wUJ.'ko wa.na

- P ani to nawet z pc:lCUłtku
mnie lubHa, bo bylem ambl~.
Ale j ak się W klaSie zadęła fe.. '.'
beHa 1 pockJQły, .t ra oiła iakoj
do mnie .ympatl~. Powiedzlała
w pokoju
nauczyde15klm.
te
dera przez.e mnie CloU I nerwy, klasa coraz. bardzie j tuman ieje, a rodz.k:e u alawlają 'się J.
preten.,Ja.mI w kole jkach I m6wlq, te z ferii i wakacJi cieszą
~ ę bII rcWeJ nit d z.led, bo wrenoCie mogq IIOble odpoct.ąf
od
ocIorab\anla udań domowyc~
-

To Jes$

ai lak tle?

.:.!.' Nci, nie · całkiem. Tako! na
przyJdatl KamO ten to ma
doOr'Le. Starzy
z,ałatwi:ll
mu
korepetycJe. Wldz.łelitcle t ałtie10 faceta w wytartym garniturze, co wchodzi do j~o willi
kucht'nnyml drzwiam i? To profesor z umweuytetu przyjetdta maŁą1t; za niego ocłrabiaf.
Ale nie wszystk im tak s l~ po'WOd7.l. Mama Kry!1d z . IlIa mualała
... kole a:06poQyń wiejIkich - oprÓCl.
kurs u szycia
p lórn tk6w, fartu ~~ów, desleIstwa,
kowalstwa I mechaniki
precyzyjnej - z.organn.owaC jes~. przysples:r.ony kun dz.lalall.
na t.blorach:r. elementami matematyki wyuz.eJ.
- Ne tą .~!e~.l eco
nla lUroblld._

.... mlena-

Ale ct,)' to
t.alłlilm .,Ję

tylko moja wirodzicom, pani
na uczycielce, dyre-keJI_ Ru to
nawet na wizytacji się wychylił em. Oj, jak mi
.I~ potem 0berwało!
Pa-nl chciał a pokazać,
te doekonale sobie lA! mną NId~l. bo WSZY!CY lego .ob!e t yczylL No I zawalUem ,praw~ n ie wyszlo. Wysi alI pan i ą
na
dok sz.tall. Byla
wściekła.
bo
wł !lAnle urodz\.lo jej ,II;: trt.ei: ie
dz.lcc ko , a w dodaUtu e klpu rcm ontow a. lu! dw a lata
demolowa ła jej skromną kawa le r k~. P Ofltawlla 'prawe na ostrzu
n ota : albo on. albo Ja! - wypaliła w QC1.y wizytatorom I dy rek cjl A. te kadr w oświacie
br ala.łJe. t,dc<:ydowa ll.
te }eśll
~ ę nie unlen!ę u s uną mn ie
ze s~oły. Cót więc m i poZ051a lo!
-

na'

R oz mawiała

B. SYKAL..o\

Wedlu l! GU S w oler wnym pÓ lrocol'U 1986 T . wa rtok u znan:y~h
reklamacji w Itosunku do " 'artoki lonedaiv wv nos Us; dl a
row er6w l nme .. dla IlUloneza
4.3 oroc. Wlckn v wsk.tnik bubU nIt oolonet miah
Irdn.a k
oralkl I wlr6w kl elekt rv<:~ne
{G.2 o roc.l oraz telewl 7.o rv kalorowe .. J OW!llZ" (8.4 oroc.). Od
row er6 w lePlze sa natGmlut
mlu yn y do Slvci, (0.3 orac.)
oraz dvwln:y I chodniki (0,4
orne.l. N, mllzvn le do uyc 'a
sir nie DOjedzie. wlec tym. kUlrym row rr nIe odnowl, dl. 00ltoelm. !lvw.n • . Byli l.ac,.. co
na nic h lalIII.
(.. Pe...... d, t y"",.")
Wybrala EWA RYLKO

RYBY (Zl II -

!t UJ)

Nal'<N:rablalyśde ostatnio, te beJI Dotknięci okazali jednak w lelkodusUl ołć I przyazli II: tyczeniami..
Ale n.lelmak polostal I lZybko nie da się go z.UItwidowa ć. Cierpcie tcraz.

BARAN (U In -

tO lVI

Masz uska kującc reakcje. M ało kto lJpoch iewał
by 11(:, te t ak wJa!n ie odblerze!ilZ fakt nledoslrz.eten la na forum pu b liczny m kogoś % kn;::gu bliskich CI osób. Slu.mott; Jest po T woje j stronie. A
pny okazji Ia.kar blłd sobie .ympat ię osoby, za

ktOr,

się uJąleł.

BY~

(%1 IV -

II V)

Lublx bI )"SZCloeĆ l ~U tylko ~ )ajl:ieł przeszkody, :tle . i~ czu jeu .. Najb l1 t.sz.e dnie przyniOSlI wlainie polonz.en!e .amopoczucia. Pozostawać
b(:dz.lesz w cieniu. Nawet poc hwa la szefa n ie 2ldoła
~ę pode~ć do czynu.
BLJ:l.NIĘT A (Zt V -

!1 VI)

M im o te do

laia daleko, jut d zi' pomyślcie n ad
Te namiary na WCU18jO
u
s l~ w ostatnie j chwili
nlercalne, dobrze b y w ięc: było mleć w odwodz.le
wariant laa}owy.
formą

tPędzen la urlopu.
granlCUle mogą okauć

zt VlJ)

RAK (lZ VI -

Co sl(: d zieje? Od ezwała . 1(: w Tob!e dusz.a pDd r6!nika? Trudno CI usledziee na miejscu , wszę
ctz.I.e Clę pełno. a pn.y ty m tryskasz
humorem.
Czyi.by m iloit OI~ tak uskrzydliła?
LEW lU VU -

U VUI)

Interes, jaki prowadz.IJz, nlewart jest funta kła
choć trochę I porzuĆ
go czym
prędzej. Plen l~ d zy n u kaj w oszczędnym gospodarG_
waniu. Rozwamie p lanuj wydatki I pod ładnym
pozorem nie porywaj si(: J. motyk1 na Idońce.
ków! Szanuj 11(:

PANNA (U VUJ -

!2: IX)

Zachowu jesz s!~ tak jakbyś pozjadala wszystlrle
rcnumy. A poza tym brakuje Ci wyczucia Iytuacjl Podpadasz zatem w na.jbl.!tsz;ym otoczeniu. Nieda<wn.y fWJx pas będz..Ie C~ drogoo k06ZtCJWał_
WAGA

(2:3

IX _ !:3 X)

Dl~czego Ipu'clld
WJzy po sobie I udajesz, te
n ic się n ie stalo? Twoi na jblltsl oceniajq to ?da ..
r unie zupełnie Inaczej. Two ja postawa tymczalem zdaje alę 'wladczyf, te jes teś ponad slabostkil rodzaju ludzkiego.

SKORPION (2:4. X -

Zt XI)

WIO$na się rollta wielkimi krokami, a Ty jesIznie obudzIlei sil;: % %lmowei;:o sn u. Najwy:tsza
pora, by to :r:rob i~. Tyle jest wok61 do roboty. wet
się do n Ic) ost ro od plerwazego dnia.
Cl.e

STRZELEC

(%3

XI _

%1 XlI)

Przed Tob~ Jasne perspektywy,
jedn ak
pod
waru n kicm, te dogadan 11(: z L wem. No&l on
w serc u uraZ(:, jen przekona ny. te "wpuściłeś go
w maliny". Skontaktuj I l ę z nim C'tY'ffl prędzej t
wy jaśni j cale
lo nieporozumienie.
KOZIOROZ EC (2% Xli -

20

n

A jetln ak tła passa trwa. Ci ągle Cię ktoś p Ogll (:bla . Buntu jesl. się, ale jak dotijd bcz.skutecl'.llle.
J a.k d~u go to b/:doZie tr wać? Wyp rostuj się, bo jak
wien "na poc hyle drzewo k o~ y ska czą".

WO DNIK (2 1 1- 20 n)
Dlaczego boczysz II~ na Wagę? Czy możes z odna to py tan ie? Niedomów ien ia rzucają c leń na waSle wSp6ltycle: Nie uwaiaj siebie Ul
pępek św i a ta, doceń ..... artoścl tycb , z którymi na
co dd("ń obcu:en.
powied z le~

DO I OD REDAKCJI

12

mo je ,łowa ~ Ilowaml uU\.Bnla, przygotowała młodz.fet nkoL,.,
p, y n<\ C'yml I. M!rca. Chcę, teby lrulugu j ąe na go rące podl.ięko-
byly tet podziękowaniem z.a ten wUllia I ogromną
wd'l.ięcUlo.ść
Wielki wkład pracy, ict6ry
me
naj,staru.ych
mieszkańców
wsI.
UlWll.e jest ł.auważ.My.
Z~CU;
dalszej owocnej pracy pani Dyrektor wraz z całym roapołem,
dla dobra nas;:ycn d:tlecl I wnuk6w.
Nie lu bię Judaszy
Wd:tlęC'llla

Dzię ki

milicj i

Mile będą wspom~

walowy
V"e"
4 w

karna~

031 ucz.nlowie

z.e

Sutoł,.
Przemy ś lu.

b abcia - emer ytka
I P r2eworska
( n a~wl:sklł J adres
"nan e r edakcji)

kla:;y

Dz ień

Seniora
w 2urawiczkach

PCI<!JH8Wowej nr
Za sprawą Ze-

spolu E5tradowego prz.y Wojewódzkim Uru;:dz.!e Spraw We~
wn~t r Ulyeb.

który

pr/:Ygrywal

do tańca oraz prz.yc:otowal SU'reg Interesujących konkursów
- prr.ez kiLlo;a godr.in bawiono
s ię znakomicie. Powiadomili tlaS
CI tym wd?:ięeU\! ucznIow ie
I
i !.ch rod7JIce.

To 'w!i::to ma jut w tej miej-

ilwą wielo letni ą t rady·
jest p lecwlowic\e pn.ygoto-Wille I hUC'alie obchod wne
jak poln!ormowal nas w łiśc:l e
komi t et orga nizacyjny Dnia Senior a. Nad pr:r.cblegiem un>ct,)'I'OHy.
stOlki c-z.uwa osobiśCMl
Tak ma ło się p isze
(loIlrazem opIekun spolecUl.,y) Władys ław
Mal urklewle~
kt6 o tym co dobre
remu dz..'elnle .elruf\ÓUje . mai.
10nka
ora~
przewodnlcz,lCII
KGW J ózefa J aQJroiy;
na pa~
nl.nch (takie cuonkiniach KGW)
z ok~H Dni Babci I Dl:Ia.cAl:a., spocl',J'wa miły obow,ii\zek przyby Ilśmy z.apros:renl na uroc z,yste gotowania uczty.
spot1tan,le do prz.edsUt.ola nr
3
prty uj. K()I'lo(){InickieJ w Pr ze Na u roa.,rSlo!ć, kt óra odbyła
vrorsku, gdŁle UC~Sl'.Cz.ają nasoo J ię w lutym br., przybYlo at 50
diwie wnuczki.
To
spotkanie senlor4'w - orga.nIUltorz.y" UIpn,chlo wsze lkie ocz,ekIwania; tros.z,cz.,yll się o to. by na imprewspao laly wystrój &311, bardzo zę w miejscowej sllkole jej ub ogaty
program
d7.ieci.f:cy, czestnikó w óowieil:
samocho-

który
duto

jak w i adomo

kosztowal
pra-

wys iłku I dodatkowej
pań naucl.ycielek, na

cy

SCOWOŚCI

cję;

d.~

Nie tak dawno pow r6cilam do
kraju po rO<:lJlym pobycie
w
Stanach
Zjednoczonych. Niby
nic niez.wykhi go. WYietdta
l
ptloyjeidill prwcJet tys iące ludll.:l Gdyby .• 00 właśnieł P ist.q
w Imieniu
to prawdopodobnie
wsz.ystklch tych, kt6ny powracaJą stają "Ię oni obiektem
n losmacv\ych
wręcz I
jakte
z.jadllwyen uwag. Są ością w
oku nie tylko dla najblltszych
Iq!iadów z kłatki cz.y podwórka, ale naVlCt t.upeł nle Gbcych
os6b.. A \.Q ta, co ma męt&. pljac ~ a._ D'dWl10 uesz.tll po rozwudl-ie. Lub.• A to ta, co ma lo
auto._ Tllk caly tyciory-s I nigdy
nic dobrze - UlWSU: z tej najf&Ouzel strony. J mam pewne
z.al~r r.ei.enla
00 do osób wyrałających .Ię o klm!
ile, gdyi
wlaśn\(! reputacja
CZY tei d0bra opinia o tych ludziach Jest

p.

dyżuru

•
Ach, te przepisy
...
Zycie ba rdzo Clę.to pncrnsta różne rozporządzenia I uktóre nijak nie daj ą się nagią.Ć do neez)"wlstoścl 1
niby \Vs'ZYstko jest w portądku. a ooywau::la krew wlewa, bo
nic może z.ałałwit: sprawy Oczywiście, winnych wtedy nie ma,
bo pneciet katdy chciał jak najlepiej, przepisy n ie pozWalały,
Jak choćby w tym pt'l.Ypadku...

rządz.enla,

Eugeniusz Z. jest pracownl- ' Wl:Iąl dowód, UIlrneldowal sl~ na
L . ode uraJ
k iem Zaddadu Po.rnlarowo-Ba- stale w Pr:r.emy ślu
dawczego "Energopoml8J'''
w pas?port. To jednak tyl ko teGliwicach. Poctąwsz.y od Uł71 r. orla Gdy odda
paszport
d-o:
Cl.ęS\O {od 50 do 100 dni .'4' ro- WUSW _
Kaliszu, to jut
go
kuj bywa w ZA ..Mera-Polna" n ie będ:llie m6g1 stamtąd
odew Przemy!lu, gd:tle dokonuje brać, Ił jedynie ... rozpocząć sta j
odbioru jakGŚciowego zaworów ran la o ntOwy w Przemyślu. 0 regulacyjnych. Wskutek tego, te wacUl to powt6 rz.enie całej propęózl delegacyjny tyWO\,
nie cedury, a na. lo Eugeniusz
Z,
ma własnego domu, mlesdl:a w nie mo2e
lObie p;)Z.wollć
hote lach I kwaterach
prywat- z;bHta się bow\,em termin k!go
nych.
KQsztuJe to Jeeo zakład wyjaWu (czek~ na wi~ ...
sporo.
COfnijmy s ię te ra"- jesl.C7.e do
W 1978 r . ówcz.esne . Mlnister- 1984 r. Wtedy to Eugeniusz. Z.
siwo Energetyki I Ene-rgU Ato-- oż.enlł
się z prz.emyślanką
I
moweJ
Uedn08tka
n.sdr~dna chciał
7.ameldować
tonę
w
"Enere:opomlaru"), !;Wr6clła Ilq s\.Y'O~m domu. Niestety, oRau.lo
do woje .....ody pl1.emy-,kiego
o się
to niemotliwe. Zona m lc"popIUele awail (.,,) w uzJlka- ulkala z pełnoletnią c6rką I 1\
nha
mletlzkanla .p6ldzlelele&o byłym mętem, kt6ry - po udl ~ Eu ren lulz.a Z. ". Niestety, \Y prllowombcnleniu sil: wyroku przemyślu t: mlenkanla.mi było mia l opuścić mle!tZ.kanie. Nte 1.1wtedy (I jest nadal) krucho cr.ynił tego do drLlslaJ, choć ml~
n ic więc z tycłl ItaNU\ nie wy- nęło prawie 2,:'1 roku. Zmienił
s'Uo. A Ja.ta mijały.
jedynie Ulmk.i w drzwiach. ZaEugeniu~ Z. ~stanow'" JOO- na I jej c6rka z.amies7.kaly więc
mGCno wątpliwa..
nak u stab!Ji1Owat sobie tycie I u Eugenluna Z., on jednak na.,.
Wid.zą cudze
potyc7;ld, Ulpo~ w \ 984 r . ktlplł domek pr ~ ut d.al nic l11IOl.e Ulmełdować mar4
Sobie:!lkleao 21
w Przemyślu. tonki u I lebie, .m uen.lll tet
mktnjąc o swoioch. Mają własne Długo jednaJ< w nim nie mie- n ie jest zameldowany. I koło się
probłomy, lec-z
łapy po łokcie sllka.ł , bo w t98.'1 r., z.aklad ski e- zamyka..
Oc:.ywiście,
wszyscy
«)owal go do Olltrowa W.lelk()- mles l.kaJą w dom u Pf;:y ul Sol'.anurz-aJą w cud,,-yCh. Uwaiam,
i.e ludzi tyCh ccęooje tak nIska pol;lkl~o. Zameldował się t am bresklego 21, formaln-Ie jednak
na pobyt tymczasoW)'o Gdy
po nl:kt tam nie micszka. Co prawlwltura, iż cu.sem ·mi kh taL .. Jakimś c7.33le chclal skonYltać da wcześniej
jes....::z.e obiecano,
z
Mproszenla na wyjll':td
do te t.ona będz.ie
zameldowana,
Proor.ę" tylko pomyśleć;
Au.stralll - . okazało ;tlę, te . by ale pod warunkiem, te 'l. ,po-tori:a z sąsiadującej k ł at1ri c.:r m6gł pod-Jąć staranta .'0 pasz.- przcd'nJe-g>o m iesz.kanla z.ablerlA!
tri mtes~aJąca dWa plę'tra W7~ Port, musł być gdzieś zn-m,eldo- ze sobą c6rkę. Tak, jakby dio tetej, wypytuJe obcych ludu w wany na stałe. Dopełn.JI tego 0- go Iokllllu miał więk:Sol.t' prawo
bowi~7.łCtl
w OStrowie;' gdz.le były j ej mąt, który zrcsl.tą ~
łkle.ple 00 Ja 'Phywl-oUam. 'Mam ipod!;d.ewał
~Ię przebywać dłu - 'winien Ilę był jut da.wno II; nreII cru~ 1nwalldz.k~ l .nie- lWa. kj ... Po jaJcoknł
cUlGie 'l.3okład go wyprowadzić.
cowalam_
1l1l6w skierowal CO do Prromy~
Eugenlun Z. bęctzie mógł zaśla (EUgon!.uS1. Z. mla.! ju:! pa- meldować tlę w lłWQlm
domu
. Móie więc będz.ie wygodniej uport), Nie mógł !Joię jednak ~- dop iero po powrocie II; Aust~alll.
odd a pasz.port J OdblCr~
d'l a tychie ~ąsladek I wSt.yatkk b meldować w swoim oomu, me t'dy
mial. bowiem ooW'Ocru oso-biate- dowód. Wtedy też pewnie 0(1to
c~wakJch. ;jeteli po
prostlI go (zostawi.! go w wydziale pa- cjaJnle uunle!t.ka z nhn tona.
umla.t wy-pytywać
na ulley !7.!)Orlo-.vym).
Urzędnik z wy·
Wspaniale mam.r przepisy.•
łucbI., któny na ten t emat. Ne dzlalu !pra.w l~lo\Yych poramu, aby oddał pa57,.po:-t.
(dl
pOwledQ:!ef; nie mogą "'""!' wpad· dził
04 do mnie l' . spy~nJą, .
Tym
lpo«:>bem będą ąiJeJI . wlłwforno-
jei z pIerwszej rękl_
•

e:001e
Wśród gości I::nate tu s i ę m. Ln.
Dyrektor.
Ta.Jc- wieJe 11ę prred s tawkiełe UG 'l. Zarzect.a,
mówi i pisze uwag kryty c)'.;llych, "- ZG PKPS I GS ' "samopomoc
• t a1t rpało CI
tym 00 dobre. Chłop9lra" II; prez.eoom n.a czele.
Tak się złożYło. te moje uwag! Organi3.atocz,- wyutaj!!, równlei
nie są bezpodsta wne.,
bo pod swe ~Ie dla Ulokladów, kt6k ierownictwem
obecnej
pani r e wsparły 'w\(:lo finansowo, a
dyrektor Władysławy Kula. ro- w ięc dla: GS "SCh" w Zal7.eC'llU,
śnie I wyc!\owuje
sa, Jut <ku- Banku Spółdz.felczego, SpOldme lgle pokolenie w mojej rod'ur:lle. lU K6lek Rolnle7.ych, Ok~ęgoweJ
Przed trzyd.z.1estu laty w bar dw Sp6Id7..ielnł
fo.lłec2.arskiel
w
trudn.ych wn.runkach, w starym Przeworska i tamlejJl&"j Spólpr~olu
Cukrowni "Prze.. cn.Ielnf Ogrodnlc7<Cl.
'WOrsk", wycooW)'wało ,ię troje
d7J0ci; my praeowaliśl1l1 uwoSwlęto Seniora uplyn~o
w
dowo. Moie nawet wtedy. jako Zurawlwacb
w at mosfen.e
młoda matka,
n.ie doceniałam 2II'\akomiteJ robawy.
00 tafle.
wkładu pracy przcds22tola. Dbi ~, przygrywała orkiestra
"Jamro-j ak wnue:l.ka, kt 6ra zdała maturę, Ż,ych", a.am! .enlor7,y poplsymile wspomma ra:r.em ze
wałł się rÓWniet prt,)'-śplewkaml
'ą matką okTes prz.edsz.ko lf\Y w o
tre§d
ntyryezneJ.
Prym
Cukrowni, to l ja patrzę inny- wśród nictt wiodła Zerla D-Ila4.
mi oczami na tę trudną pracę. Monolog _
wygłOlllla
Mar ia
,,
Wiele się :tmIenlło; obe;cnle 1est Rw ioek wt.budz.,ająe
'po-Achł
Je~
'llII(IOImnlala~
nowe Pf'llCdmkole I
warunki Wl'2lCChne Ullnanle. Na parkiecie
vnpani.ale, cor~ to inne panie bezkonkurencyjny oka w
się AIDSI ""!" Noł Mogą. się nie 0na.ua;ycieUd.
Ale mu szę przy _ .ra" Dliacl
bawiać, Klamka
bęcttie W)'do-znał, te jedno się nie z.mleniło.
:ą-nlokowanL A caeOW&Ć się
s
Flanl Dyrektor, któr ej ehoc'.at
Naj9lar!r. Ka rolhu. B acae k I
tal lat prz.ybywa, n!e $ywa S u lllsl ...
Oblo..
otr'Z,J'mall ~im nie bP,dę, N... lubię JI,I~
energii, pomysł ów, umIeJętno.łcl kwiaty.
~a n l ałej orcanl:t.aćti pracy
I
Renał.
tlr _ _, '
kontaklu z. rodzJ.camL PrzepraZapros1.enla na imprezę o.r-ar:
aa.m. be tak p1su.:, ale prU'Ciet ~~~ proeTa~u arlystyeme-go
P new ol'lk
&

Z redakcyjnego

aa-

,

.wo-

.......'

Z an iedbań

n ie It wierdzono
Zarąd
Z~'i ~"k ll

nlc74cy ZW PZL zwrócił lią ooob!śC\.e
do redakcji 1. prośbą
o wskazanie r ejOnu, w którym
1Jdarzenia te mIlją miejsce oru
o owcntualnc I.ł1li:IOItliwlenie kontaktu :Il autorką "sygnafu", a;by
moc bezpośrednio w terenie ustalić miejsca I ludzi,
kt6t'Zj
"porlują w poblitu
pa.mików"
{...l. Nie ~ka.ł jednak takiej
informacji, co unlemoiliwUo ustalenie stanu raktyozneco, kotóTY 1. całą pewnością nie nalwlo pn.cdatlllWlać w tak czarnym
;wi.ełJe
jedynie na podostawi.
ni-c sprawdzonego sygnału telełon l=eeo. W ty'm m leJ$C."U n,ale1:ałoby
s'c: z.utanowl~. jn.klm
celo rn mają $lutyć lak.ic Opirnle
wyda.wane tn)"ŚUwy.m, by~ mote przez anon.imowych informatorów . .Jeo:kJo jc-st pewne, jak
m6wI 5Jlare przysiowie. te: "me
tak nic plami Jak ntramenl".
• P ne wo.dn iu4t. y ZW PZl.
lUp lni. Tad eu9I StDlla

WoJew-ód:d d Pob klt1r.
Low leek iea:o, w odpowiedzi na notatkę .. G ł ód puyaęłlł?"
(" Zycle 'l tiUl,) infor muje, te ob\lo'O<:l,. łowieckie w
ok.oHcy- Nar()la dzlertawią mery, a w okoUcy Horylka _ tny
koła lowk!e k le.
Na podstawie
pf'leprowad7Jonyeh kontroli dokarm lO-nla zwietzy ny w grudniu
ł ,tyc=iu nie stwierdeono
7.:1nloobań na tym
odcinku.
W
zwiąZku z tym, te na podsta_
wie Uł>ffiieu.cllOnej nc>tat'ki trudno było ustalić, gd-z.ie m lC«t.kanPowinno być le piej
ka LubGcwwa wld?lała
pus'.e
p aśniki, jak r6wnici w którym
miej8C\i, w pobliżu
patnl'k.łMt,
W od'poowied'.d na artykuł pt.
Wldl:ti ała rnyśllwn::h.
kt6r:.y "z "Ode rw ane &'Ulik i I qnieelone
ctzJecinną łatW'OoŚcią mogą
upa- :iebr a", z.a.rniell'llCl.OnY w nu melowa~ co zechcą"
- pc-zeW'Od- nA!
5 .. ~ci..
Przemys.kIeg6"

04.0U987 r . w sprawie nl:iezgod0Cri0 :II rOo1.kladem jazdy lcursowan!.a pociągu m- 113
rwcjl
Rt.csz.Ow - Przemyś!,
KeJon
f'newoWw KoleJow yclI w BweSl. w ie IDlonnaJe, te sytuacja, jaka
wytworz.yła alę w Ityczruu
br,
w Ulkresie
u t rz.ymani.a pełnej
.prawnOścl
tcchnicmcj tabor u
parku osobowego, prz.edstawlała
się Wl'ęo:t krytycM-ie. DecyduJą!
Cy wpływ na nlq miały ba.rdzo
t rodne warunk:l atmosferyczne
(rllftie
temperalur,.),
będące
gl6wną pf"L)'cz.rną
lic7.nych wy.
ł ączeń. wq<Jnów :II powodu
defektów urządz.eń ogncwC2.yeh,
hamuk6w I zamarUlonMl.
.kladów. Obrazem
tCl:'O mote być
prz.,yGdad z 27.01.87 r .. kledoy bo
ze Ikładu mająccgo obsługiwać
w dnlo nast~pnym pociąg 113,
Itacja Przemyśl zmuszona była
wyłqC':tY~ .. wagony,
Nie boz waczenla na powyt~
a:te: powstaje równleł: rakt, te
aktua-lnie
pracujemy taborem
mocno wyeksploatowallYm. którCol;o cza.s - okres utiwalooki, okrcllony przez; producenta. nle-jCdnokrotnie minął, Itą d
duta 8 'A"3l'1JnoŚĆ.
Ponadto w Lrz.eciej dekadz;le
lI,y cmla Ct.ęść wa,onó.. wyko-

25

• •

lał

pamięcI

I

serca

11

Jut ~wlerć wieku Ir wa wlę1 pomiędZY Państ wowym Domem
Pomocy t Opieki Spolecmej przy ul .J asiil!klego a uc:.niam!
Szkoły PodJłaW'O weJ nr 13 im. H. Jord ana w Przemyślu. Co
roku, 8 marca uctJ1lowle " trzynastki" odwiedzają pcnsjonariusz.ki wspomnianego domU. Słodycze, lau rki, wiersze l t ,erca
p!)'nące tyczenia umilają Im [hieb Kobiet.
Za na.lIZym poś rednictwem dy rekcja PDPS oraz obdarowywane pame składa
, ją mlod.l:iety serdeczne podzi~kowanla.

•

r tystana. ~I.
Vf
pocl.ągacb
dodatkowycb do pr2eWOMU d:tleci I mlodrtJeł.y na komie zJmo.o
we, ograniczając ly m samym do
minimum moillwość u:wpełnie~
nia pOdąg6w ku nujących
Vf
"uazczup)onych" Iltładoch.
Mimo bo ieQnak jut 29.01 ,198'7 r.
skład pociłtgU nr lI S uz.upeln'lono do przew\d::.!anA!'J rozkładem
jazdy H-oścl II wagoMw I w takim l-C.tawienw. kursuje on do
chwili O'becnej.

,

Reasumuj.lc chcemy ULPewnić, te' sytuacja,
której tTaktuje wspomniany artyk uł,
nie
była wynikiem
:tlej woli
C'Z.Y
niedbal,twa ~ strony J:\asl,)'ch
pracownIk6w. Był to splot ,e7.ynnlków w pr'mwataJącej wlęk 
s2lGk1 od nas n1ezaleinych, kt6ry m nle byliśmy w .anie zapob~ Inl pn.cciW1hiałae. Dla UIpewnien1a wl aśclwego
kursowania, pociąg
n r lU
objęliśmy sz.czególnli o~wacją
i
opiekq, I r.apewnlamy, te dolo tymy wnelkiCh liarań,
by
od tego nie od'ItąpU:. J ednocześnie,
bądoąc
św\adQm!
n ie _
wygód.
na Jakle nara:tlJlśrn1
społecu:ńJt....-o
wolo
przc-myslcIego, t.a WUZYłll
pośredni-

°

,......

upnx-jmle

m)'.

lał.

OD

~uz;.a..

Zad. d yrektora
ZbJ, Aiew Sk_lIki

A UTO . "I

a"""wU" I., ... c lIwIU . 0"1 ,n->
m o ..'" , Inla lem Id.POt)' .. I ..... ...•
n iem &:llllłlt ~J IlIfo... a"łl (w pow o4:&1 l .... ye... ..,1I ..lIydl p,.... lIa.'o:pn" d ..... ,y~~lh>.la), al .
lO '"
sna1ulcm. NiesUt", p a .. , ClI
• • .nnecla 11011. . .,,"I_ow.6<I: I Ja4y... ce ..... k.. iU'ol)l~, ... Il fUkau t Jej proh Ill " .lronta"~o .... .."I.
nę •
'T.W PZL T., . . te l . . . . _
ca".Ua, a j. st.·..... J"j .. . 011 ,,aDO _
nlm.wec o
InJo .... tora - .
Cay ...
e bwlU ••
0 .... ,. ."Iefo n la_
ueJ, ...a IiCJIJ"c all
voda n l. " .....
.p ra"so_a ye"''' 10rormacJ I, ", tal p a .
pewaoU, te wny.l ....
sika 1),.1" CW
r.,1.",I"
l.u b.c so"""
" oryli.:., . N"rola , C I"naa owa) •
. b 5011t1lWIII POnll!dn1
HI. lIl Iolem ..1II1. ra I a ' lt
c he,
wyd awd pałll kaa1. a1 ~ J ..",aU ....,..
łllwym, alesa ldale .... tflo , eo my.
ł1, •
t y .... "spe rcle"' • •h u
pn.,.J ••
c\~I. Iwl e.q l lICIU.)".
M"',,~
mali. '" IIUka ol ał pilial~J, Io.to ...
m.eJ., t. .. al~"16T)'eb pałDI .... "a
..,...,.lIy" lurm,., • 1110,.10 • Ic b "".
d~d .• •
pa.6w " b ro nili!. H le WII\I_
op""
.. 0.1'1'. MIH>lka*"' w 1I.",,.cllI
I.H W pn.łł ....1o • • Julld.loJna a l_
........ e c llwUa takt.. d.,,1d _Sp« '1I
. ,..lIw_II"J 1I,ac' , ebet ~d., - •
wlas.yel!
wacJI łłlU aowyeh.
HlacJI Jółkłl u;yle'.IIr..", - t.e m ...
eto l ~ """"o lIy' . . . .... .... I.J .

1",(\".

u", ._ ...

p'ec..........

"'11'.,

w.

-

.1iI_•.

PRAWO 12YCIE
n ie na l eżytej os\roźno§c! (17,5 proe.l, alkohol
(13,8 proc.) nieustą plcnle plc rwsO!.CI\stwa pJ'U!jazdu (10,7 proc.) oraz na dznierna pr ędkoś~ (8,9
proc.).

Smutny remanent 1986 r.

40 pogrzebów

Taksówkarze
znów "zmoczy l I"" ...

• Nujw i/iccj wypadk ÓW w ub. roku spowa-dowali: piesi (27,9 p roc., a 90 proc, potrąceń
powstaJo z ich winy), kier owcy .affiochod6w
osobowych (25 proc.), motocykliści (HI,O proc.)
oraz kierowcy ciężarówek (8,6 proe.).

•

• Najbardziej Uigrotoną, aglomeracją mleJJkOl był P rzemyśl, w którym zdanyło .I~ 18,8
proc. ogółu W1padk6w (w Jnrołławiu - 10,7
proc., a w Przewonku - 5,4 proc.).

I

K ilka mit' .ięcy lem u, pre.zenlujijc wy niki akcji milicyjnej
"drog6w.ki" - mającej na celu .prawd~nie ILanu lechn i =ego oraz Jakości usŁug Św i.adcwnych w region ie p rzez'
p rywatne ,,~i", llel.)'IUmy, że lIaslQPllym nuem "podpadnięci" kie rowcy wy.ciągną właściwe wniOlkl I U'Oblq
ws zystko, aby n ie naraia~ na szwank obiegowej opinii o \.)Im
:tawodzie. Nicstet1, kolcJ llJ' sprawdzian, p neprowndwny \II
polowle IIb, mieslijC4, dowi6d1. :te były t o raczej płonne i ch.y ba - naiwne nad zicje. Tak bynajmniej kat:ł nam SIl·
d zić poniższe fakly .

• Niemal co trzeci wypadck był ,,%asluc~"
pleszec o, co ctwarty - kierowcy samochodu
osobowego, a io 116dmy - kierowe,- lub p ieJ;rego, który nadużył alkoholu!

418 rannych . *

hyły również

"Plonem" ub. roku

Iit.je drogowe, a Itr aty, które

wynikły

784 IlO-

z usz-

kodzeń pojatdów " kontowały PZU ponad

11
m ln zł (notabene był to llolunkowo niewielki
procent opłat ube1:plettenlowych, wnon.on1cb
przez posw.daCJ.J' c:!:1crech I dw óch "kółek", a
te niedawno znó w podrataly... -. przyp. ZB).

Zna<;;r.nle goully od 1~5 r . byl fok u biegi]' na nMz.,yw:h 'J"egiooalnych M ag.et.. ZdarZJ'17
. i ~ na nich 383 wypadki, \II których łO os6 b
~ln~10,

a 41 8 :tOs tało nnnyc:h. W sta.unku do
bilan,u 1985 roku wypadków było wi~cel o
Ul, a o[jar t m lertelnych " 8, pr:.y nleUlACVlYłn
.padku Uc:tby ranny ch (o " osób). Prer.enłuj1!ffi7
, poniżej najbnrd lllej wy mo wne I "odne upamię.tania, tak dla kierowców jok I plesq-ch, ubiegłoroCUl Ii łtatysty ki _
wynotowane 1\ mater iału pf'l.ek:rLanel;o nam prze'
WydLial Ruchu
Dr0ł;0wego

WTJSW.

* te ....ymowa

t6w u pro!.'U nowego .ewnu

I ~b 1 f 'Mrnotornaeyj~go

podziała ~ w70bratnl ę ł1ch,

któny Ide n""IR
lą skromU wicnyć w w, te )akie eaęsto brawura, lekkrnnyUno'e, ~jomo* ,prz.epiUlW
ru chu drogowego 'orat ich lekcewaiellie wiodą
, prosto do szpitali i Da cmentar te...
Pewien
wpływ n8 wzrost J1a by wyp..1.d'kh •
.tOlun, ku do r oku 1985 ·mi ąl,. równ!d: ... i~szy r\lcb
tur1st1 =Y na E-40 (m. in. 11,4 proc. włęeeJ
poju.dó-.... pn.ckrouyto przeiści<e cranil::Dle w
M'e dyce); ~t l ict.b1 po}aujów Iih'lUroW)'cb;
pnestanałe ukl."\d,. komunikacyjne m lall t I aktualna nicmoi.liwoM 'P"unlowncJ Ich modernlJ.acJI. u.eugólnico .... Przemyślu .
~ NaJ",'~j wypadk ów odnotowano "tr[ldytyjn1e." .. maju, a.erwcu I lierpniu; nnjba:rd~d
fe ralnymi dniami były pl(jtki (1 a proc. ogół u
w1padkowl. niedziele (l fl ,l proc.) I sabot,. (14,4
proc.).

i} G łównymi p r ;!;)'cQn.amJ .... ypad kó w był;t :
nagle wtargnip,cle pieszego przed nadjetdtaj ą
cy' pojazd (19 proc'. wypadków), niezacMwa-

w

O(' zekujący eh

....

powt6rzłll

Je r zlI p , -

-

A,
poeto! - eiomy';H!o
- To jakil . zczeniok, klór ego JlOiln.(l/aln " JotkL Grr;rlamaft podobna ...
-

.ię.

"Płaczu

-

Ale

len

g, ofo ma", do-

kładni .. cię ~"/I.a.

mtiwiqc konkretnIe ; -

Jer;1I /'. chcialb ll bl/Ć poe zq I
dlatego pis:e tde rs !c, pr~c,",
wszlJslkml erot l/k i, klóre
::
man i aCkim "I>or~n dedukuje
rófllllm damo"I, 'W klórych Ilęo
p ru u'do)łodobll ie
podkochuje.
S e rce ma wWac pojemne, bo
ta kich wicn:ł/
rUlp isal
ju.i
kill.;Q kiLOOTQł1!.ÓW, pr::eLiczQ.
]qc waOf pa/lieru 2uiut(!9o 'Ul
" .tworu.
Przll k o idł/m
wicrI::'u, o'
, p rócz tyt ulu, ;;na jdun rię d ~ ·
dvkacja. A. 10 dla Marvll (lno te wzor em ' "iV ielzcza r), 10
mw dla foki.ejA Ani, Lui...",
Ag /ł!estki itp , Na pr zltk ro§C
Ila""zlt go 'at wór -poetycki p L.
.,plact", kr6ru ofiarowal G~·
illlli e S., ko biecie zorn('ż/łej.

Nie 11l0 1ll d Oklad llle
le"o
wien::a, ct.I e ::4czynGł s ię on
·od obnożonla tej Grotvnv i 10
jut w p ierw!uj zwrotce. Pi• łOI' Jerzy P., fe .,odkrllwo jej
ramiona,
ple7$l... .. _ I
talt
kolejno, ai do dOlu , poodkTl/wa l jej w tSlch IIt ro/ach co.le
cialo. W ostatnie j
zwrotce,
gdll bIlla już naoa, opillal .. we
żqdze wobec niej ł dopułdl
$Ię nientol poet.,ckiego
gwoI<u.
W/eru milll oczllwiłde dopi,ek "Dlo GraŻllnll S .".
Grożll_

Ol/W

d~o

IIGrllZO

ZCi-łetniego J eneoo,
PozllOlo f10 prtllpadkowo • J we,

oei

Jolant" B ., aa tf go
c::o"u 011 wpotol do niej wi clkim l'Cz~iem, o czym
0"110
nawet '11ie wied.::ialll. Poinlormow al jq
tum dopiero wie·
ri. 1I, gdll no id adn' , Jl(Ideltal
(i m e rOlVJc.
l'e ~'h chc iał, tco do Jkrz"lIkl
kolt'ia7łki

°

"I Ii~t(lllii

mqi

pie MUI=1I
cłopad l
G roiu'llt - LJott'll4w -

WHt~q <:, kop~ rlę

o::dobfo ll4
k wiatkami i r6tn llm l elementa. mi "phutvcznymi,
II pcmodto
obficie ak'r opionq wodq 1col01\i

• /cq,

flT%lłJlominr;rjq cq

l I.l P O-

Cłh'!TJI O" ::ar arabski, '::c::~a61 ·
nic lę. ;Cgc; e z ęSć, w której tli

samo

połudn ie

IPTtedaje

51,

TlIbU, potl anowi l otWOT:l/t kope rtę·

Gd., .,uzeczl/tGt 'W lerBz , do·
nedł do wnio,ku, fe jdU "a'
wel jego au tor jest kompletnl/m kret .,nem. to jednok io·
fta
murio la miet z nIm coJ
tuSp6hH~OO, skoro tok dokladn ie opbu;e on jej tmatO'llti( .
Wziql wlfC l en ut wó r w
garf t i wszedi do mlcnko n io z m ift(ł Io.jemniczą.
K to lo jest l en Jerzy P.?
zllJllJtal mołtemkę .
- Jllkl znowu
Je"TZ1lttdzi wno lię ,::czerze, bo nie
mogw ,obie ptz1l))Omnlet.
-

-

To ;encu bord.dd r ozdlilo męfo. . "Udoje, te " iC' wie

fMU!et • kogo c'-odzi" rn.,4lal

po-

Co

.. dokl ad -

mGCZV

.ie"t
W I ym

mome"c~ BoIe.!ław

S. ptHuuol

i_i.

kor..po.~

d"1lCję.

- Dlo c~eoo ' ot wie rost moje
lulll? - zro bito mu WllrZ\lI,
co jeuc~e bard ~ie ; podzia ła lo

;ego
m i to.

_

PolU1!

PrZeCZl/IG!O wie r rz f
•

za czę l"

1\0

wllobro.tn ię .

, ię Jm Wć.

-

To

zupdllł/

balwa n -

.II:CI'Inemowalo krotko, po eZllm
zmięl a Ii;I i ~"Clo.ła wł/rl:1łCit
go do koszo, ale mąż
;el AG
lo nie poz,oolit.
"Chce za Irze~ ilodll" po mlloil4l,
- M Uliu mi W'ZIISlko dok la unie
wllll\lmaczlI~!
kntlknq l, ale Gra t IlIla .łmkl: l4
51ę \'Ulual i
robilo. w rgic"ie,
;OkbIl rz eczuwilcie nic ;ą
t um poetq life IIJCtlllo.

%"

,,sprł/ t nie

udaje" - pomtł 
Jla! Bolestow S. f konlll1'''owat przełh«:lłan ie , A kiedVono
mUc:ala , kozol je; podat adrd lel70 P.
- A Ikqd ;ja mam mat fego a d res? obur.!1Iw ;if. Wid d alom go ra: w il/Clu..
W Ie; lyluactl /Jolulaw. $ .
PO,,/lIllOWU p6j.łt do pan! J oli, koJdanki
WilII, i do wic ~
dziec się c:cQ oł więcej.
J olan lo. B.

podało

mu a dr eJ

Jerzego P., infoJ'tn.ujqc jednoczdaje, U Jest 10 jej
jakU
daleki k reumy f 8 tąd go ' Uf

ItrI ,

Po.r;btnrlowujqc wynj.)r;1 kontl'oJl WydZli3ł Ruchu Drogoweco WUS W apeluje (k tóry lo' Ju! r.d), 60 'Yl: I'ł t aksóW"kArty, kt6nJ pJu J. opinie .olldn.ym. kotecom .I braną. a by
Ul db,1lł wrencie o wl aściwy ,tan technicZll1 ,wych wozów
1 podnhWI J-koić 'wlad c~nyeh ulłuJ. leb kllend t.óli pro-u enl '" II ptzeka"Q'w.lnie 'pI)sl rze i.eń I " wal dotyczących
"lQu waionych nieprawhllo ....·ooci. co poz.woli wyelągną ~ .10-la w ne wnklsk! wobec ludzI, kt6rzy nie Wiedzą łub nie chcą
- wiedZieć lakie Sll Icb zawodowe obowią'lki. A. na \O, nieM
. \ely, w wiel u prJ:ypadkQ.ch wychodzi.~

r6wrue flnutn1m oaslro)u roz.pocUl I Jh:
blt"~cy ręk o Do końea lu tego zanot owano 3Z
wypadki, .... którycb &gim:ło 2, ... odni osło ran,.
37 os6b (w anolog1anlJn okr esie r oku \&btegfe..
CO byly J3 W7padkl, S ofiary j mlcrtcolne i )ł
rann>:co). Co tracci w1padeJr; powodowali pi eli! pormr.e~ nagle wtargnit:cle na je%dDię, co
CJ:w:1rty _ osob,. pljanc, • co pi~t, _ ~ie l aM
chowające naleątej ostrotno'cI.

-

CZlJ -

P tZY okazji rutyno wych k<mlroli uJawniono rowniei JPoro n ie praw id łowości w Jpo5lObie
'wiadct.en ia
usłu g $
pn.ystosowanietu lak ~melz:6w
00_ {ab:w wallla wsk.uań
wŁącznici Z InnyclI .,drob iazgów" moru w:rmlenl~: nieeZ1lelnolć lub br ak nu merów boCzny ch , brlld we
...·n~trt.ach
pojazdó w, brak dOł\.l:: pU do oor:-at nlka. brak k1amełl:, n ie·
s~awne otwiet~n~ symbolu .. taxi" I celowe jego meslołowil nie , niepodjet.dżrmie bt.ot uzasadnienia
no. W1:u1I1Czone.
mie j~ce postoju, ...,.bleun! .. ,,,,woieh" p.lsa1C'rqw .. kolejk i

•

te", poeto.,

Jer::lJ P . je.U p(letq. To zna-

Poddano ko ntroli ~9 taks6wek i ujawniono ni. 218 wykroe:.tCzJ dro,::o w1ch popełnionych pn:ez Ich kierowców, pt7.y
Cl)'m do sz,uegó1nie ratącycn naletaly: 'azda 1: AiebezpieczÓll szybkością (5 przypadkóW'), Jatda bez pasów bezpleczefz.twa (lI), .ieustąplen le pierwue(i,twa przejazdll I nIepraw id łowe wyt)rzcdumie (l5) oraz. br:1kl w wypo~lu, oznakowalliu I Sia n ie technic1.flym po jazdów (133 pn:ype.d kl). Te
..gl'Zechy" , po w Odowaly 77 mandatów ka rnych, zatrzymanie
S3 dowocS6w reje!ztracyjn1ch, spor z.adlenle ! wniosll6w do
kolegium (za brak U!zwok!ń na prowadzenie transpo rtu!)
ara;,. sk ierowanie .. 1i:ierowc6w na eg'zamln $prawdzaJ;"jCJ' :r.e
Inajomoścl pnepllÓ'" praW3 o ruchu drogowym. A le
:na
tym nie lumlee.

W ielokrotnie w ciągu minlonec:o r oku plullim1 o różnorodnych d~alanlach profiJaktycs:~
nyeh, p{"owadzon,.c b pucz· fUrlkcjollarlul&Y
.. dxog~fki", cs:lonków ORMO I .po łCCUlych
ł.tupektoł'óW rllCbu Ikogowego. 1ch efcktem byM
to wyeli m inowanie set ek J..Ilgro;i.eń, wynikają·
Cl'ch n'I. in. ze :lego .tanu technicznego pojud 6 w, nic"Lnajomości pueplsów ruchu drogowe·
«o, prowadzenia poja"td6w po u ~ciu alkoholu
Up . P rawdopodobnie d.d~ł temu w ie lu lekke M
myśl ll.ych, pozbawionych wyobuinł, ui1tkowniM
kó. 'dróg uchronłono przed pobytem w u.pital u, a DDwet ub'atą bcia. Nicstet y, jeden "I 873
J tllot,.tyCUlyeh lDlenkańo'lw regionu mial pecha, a dla 40 oaób był to Ilsla tnl zly tra1 w
tyciu.

•
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Ikr.)

ogóle :no. Clle "ie mo o nim
lIa;lcp,=ego l doftio.
- To ;okU d dum v fetCe ' powiedziota. _ N ie chod.;:i r
d.::iewc'lInami, "WOli raczej kob"iel 1l
.ta1'u a we
r .eru;n ie
prod"kuje dis " kit.
lCiePl ze.
Ni e znam JW: no J.l Of"z ji, a le
WlIdo:je Mi 1i1C, te le Jeoo u-o
tworll nada;q .ię wlltqCZ'lie do
/cO'ZCII ,
Bolulo w S . Już jllauak hlll(;
nie 111Iiilat, bowiem
::oiega l
ze Ichad,jw, bU odwi<ld:ić domNiemaneg o omo"'a n cej to1"111·_

- Clr plln J eu., 1'.1 - zaPWlal, gd" :noio: l ' lię
II.
p rogu. ;CQo m ien:I.:01110 i drz wi
01wor.!1I1
mu
kędzicr;uWII
m lodzienlec.
- J a tlim je./ellł _ " ~ ł\l 
n ot w odpow icd~i.
-

CZlI mooę we;lt1

-

Ba;'d%o

pronę.

z wydawnictwa?

Parz 'l\o2e

JerZ1l p , z loŻllt niedawno w
wydoumic l wIe swoje wie "ze,
ole jok dotqd nie Of rz1lmol
stamt4d

~dfzCj

od powieu zł.

prltWlltnie - r zeki
Bot uław S., po Clvm w"jo wil
m u cel swej wlt1ltll.
P oela W1lSluch.o.! g rzecznie.
a nast~ p nie przyznat się dG
"wmll", m6w(qc, te f.1COCzllwiJ ~
de pot1lot /cle dli! Gr0Żlo'n.ę $ ,
, od t ej porll n opbal jut ct:.Io.
nie; kilko wierszy, z ktOrUCA
-

Ja

najpiękniejszSl posta n owił
postać.

-

Nic

id

.tIlCZę

sobie - krzy o by mooyla obiektem
pań

knq l Bolul aw S. -

ja żona
t ldch un iesień l w6rclllch l
W t1lm momencie
z poelq
"tolo się coJ d ziwnego, Twarz
wVk rzllwito mu się, ;o kbll w
jaklm-ł spozmatllCZnł/m
b ólu,
po c.!ym c~'I4'ł/cłl lei qcy na;-

bliżej

aężki pruamiot i \ldenim 'Wł'go nłupodzi,wa 
"qlo gokill;o
- Tli nie 1utd wart tr;rkki
kobi e~ u! wrzenczl.Il Jak 0pęta ny, co do " SZU Bolealo:wo
łIochod-rito jakb., ~
po" icważ już po p ierwUllm ciolie poczłil rię ",ocno zamrot·zonv. I W:edll ot,zUnwł Mrtllł

04dGt'.

,rępn e Uderzenie,
111111 ,.a..;em
l ok akutecz ne, te . tracil prZ1/"

tomnołt .

Jerzy P.

wvs t ras.!1,/1

się

wiedli ł Ul/bko pobiegł uo ;q.iadów, G.bll U1dz1DOni~ na ,roil icił·

- Tu J er zl/ P. - im:cd slo'Git $ię ullżurllem" fu nkcjo na r iu szowi, - Przed chwil4 popełn ił e m

mOTltcrslwo ...

NClatęplłie
Wied.zlut, ~e

J'(Illat od r, . i po czeka fM panów

mi!it:jamów 1\0 miejs<."U zb roo.1 .
Wk r ótce prz 1lit'cl.lalł NnJc: ~
cjolloriu aze, a W7"GZ Ż nimi
karttk. pogOtowia. TlIf1&C10lem lłotełtll \O S . dOlzedl nu:co do ,rebie ł r ozde ro14c obol alą Qlowę u! ilował
opuk it
miea::k.onle pocty,'
W&."'lISlko ,kOOc:1I10 "ię tclfc
no kil ku gu~oc h oro.:: jednej
ranie Uuczane; QloWII, ole to
wysto rellll0,
0 11 B~ e 3law S.
o.karŻlo'ł J erzeQO P. o pobicico
p rzł/ ui1Jciu
lIieoezpfeczn eQo
1IoH~azia.

O Uco poeto. wllbit tllm lJIolobem z QWWtl Boleslowo po~
dejrzenia o zdradę, j a kiej rzek omo m lala dopujci~ się ;eoo
żOlla, o tllle czas
7Za;WU2:szy,

Jerzemu P. wybit l ptoWII pisanic wie , szl/, o przy n ojmn.le; '_ j dU j 'ld
mU$1
Uco rzłlĆ d edykowanie ic"
zamężnym paniom."
żeby

JAN M.
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REKLAMA I

OGŁOSZENIA

WOJEWODZKA
~~
KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO
w PRZ-EMYSLU. plac Unii Brzeskiej 6

W"",.Ullm,
_Ięll

ud:r.iał

FABRYKA
SAMOCH,ODOW MAŁOlJTRAZOWYCH ..POLMO"__
ZAKLAD ar 2 " TYCHACH
43-100 TYCHY. Id OSWlĘC1MSKA łOl
•

~.

Idón7
w OIit.tald

'rodlł!

rgma I prze'arg nieoer~nimny
na s~rzedaż następJjącyclI p~ .azdow

WLADYSLAWA
GRODECKIEGO'

OFERUJE

przy _produkcji
samoehod.ów _ małoliłrriowyeh
FIAT 12611 oraz Dowej wersji ..RESTYLING'· w Da~
stępujących zawodach:
.
• MONTER SAMOCHODOWY
• BLACHARZ. LAKIERNIK SAMOCHODOWY
• ZGRZEWACZ. TŁOCZARZ W METALU
• KONTROLER JAKOSCI
• SPAWACZ GAZOWY, ·ELEKTRYCZNY l C02
• SLUSARZ REMONTOWY i NARZĘDZIOWY
• TOKARZ. FREZER. SZLIFIERZ
• ELEKTRYK • ELEKTROMONTER • ELEK,
TRONIK. AUTOMATYK
• OPERATOR WOZKA. KIEROWCA CIĄG
NIKA
a takie pracownikom:
w zawodach budowlanych
w zawodach kolejowych

. a w neze,ólDokl ' orJ:aDl- ,
ue" kolejowej ZBeWID ł
orkles'ue dętej w Med,ee, .erdecsne podsięk_a
nie I~ drol~

1. Fiat 125 p sanitarny. nr r ej. PRA-934K, nr silnika 884202, nr podwozia 1001972, rok produkcji
t982, zużycie 70 proc., cena wywoławcza 298400 zł
2. Fiat 125 p sanita~y. nr r ej. PRA-932K, nr sil, nika 800065. numer podwozia 1003011. r ok pt:odukcji 1982, zużycie 75 proc., cena wy woławc za 248650

sklada
rodda.

zł

G-l51

3. Fiat 125 p (plek-up) po wypadku, nr re j .
PRB-449H'; nr s ilnika 816082. nr podwozia 1017064,
rok produkcji 1984, zużycie 85 proc., cena wywoławcza 180 150 z.ł~

Z

ciębokira

łalem

_4

p.

10
" ea 1981 . r. lmarla pncow
nica Unędu MleJ,klel.
wladaml~m,.,

łe

'"*"**

4

4. Nysa 522 s sanitarna, nr rej. PRB-446H, nr Sil4
nika 800359, nr p odwozia 286670, rok produkcji
1983, zużycie 75 proc., cena wywoławcza 257350

w

PHemyśhl

, 6. UAZ 469 b osobowy-terenowy; nr rej. PRA-923D,
silnika 91106386, nr podwozia 342708, rok produkcji 1979, zużycie 80 proc., cena wyWoławcza
212000 zł.

straży przemysłowej

niewykwalifikowanym 'do
wodu

". ,' Ponadto

Wyras, Ilębokle&". wsp6l4 "
C-alIcLi rodzb:i.Je ~.rłeJ
,kladaJ4:

nr

. Przetarg odbędzie s ię 30 marca o godzinie 9
buayilku WKTS-Przemyśl : plac Unii Brzeskiej 6.

*

kol. BEATA
STELMACH

5. Nysa 522 s sanitarna, nr rej. PRA-924 K, nr Sil4
nika 146979, nr pod~ol.ia 268387, rok produkcji
1982, zu życie 78 proc., cena wywoławcza 226500 zł ,

ATRAKCYJNĄ PRACĘ

klerownlcl_ UtIlQd.
Mle,l......Ieu. ilada Pra
eowoleu. Ir.oIeu.Dkl I
".Ieda,
4

VI

.

' ~PECJALISTOW

zakład

przyuczenia do

z.&4

z.atrudni

,wyższym i średnim

wyksztal.
cernem i odpowiednią praktyką na stanowiskach:
• technolog6w i konstruktorów
-. tłumaczy j ęzyka włoskiego
• ekonomistów
• mformatyków do pracy w Zakładowym Ośrodku
Informatyki
.
KANDYDATOM, podejmującym pracę w Z.kła·
cizie Dr 2 w Tychach. zapewnia się:
.:....- wynagrodzenie wg nowego zakładowego syste- .
mu wynagradzania
- dodatki za stat pracy, w wysokości od 5 -- 20
proc.
"
- nagrody jubileuszowe za 25, 30, 35, 40, 45 i 50 _
lat pracy
,
.
- nagrody z zysku, motywacyjne, eksportowe I
inne
- ekwjw~lent pieńięiny za węgiel
- a bsolwęntom szkół 'ponadpodstawowych, podejmującym pierwszą' pracę, . pożyczki na zagospodarow'a nie w łącznej wysokości do 100 000 zł, umarzane
w tra kcie pracy w zakładzie wg odpowiedniego re.
gulaminu
- osobom zamiejscowym zakwaterowanie w ho-t elach pracowniczych i na kwa terach prywatnych, a
dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, podejmując ych po ru pierwszy pracę, zapewnią się zakwaterowanie nieodpłatnie przez okres ' l .roku
,
- moiliwość otrzymania mieszkania w ramach
budownictwa zakładowego
_
"~ . pożyczki z funduszu mies.z kaniowego na Dudo-, wę domków, u:z:upełnienie wkładów mieszkaniowyc~
. r emonty i modernizację mieszkań
'
- korzystanie ze stołówki i bufetów zakładowych
, na zasadach częściowej odpłatności
- wcząsy l kolonie ' w ośrodkach górskich l nad4
morskich w kraju i za granicą
- szerokie Ipoożliwości w ypoczynkl,l I rozrywki w
ramach wycieczek ,sobotnio'4niedzielnych oraz irn4
prez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych
- możliwość nabycia' samochodu
- możliwość odrÓC7.enia zasadnictej służby wojskowej.
Ponadlo FSM Zakład nr Z w Tychach
posiada
n owoczesny ZESpOŁ SZKOŁ ZA WpOOWYCH, w
którym metr.a , uzyskać. wykształcenie zawodowe .1
średnie względnie tytuł robotnika wykwali!ikowa 4 "
'nego i misp'za w L8wodz.i. . .
Istnieje również możliwość uzyskania lub podnie 4
sienia kwalifikacji na kursach zawodowych organi 4
zowanych przez za~:ład.
DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU
D(, P.-':V:
dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt
oz

,

" Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysok ości 10 proc. ceny wywoł awctej w
kasie WKTS Przemyśl najpóźniej' w pnedd:tień
przetargu.

Dp. lni.
JACKOWI
MAJCB80WS~DW

..,...1,.

'PoJazdy można oglądać na trzy dni przed przetargiem w godzinach od 8 do 9 na terenie WKTS

.tębołr.lere _p6I~
C1Iaela .. powocł. lmIerd

Przemyś l.

TESClA

W raue ni edojścia do skutku I przetargu, przetarg II odbędzie się w tym samym dniu, tj. 30.03. G
godz. 10.
-

pracownic,.
pn~
blon"",' PO. Fred ......

, Zas trzega się prawo unieważnienia przetargu bu
' pódania przyczyn.

. .I

K 063 / 1
4

.-

"....

MIEJSKIE
PRZEOSIĘRIQRSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYSLU

OGLASZA PRZlaTARG
DłI

wykollaInie robót malarskich w obie kłach

30.~ •. ,'87

ciepłowniczych

w okresie 1.01-

r.

- Oferty należy skład'ać w n.iale Główn eco Mechanika w siedzibie przedsiębior
się ocłoszenia.
.

.tw. przy ul E. Plater 8 w C;illCU 14 daJ od. dnia ukazania
Szczegóły

Zastrzega
przyczyn.

techniczne
się

możóa uzgodnić

w MPEC-u w ww. terminie.

prawo wyboru ofe renta lub uniewaZnienia przetargu bez podania
K-053 / 1

Ordynalorowl Oddziału Neorololiczne.. Wo.
Jcwódlllie,o Szpilala ZespoioDe,. w P"rzera,.ilu
dr. ZBIGNIEWOWI KLEINOWJ .erdeclDc w,·
r~)I,. WlIp6lClueia t powodu qonu
.'

Ordynatorowi Oddzlalu Neurolo,lezDero W._
jew6clzklelo Szpitala Zespolon~,. w Pnemy_
łhl. lek..
med. ZBIGNIEWOWI
KLEINOWI
w)'Tazy
lłębolr.lcce
w.p6łczucla
,
powodu
'mlerc1

, ZONY

.zONY

skladaJ4:

DyrekcJa. .POP. Zw1ltzek Zawodow,
d"rekeJa I pracownie,. WSZ
K · 0$4 / 1

i pracowDlo,. Ze'polu Opieki Zdro".lneJ .
w. Pnera,.łhl
K-oII /1

"*
"*
"*
"*

stały

książeczka wojskowa lub potwierdzenie rejest racji przedpoborowych
legitymacja upezpieczeniowa z aktualnym
wpisem o sposobie rozwiązania umowy o pracę oraz
adnotacją o w ysokości zarobków
świadectwo szkolne, świadectw a pracy, 2' 10to, graLie.
Dyrekcja zastrze,a sobie . prawo .w yboru ofert. "
'
Informacje lelefoniczne _ Dział Kadr i Szkolenia
Zawodow ego, tel. 27-95412; "27-95-13.
-K-1239 / 10
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ciężarowych tradycji

br lery

je,... ftllarol ,..
• •• Y"HIlI medale
uwodo. eenlro!ay.,h I U(I'.a-

•

IIIn.n1eh ~mo5Iów,
lI",..lę., .....1I
'fil weln l":aeh II bil.lym orlem n.
pienł. DylI. ... J • pew.. okht Je--

"eu bard.1I dłu.o będ" w'aylew_
". "nemy.kleeo Iportu ,
11.16.,.
.01,_ . Ie .ote lIHaella h I J ę ..
IUllfni tł

na mbr" I w ydl amblcl! i
ąełen.)'m _lI..Iw&6...
r . hIenII, w IttlireJ n. I';lI.l e.1
mus lal '" ".ńew .....",,,li ~wpOB
.. ut .. l.c.,." hi~ """'ąeyeh a lcu·
... ,..• .,..blr.łe!a wlauc"o "'"
.. łl "Uq n"IUIl) l .n"U)'lllaAo)'eb II~ .w.lm kriłll ••• r-e.II,.. Pftk;po .....lea d. rr,IDCII"""1a
.. .r.blr.u l·qo.,,,j ..,~I, ro.poe.~1 .l~ IM bU,,"
p6lunn-.J
pnerw i" _ d",'" et.p •
je. .
....._II" ukirn t ,.e;'r"..Ie. B".ta
..
pr.ea 04 ,...:tsta•• JI'ł'O"' ......... .

Jak Jut Inf. r mow. 1i'm,., .d Ir.llka In:.anl Pne m,.'1 ma new)' .
'dewllt l.l' jut. k t .. b - jHno.e ke"jn,. "Pol
kl4r". pn.".iII1 " pa·
leaa"'l" I ...JI.d ell" ... elclarowyeb .ekdaeh P.t.nU. Oik.na Z a p.,
Ww, PloDa Olł::uyca I WLK8 An"klll .,·jałal. m.I".. " . jalr.lml . 111
kl",. .... 1 tr"ncr BII ... ta.. B III. r I _ '.iflla .ak""""'" ,"emfIlllej nlanlt _ pon ..
_."111 lpouara 'Ia s .. )'ob podopl ec: ••
.yel•• .lak ... "kl~ I łł::D Jt::.-. k~k •• bud.'lJl "yd:aJe. a al.el koa ·
!.nwen,. J"" .pluJe IMa .. r.,."m .. k.l~nl....,., kl.r" ... w,.c:b... a. _
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