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Ksiqżld
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Prasll na stele zedamowilll się w ka~
lendarm imprez majowllch. Kjerm4~
łZe • • pot/umlc z pi.łcrzamł.
Wl/dawca·
mi I lizten.nikarzami, .ze-roka popularJlzacja dorobku
W1Idawntczego
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sucha I lakontcm a 10
definicja, w dodatku nie ..awierajqclI
lzcte"ólów histor llc~ nllch. bard zo cie~
kaWl/ch zresctq. Nabllwca kslqiki nie
.zastanawia rit ~ r e"ulv nad ;ej rodowodem.. PatrZ'll no. niq ;Ck na t ródla
okreJlonej tDfedzv bqdt lokatę ll:api~
talu., albo pr..edm!.ot,
kto",
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• pienfę!JIł z du,tvm
Z'II.kiem,
Bu
względu ;edn ak n a pobudki,
jakirm
kierują sit kupu1qCV.
dobra ksiqżka
bvla prtedmiotrm
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AKTUALNOSCI

KOMUNIKAT
TOWARZYSTWO PRZYJACIOL PRZEMYSLA
i REGiONU
i n f o r m u j e społeczeństwo o uroczystym odsło-
nięciu obelisku z n azwą ulicy "Monte Cassino",
które odbędzie się 18 maja br. o godz. 18
w 43 rocznicę t ej wielkiej zwycięskiej bitwy.
Dojazd do ul. Monte Cassino (ulica prowadząca do
budującego się woj. szpitala) autobusami komunikacji miejskiej, przystanek obok stacji CPN.
Zaprasza się do licznego uczestnictwa w tej uro-
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czystości .
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• . Ocena realb.a,cjl programu roJWoju drobnej wyt w 6r czości

l udu, w~ latach 1836lO ;eden- t;
tematów
Kolegium Wojewody. które 0bradowalo w Przemyślu. _"
• Na zapfOu.enle Wojew6dzkiej
Federacji Sportu
przyjechała
z
czterodnlowq
wbyt.ą, delegacja trenerow I
dzlałacz.y .portowych 2.e Lw,r
wa. Radz.łccklch ,ości podeJ1990 -

mowa ł

J arollawskl

Klub

Sportowy.
G MAJA ~
$ DiÓennlkane I pracown icy adrn1ni.tracjl natuj re-da kcjl w}ączyll ·.1«: do renUlacjl Obywatelskiego CzyIlU
Społecznego. W dzielni cy
Lipowica 'l8.sadzlllŚmy kil'iasct
d~b6w I aclen na Obuaru--ok.
40 arów la nie jak pn.eczytalIśmy . 'fi "Nowinach" l hek ta ra).
Planujemy
w
, prlyuloścl

kontynuo wać

łeczne prace pu.y

.po-

~!esian\u

ter enów, mamy w ięc nad:tlejt;:, te z e7:ase m dojdziem y I do
l hektara ,.naszego lasu.

7 MAJA

•
wał

W Przemyskie m przeby~
prezes ZarUldu Central-

nego
Związku
Sp6łd1.:lelnl
Budownictwa
M ieszkaniowo:!go - Bohdan Saar.
kt6ry
.potkał .ię %. właduunl woje:wÓdzkimi, a takte przedstawicielami sp6ld :delczoścl mlenk:mf.owej. Celem tej ro~
czeJ wi.zyty było om6wlenie
aktualnych problemów .p6Id1.:!elczego budownictwa mieszkaniowego.
• Obradowal Obywatelsld
K omitet ObchodÓW
Swlęta
L u dowegr w Przemyskiem.
• Jeden z najaklywnleJszych w
województwie

"rod. ZSRR

Klub Seniora dzla laJqcy przy
Klubie Osiedlowym Przemyskiej Sp6łd:tleJn.I Mieszkaniowej przy ul. Pstrowskiego w
Przemyślu,
ob chodził
swoje
lO- lecie.
Ucuzono
paml~
1lJlarJych seniorów, najaktywnIejsi działacze uhonorowani
zostaU nagrodami I dyploma-

U.SO Archlw-.m X% ,.lekll
11.541 Do brlUIO"
19.10 alówmy ot.a.rele

mi.

ZO." Plnal

U.f' Przy jemne I pol,.teeln:Y1ll
15.łł li. elap Wyłci,u PolloJLl
11.15 :r elel'.pr~

eó..

Zł'''''.

Pnban

PlłGbu:ów.

- Alu
Lekcnnoliw

AlIlA'tnd.m _
Llllłlk

• W mIastach I gminach
nasze:o wojew6dltwa odbywaly a.ię UczDe imprezy z. okaljl Dnia Zwycięstwa , m. In. w
Przemyjlu • _ , m.anlf~stacja
pr:r..ed pomnikiem Wdu (;ez.noki; w Jarodawiu I Lubaczowie _ uroczyste
akademle.
SkJadano kwiaty przed poronlkam l
Wdzh;:cznośd
ł'"
miejscach paml~l narodowej.

W Przemyłlu obradowttł

zes pół radnych Wojewódzkiej
Rady Narodowej - członków
PZPR I bezpartyjnych.
Omawiano m aterlaly pn;ygetowywane na najblltsz.e sesje
WRN.
• Z okazji Dnia Transportowca I Dregowca odbyła alę:
w Pr:remyłlu uroczylta akademia. Watnym jej akcentem
było wr~nle azt.andaru dla
Rejonu Dr6&: Publicznych, w
Przemyjlu,
ufundowanego
przez cmlnne rady narodowe
w Chłopica ch I Rokietnicy,

• Z uchlałem 23 zespołów
:r; ule:e kraJu rozpoczął _Ię:
w Przemyłlu XI O gÓlnopolski
FesUwal Kapel
Podwórkowych. Oprócz wyst(!p6w konkursowych na scenie
WDK.
orkiestry I kapele koncertowaly takte na ulicach mlasta.
• MAJA

• Z Inicjatywy
Oddzia1u
Pol.!kiego Towarzystwa Turystyczno-KraJoznawczego
i
Koła PTTK przy Wojs kow ym
Ośrodku Kultury w Pr:z.emyślu, p uy
wipółudzlale Wydua lu
Kultury
Fizycznej,
Sportu I Turystyki
UrZl!dU
Wojew6dzklego. zorc:a'nlrowano pierwszy Przemylkl Marato n Górski w marszach
na
orientacje::.

I

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z ZarUl.dem Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w · Prze myślu.
K-114l1
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luł. Roberl Pa"'łowslIl (led
tceboleau, I 1010,ep,ue.rl. Barb.·
ra Syll.la. Zdzisi.. lh .. lla ..... Wle1l'.. WOjelen'lIell. rer"* ~lem·
b.lewska (rolorepot'et~ Zbirale. Ziembolewslli. . KOREKTA: Zena
Cyp rowska ł Marl.' Sliyl1lC1lyk.
.
,
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p.),'"
tc't H .... I f~"
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_ ci I Beklam • annowie pn, ul. uonlll.coweJ S or.. wu,·

"' ..

U .U

J (lyll NaY") CH)

1I.oe.
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18.10
lU.

%3.ł';

PIĄTEK

WOJEWODZKI
ZWIĄZEK SPOLDZIELNI MIESZKANIOWYCH
W PRZEMYSLU, ul. Pstrowskiego 10

11."
U .lI

n.OS Projluaa "lIbl..

17..30 Pól

.n...

ts.OII "seree

11.55 Losowa nie Bx:pr~ Lotk.
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•

Tl.k-hk

r~

•
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lU.

19.00 M.nitor fl44.wy
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Równają

do najlepszych
w.r6d .p6łd'delnl · o&:rodn1ao'"'P"Czelaraklcb wmrOW)1D bandlem 1ł')TÓŻD1ał1 1"1: dot.l!,d .kleP)' ..Ocrodn1k." .. wo!. krośnleń.klm t QOWQ~decldm. Poda:llldnęll najlep...,c:b
.p6łdzJeICT
..
nasu,o województwa. opracowa·
U prop'am modernizacji .W1ch
placówek l na ofek.t1 nie tn.eba
b,10 dlu,o nek.ć. W .klepach
na pl. Korat)1ucJi I na olled1u
~uanOw w Przem,ślu urucho-Ii~ono dodatkowo .tel.ka poprawUa .1, tunkc}onalno.łć, utaJ'.
II .~ teraz 3·krotnle w1tn8 nli
poprudnlo. W t1m 'foku podo.
bnl!; modernlzacJ~ majIIi pueU6
placówki WSOP w Dynowie
I
na o.. 30-lecla PRL .. Pnemyłlu.
W marcu br. pu,b,. "Ocrodnl·
kowl" okazał)' .klep pU1 ut Łu
kallruklego w Przem,-łlu,
w
kt6r)'m moina kupić .łtodkl do
produkcji ogrodnlcuJ I pnczelarslclej
(nUiona.
preparatp
ehemicz.ne. nan:ęcWa,
nawoz1
Up.).

Wprawdzie dopiero
początek
maja. a m.lmo to w
.klepacb
Jest pod doJtatk.lem pomldorow,
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dodałkowo ......
eb.m.Im~ Il..llka Itrap1l6. a _
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W naJbl'it.!qdl latach ap61dzielnla ma
otrzymać
lokale
.klepowe na o.. R,cer.klm
I
KOl1nlerow. Prz1da1b1 Ilę tel
choćby

jeden

W'

eenttul1l

mta·

.ta.

jako te nie ma w nim ant
jednej, C%TnneJ pnn cal, rok
placówki "Ocrodnlka".
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podkreJUć. te Iklep1 tej
.póI.
dzlelni pracUM we
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wolne .obo\)'.
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'M :r.eapolów
kont.roln7ch. uc:zeltnlcąlo •
I podetapl. tegorOcznej ope-o
racji ...Po-eIJa", kt6ra uw...
la od lO m.wca 60 11 kwiet ..
nIL Skontro&owaDO bllllko po-.
Ao-. pooe.jt Pf7Wltn)"Ch. ...
bl*tó. bMułlowych l \łaIu
IO~
oraz ub'tea.nokl
publiczneJ. placówek ołwtatp
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403,

po.rqdkow;rm

Nłepoprawn1ch

-
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1 brudalÓ. ukarano manda.

taml na kwot. t 8UI tT" zł,
.porzącbono 85 walc_6.... cia
ko1e,16w
dl.
wykrocuń.,
wszcr..:to 51 postępowań J)'rZJ"rotowawczych, wręcumo 188
upomnień egzekucyjnych.
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na .uwa Ją ce .Ię
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po
11

poazcq61nye:b cmin. 8Il zr6t·
nIcoWllne. W Rakletnlc1 np
nie *ontrolowano ani }edneJ
poR.)! pr1watneJ. nie naloto-no ładnej kar1, mimo Ił u.
jawnloao 15 wykroczeń.
W
Chłopkach po .....ołaDO 11
ze..
rpoł6w, a zdołano skontrolował:
zaledwie 'eden obiekt uty1ft:zn oki pubUCUieJ. W Laazkach
wakla6zJe zespoł6w brakowało funk cjonarlu są
MO
m1mo Ił ujawniono 9tI
wyktoezdl. nie nalotono ani
Jednej kar1.
W Ole'Z1cacb
lIkonttolowano wprawclzje 81
po~sJ1 pr1wa.l;nych I l i
ob lekt6w utytecz.no.łcl publlcr.neJ, Ile nie . tw lerdzono ani
jedncgo wTkroczenla. C:tTtb1
bylo at tak dobrze?
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Matna podać r6wnle:ł
re, pn.y1dad6w bardueJ rze,·
teInelo potraktowania akcji
pr uz te kombJe. W Wl ą·
zownlcy .kontl'Olowano bU.
alta 100 proc. posesji I oblekt6w, nalotono mand at y
na
kwot~ 112.5 tys. l.I, W Pn.emyllu natomiast ujawniono
HO r6lnyCb nleprawidłowo
jcl, kt6re kontowały bała,a.
niau" blisko
400 tys.
U.
Równie! dobre w1n lkl :.ano\owaly
komisje w emmle
Pruchn1k. kt6re . kontrolowa.
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'NU,7.tkie obiek ty handlowe, uslulowe I inne , IulIl,ce otę6łowi społecu:r\stw:a . a
takie ok. TO proc., posesjI pry_
watn1cb (w 104 pu.ypadkach
winnych ukarano mandatami
na ,umę 115:5 tys. d). Na tennacb wiejskic h nadaj naj·
w lęka:z.,.
problem
stanowią
zaniedbania w zakresie g ...
• podark l wodM. ~ciekowe j
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:r;wlaft.C'tI w okresie poprzedzającym kolejne akcje... P...
leI!a" mob!l\zuje do. zaprowadunla porządku} nie tylko
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byle Idzie) od deble.
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suroweó ... I eJ:W.'f"ICJL Duta reu:rWll
\kW'!. )elIztte VI stopniu .ykorzy.
ataa.1a IUUUD ł u~ań.. 1lII'Ud.
aI<t t»ontw. W\i&ZII, le pi.! pl'owad:lić
kua«wlde I rcruon~~!u ma·
IiZJ'DO_SW, Wielk1ra
mnl'ootr."'atw.
zł. Jako6C ~
dukeJI. pO\I/oduJąt:. llieiKl'lnetma
tuiyc:1e m4lrertaJów I n.4znl«o.
uLru4anle.
• .k"lenllle ...,.. •• Ua.aie ...
ołę,. • • .,,,••• ·łfl!h. lc&n..... Chod ai .M.....nkl o chlon~ przedsicbloratw n. iRvo'llt'ac,S.. elwarza.nie
odpo Włcd.nlch
bodh::ów
rln:ms::>" ,,.cb dl. kadr." lniyAiu,.jvo-tedł
łllocl.Dej. dla W]'n .. Ja z.C6... I rac)o.
oal1Utoonlw. przel.my•••le bef'lcor
b letn.o6eL d lrnlnowaDW! sjawiJ;k
b luroll:ral ]'?.ZIlu:
• · .Ięluae ..1. _ _ ...... eks. . rt_ wY"~w I ..... . W " i elu
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on.odaltb\oxa.... ch nadaj o. w, ·
kon)'lltujot tle 4 01tateenle moilI.

W<Jk1 'WUoatu irodk6w !la r <n1L'ój
, 0l.i0ii f!O;>r;rez int ensjtlk.c:k e'klpat Iu.. M I.", aspiracj i r:l16~ ... d,,·
t~n l u
do noWQC"łNDokl powinno
byt t:aPC!\\"n~e wIsl.....m wyrobom
kolliruręDCl'inoic l
oa rynkaeb u·
I'rl nłczny('h:

• M.,'lt.w:e " . .r.", • •1-:I0:II" . ... ..
I'darm,. ... b,,·pol i ala. . .gll.

_,..",. W,kOl'Z)'slanle .

amon~cio

"yc h upn. wn leiJ . zaloa:l tIOw i~no
zm lerr.at w k Ierunku a::er.:xe~o II lt ~ _ uf!OwSU!d\na.n i. se·

ch form MpaJzac!i $M'łIC;.Y.
Pali$tw. II rt1 t. 6 y J.. qM)łowy
.. jui awawd.zoa.. ~a
..... e.łe r Z . ... ach . ki. ZII_ł mi
pocinQ5Ien.l. wy ddnołt'L _ .... 1.
w.lniejsze oobs:arl' -dz11l.1 allia.
IJ)rt'(fic<lll wle
.,dzlll!llt
Z&l'Gbcl<
klóoryeb pOWInn)' sJe tk<IIieeQIt9- ",ft(n~r n04c:J I Sak.! 1ndTWidu• .
w.t r.4,. ptaoown b e . uznano:
.tACZO ...ltladu praey • • tuty k51tal•
• ..-ię"-ie ..,..........1 ~..,..
to.anlu PO~lIcl a sol!d arnoki za
lA:Ucja .adal dute M'll'.crwy • u.
.lr.rc&le orran!.zacj\ 17!"1Ic.'!'. un\.n~ re tu ltllly r.b lorowelo ... ytlłku .
woiol. ~e~ wykorz.\'stanl11 CZAI_
Dz.!ellIc tle · 4ołwladt'.tenJaml z
.u I d yscyulin.'!' u racy:
'I\' łałll)'eh roll l.Uó w
Pl'aey p ned.
• poiljęeie . .. lab';' • u1r.r ulł itawlctela
tJOdkrejla1J
mod.e ,.\.owaal. Istnid~eep po. potn.cbe .amt>n.dów
lIO<I oj nl nwanl.
ckialaó
'~Mljal.
'lf'J'ł ... irel"'ICe.
Wyk o n)'- .uol~n o-pOl l l ycznych
nil rucz
"'uillc r.don.ln io Arodk l. .kklm l DI1łn lejl1.f!l!o (a SIl nllpra,,.de azefO_
4 y s!20auj4 przed siebiOl1ltw~. t.ruba 1I:1e) ",yk flrZYJltania Prl.)·!&łulC\ljt·
dokonywać nlezt;edny<,h 1:rolan ... c,yob radom Ot'łleownle..,-m upraw·
nrof\.lu . prooukcJi. - unowoc:u:łn1al! . Ien . onz r&ll łudl Ulllawowet!o
j'l. pnytpies:;ae Cll'(I('esy odn.wla·
modelu oartoersklcb stawDk6.
Dla wyrobów. łeJlleJ doIItOlOOW,..ał łlll«ll;7' or.IOI m l » mon.adu pn.
')e do J)Oł,rzIeb ryulru t eksuoriu.
_ WDk«.,ce I dyrekeiaJJll pne4alę-.
Pn...w;~~~ te. "J"I!I>pektuJ.lce •
• Ior. tw-.
&tre • ~1a efc..t]'"\/:nokt. DOwin·
Dl' atat .• . podj;taW'l uniaa a&.ruk·

erjt:u w ezłoDck Rad"

nwnlÓW. "ycof.1 z Sej mu tir ~W
prit1eł!:łu u .......,.. kt6n ~.
lila OCI'IInlcza ł. U1)I'.wnłf!AI. C!II'J!:a_

tycyunem. Podobnie, jako molo wlar,.,odne, Iralrtowall
niektóuy moje pbtnlejlle wy pow iedz! na teu temat połUrzone • *ialalnośt: partII ... region1o. D)'lkl,l5).. ~ka
m la la w6wczu m iejsce. ""lIzala .Ię & kwestili okupacyjnego rodowodu przemy.kleJ or,:mbacJt PPR. GI6\Ir.JY.m
Z3Uu-t«n klcowanJCn p~:ilC!Cl wko moim ...,.-powledzJom
mialo być k.le ~ anlczen le d z!ab.lnołcł PPU do dero
elnk&nle polaldeh, • ...Ite wykluczano dzhlla1nośf partU
we Lwowie. a Dawel w Przemyłlu, którego przynale;ność
~tut wo... mI.aU. być jakoby do końca wojD.)' nie roulra,y·
cnJęta. 'Nie d,..ponowal-em wc.wczas Innym! - nit meld unki ... ywladu AK I OIOb1łl te re1lłde byłycb dzJalauy PPR
- tró dlam1. T)omcr.uem pot..... ler dzen lem mokh 6WC:zesn1cb
wypowledt1 stał Ilę nie la d.:!. a r g ument ot6ł. • ...ypełnio
nej J crudnla 1Ma roku anlrJede penonalnł'] Wlad), 5'law
Gomułka Da P1tan1e: ..K iedy I e:d~. Wlt4pUem do PPR"

or,;uw,aeyj.aych, atelilacli sta_
... lak pr.e)'. .... nobów. WlIro ..... dz.a..
niłI. _yeb lechDolo I II _ OOW!tlD O

by t obAlHllle

lUU'ad y I 1'0. r.pawU!niu

Kiedy w UlaI rokw po :rll p!erwu1 upitalem o dz.iaPPR we Lwo ....rie, ~tkało się to z du ł.ym .cep-

l atności

,.K.'w."

Samorząd

..... ellzacjL Preu.a

południowo-wschodniej

w.·

rzaj-.c7"' . . IIiInWtI ~tOw ",1••
mQ"c b !do kot.c. tlili ł'Oku mal ..
_
smalel o ł,ł procJ, w tym.
a l.j
plallu)e sil; -prujlit .so
m. ba. m.terlalocb.łołulo!cl lo '1,.5
4 ...1A1.. lnoścl pll'- biWejueJ ry wdłu.cjl , takie!.
Oo$konalenla
procJ I eIlU,ocbłotlsr.okl (o
• t y JMl łoW'n)'lIU :ł .. F301Il.Y" upa_ kl6te) mo w. w uehw. le.
proc.). Co ~ uobI llonkl'e\neC'Q I1'U.M 111. lo. w "pODNOSZENIU
w t,.~ ukreCle? .I.jlll
b"t tlp. RAHOJ ZEBRA."ł pop J uczy_

aooO:ał

Jeszcze wokił
.konspiracyjnej
działalności
PPR
,
w Polsce

Wypowled1 Gomulkl cal ko",.. h:! e r~za Wl4lpllwośei
do podMc!a .ulablnoAcl organl~jod P:lhkiel Partii
Robottde::eJ na WlCb6d od Prz.en11łla. Wprawdzie j~o po.
byt we Lwowie WTPIIda w okTeafe p'fzed ofic)e;lnym agło
S7.eniem powstania partU. n!emnlej
n lez.blcie
dO\\'o<!;'J
istn ienia I pr~i:noAd pol5lc:le h Środowi sk lewirowyc h we
Lwowie.
Informacja PQw,.ilu umacnia przekonanie o wlarygod·
noścl tr6deł m6~e7Ch o Is1nie.nll,l PPR w Przenu-śl tL Nie
było ' bowiem tadJł)'eb pod:zjal6w na ter7łorlum o pol·
,kim bIldt '*ralfulldm laal(gu oMuaty...anla 1I:onspi rOl cy j·
nega. BadzllllCka koQIpil1Ic:ja I Jlarl,yunlka dzlwl,\" na te.rytorIum etnlem!e polskim I odWTOtnłe.
~

Ju1 po powłlaniu przemy.klej komorkJ PPlt, ZOI'g:anizo-

prudwOjVUlYJQ łrodowlaic l,l kolt'Janklm.
w m1ikie ulokowana łajna Tadios\acja radt:;eeka
Na czele kom6łttl .lal dhl,oletnJ dz!alłlcc KomWl!It,.~
ne-j Partii
Marian
Brąglewicz,
a w }ej skład
wc.hodz1U m.. In. - MJehal Wlmckl, M.!cha) MakI, Alfred

"'OInej

1ł6.nłe W'

70Ibła

Po'*'

Jawonk1.
dzIałaczki

R.dio.tlc.ję

u:n! u'tC'l.oO(l w mleukaniu byłej
PPS-Lewlcy MarU StodollńtkleJ (pL ..Mira") .

Zawile d:zleje poaklego ruchu robotniczego .prawiły. t e
o tamtych .,ydanen!QCh wl.em,. bo~dzo mało. Wlele wy!
bitnych politad 'lOStato :zapomniall:fcb, wleJe wydaneń
t rak towanych je.1 Jut d :li z. nledowlen.:mlcm. Czas. nie·
Itety, zaciera ' lady. atcull61nle d dałalnojct kon,piracyj.nej. MIejm,. )ednakte n a d z.i eję, te n lekt6re 1: tych wyda·
rze6, podobnie t at d :zja l alnojć PPR _
Lwowie. wajdą
pel.'le polw itrdUWl le łT6d1owe.
eTANU!:.A'" 8TĘPl~

5

ZBWENIA
komputeQ' Ze5po1ow' Szk61 Zawodc.WJ'Cb,.· T eraE part)'CTpUJe" '"

Co
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Do tego. te LubacWW' zawsze
pre1erowal cichą, lnie t<reclą) robotę. w Prumyskiem zdątono slę
Jut pnYlwyCUłić. KJed,
gtWe
inddej ka:ł:de - ftalwljm7 to dzieł o,

pacząw!;!:1

od z.am.leneń,

na końco wym etapie IkońCf.1W1%.1. otacuno ro:r.głosem propagandowym, LubaczowianIe pastępowall inaczej. Zamlast komenwwać, narzekać i rozg}anać wokól o mękac h twonen1a. oni po prostu - roblll
Rozwiązano więc problem ba11' oświatowej, zapewniono d....
skonaj. warunki Iec:znf.ctwu otwar temu, a budownictwo mle!znlowe nte ma sobie r6wnych
ie tylko w wojew6d~twie. Nic
d1.lwnego, te w konku rsle
tyluł Mbtrz.a Gospodarności
up~asowa ł. ,ic;: Lubllaów w 1986
roku na n poŁycJ I w kraju.
Iaka jest recepta na m1strUlJtwo? CŁY w,zystko Idzie %awu:e
tak gładko jak zap:lanowano? Na
ten temat wYPOwiadają Ilę radni Miejskiej Rady Narodowej:
JAN BOGUSZ _ pnewodniczący
LESZEK
PLACHTA
,
K ' '( Oś lat
Zdroprzew.
omlsl
w,.,
wla, Spraw Socjalnych, K ultury
ł Sportu oraz WITOLD ARGASIRSKJ _ członek Kom!sjl Rozwoj u
Społeczno-GOIIpodarczego,
Pn;estrzennego l GOIpodarki F{4
ntmsowej.
_ Nie ma. anlwasall1eJ recept.,.
na luk ces
kategorycznJe
stwlerd:u.a J . Bogus.z.. _ Moie to
bnml .ł opnow., Ile war unkiem
PflwodŁenl .. $ed u)'1lchronbowanie sadali podehnoWln"h przez
radę I oezekhn.a.laml .poleozeiial-wa. . Tylko wtedy lDoma Ue.,.ć
ł!a wspólne I efckt,.,..ne dzlała-
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..... as odpewkdal.
Lubaezodl.,.
Kultur,.. Choda! .... łeb, .IęceJ b,.ł. !mprea wtua, . . łft,.

pracę

.

ukl&daaal,. t..
ale m.&P'l7 • .In' Jednak peo-

Iłepołiw •

-

lu1Jaczo
radnym

cIepło
'takłady u ...

proj ektowanej

wni miejskiej, Inne

al III _ stwlerdu L Plaeh·
O\łł

ta. -

Jake pspedane ....bud

S-. Ut_a ale mam7'

-

pewledsm:r -

1-.11..

de

władz,

układ6..

w MIle--

prUlD)'aJv

kh.nowe,o. Sl4d leb . part,e,p,,·
e,l. - ., pnclb lęW'dęeiach miasta
opiera l\ę Da lasadzie dobrej _IL
A pMr:eclet moimi bJ ... bU...t ...
ryJaie pnezoa.caat na cele 8po·
leone

śni

I.

esęł6

- In..

w pełnym

p&datka elnewwe-

Bogus.z -

.prawa - dodaje J
&o utru.d.nienle 11.0·

blcł.

W .. w~:dlv Ił
rOlbu.dow,
ZHB wll'ŃuJe liczbw. męłczy&a,
.. dt. Icb padncrek nie mam)'
lI:b7 ~

.seta ..rnt.

Moie roTlf&Dł.'

·_ ·· ·· · · ~'~ ~ 7 ~·~":.;'

~,

lny
"moc)' •

rad7. PierWsza ..:..... to budowa nowego sŁplta~
la. d ru,a. :..:.. kotłowni mieJSkieJ •.
t.ri.cda ~ ~zJuc7.alnl
~clelc:QW
oraz kolekto!:.:a lanitarnego.
MI~ .kU.tcCUlOOCI p.rac1' ka~
ideJ rady narodowej jest jej , ~
Iwansowanie 1V rea.llzac.ll pro.
:ramu wyborczego. W'zysc,. · pa~
. mJęl.am7 Qkres kampanil .,)'borQ.ej do rad, kiedy to obywate. l~ wy,uwall set1!:1 wniosków, l
P;O$tulatOw, które po u,ystema
tY1.Owanl~ a ~o t ureatnle-niu., wlączono
do prOlram6W".
Moi. ro:..m6wcy ocenia ją, te lubacww,l(ł
' program
·wyborC7.7
4

zreallzowano dotychczA. na po-tiomie' 70--75 proc.

I to najlepiej śwladct.y Q zal gospodarnosci _ społe
czeństwa oraz władz miasta..
radno~cl

T, EIDIBOLEWSK"

Bada
Społeczno- Gospodarcza
przy WRN

JO.

IOWIID)' '" pn:,.lIZ'o~el przeli Jc1ow Oleu,.each 2:aklad p,...
IPOWltalt _we le.pol7.
l ekcje opoł'"
dukcJI od.reb !porwwej cboł
sałnter.o_ '
OaJem, odpO- ~lowo t _lilii. ten PrttbletD.
wledDJe aalecalb I ... s
łeC',
Ponlewa! m ol rounówcy lJUlIkorO brlk'" kwallllłlowapcJ kl.swojego
W,. l pleal4:dsy. Fakl" te 1)..1 do- ją na wylot sprawy
breJ dncbe 1-.Jd1lJe lię roso'" mlalla 1 widać, te tkwią w nich
dewa LDK, ale ba..
łe
Ille gł~1co. chcę Jeiicze dowledŁlet
wn,..tka_ Z ~ba7O)l probl... się czy wszylcy radnI" wyka ...umaml boQ'u lIę .Iuiba IdrO- Ją takJe mangatowanle w pracy
wła. Wpn,wdzłe I prawa
br ak. 'połecznej.
pnychctdal lekanldch Jlli ale
OeenllllilU,. Indywldua~
Is'aleJe, ale . ...-ł" npl'aL W Pl'aeil radn,.ch - mówi J . ~
obec.a,... - lepieJ Jd ale będsie gus&. - W kUku Pt"-,ypadkacb
- konIeeau Jesl ao . . lawest,.- pneprowadJ;\nlim1 ' rud ne roseJa. Z lekarr.aatl td ale jest we-- mo"" Ret.uUa'y ą Np. pn:rp1010: moie Pflprawl Ilę, Cd,. slu- łewanIe kaideJ .etJl Jesl I rel u ,
łba sdrowla
ołnyma blok o Zł b' bunIlwe. Ludne ezuJ.II alę Pmlessklnllcb_
,pod.ana mł, IIł saddor nl. " łff
Gdy móWi .Ię o ~ycięta kwtnc.Ja na lesSach u. wsze pne-nlu kłopotów "wiatowych, jako krlna 8ft pwc. To rownld o
pozytyWIlJ" w
tym
względzie C:lymi i wiadczy.
przyklad, % re-KUly pokazuje .ie;:
- l'Iankamenlem w
na..cI
Lubacww. I dusznie: oabudowa\I przednkoIl, lal gimnastycz· prac,. _ I.u:u pełnla W. Argaslń
ski - Jest aby t lda~ Pl"ilpaJonych. szkoły 'ą obszerne...
waale ddalllnokl rady, Ludile
_ T,,~ r6wl1ieł nCl,.Dlł~ ,Ię nęsło nan:ckaA, ie hł $est coł
prubleDlJ" - mówi J.
Bo_gusZ. ronopane, łam rozwllone - a
- Wuolł Ueab,. ml~z~am~6w, o.1e wledlll e kłopotach • maIwla5"1:"8 mloQch !ll8he ll!itw - ter lallml CIY w:rkonawcamL S~
a C8 SI tym leble - dJ:lecl, J;a- aleclerpllwL
e"l:yna powoduwae
eiasnut ,= w
pr"cdnko1acb. I .atolaeb
podNo 1 wreszcie kontakty z wyh.. Mart lm
I
t
blrcami Do tej formy dz.lałania
stawowyc
w Y 1'1 yQ1, przywiązuje się w Lubaczowia
bo ehoe moce pn.eHbowe z.n a· duią wag~. Komisja d" Samolazbby się, &a Jedoak bnk u śro- rUldów MicS7.kańc6w
Ml~N udk6w I1le pneskDC%J'l!l,..
Irzymuje np. ścisłe kontakty .I
- RO"l:budowaje tlę wprawdzie samorządami pracowniczym!. RaSzko lę PedsłaWGW\ lU' l do- dni pelnlą dy:ł:ury w siedzibach
daje W. Ar,asińskl - ale Je- komitetów osiedlowych _ tą dro-piej b,.lob, W"J'badowM nową gil. wpływa do rady 'poro wnlo- n_ruow. wIdełwie na Je- sk6w I uwag. Poza tym radni
dno w yJdsle.
szeroko angatuJll sic:: w dtiałal~
Swladczenie uk1ad6w prac)' ność wychowawczą . Jelt
ona
na rzecl miasta _ to jest to, co~ potrzebna: nowe m!eszkania taw Lubaczowie wlchodz.1 bardzo slcdlaR ludzie młodzi.,
CZęlto
dobrze. Na pł"Q'klad Zakład Ma- ,poua Lubaczowa.. Zdarza Ilę, 1&
ufn
Budow1anyeb HSW (ma- wyznają .zasad~: ~Ily~.tko m: .Ię
cleny.la firma
ArgallńJkiego) nalety. wiec- eo Ill: I)ędc:: anaatosylłcmatyem!e wplaea na konto wać... Takicb nale:ł:y przekonyNarodowego ~u
Pomocy wać do lubllczowsklego . tylu. I
Szkole, pom6gł • budowie łącz.. to sil: robl
nIk a w SP At I I u.fundował \nr

r.t.

r--------------------------;

ZYGMUNT MARCIAK

składzie

- Naue oplnte IDWI~ b,.6 prsed'e Wlz,-sUr.ha .larnado.
- stwierdzono na inauguracyjnym posiedzeniu ltAOY SPOt.E.CZNO-GOSPODARCZEJ prą WoJew6d.zJdeJ Radzie Nar odoweJ.
- Kaidy t: nal Jd ebyba dslda.l .fes' pucu . . .,., li .tel_
.poIeclna. pr.ICa w radzie pn,.DIaI.e k.n1»cd. IM lDacaeJ. ,.
kU" • nu a,odziłb, aJę a.a ,,")'JęClI• •e 1I&SH,.'aeco,. a.le
Jakie s6bowilłsulltce. . cdoak..tw..w
POOkreślano, te rada nie małe (a raczej
nie powinna)
ujmować ,Ię detałaml. ale :r.a&:adnienlaml problemow,mt, łeJ

opinie winny .Iutyć zwla.szcz& lepsiemu przycotowanIu
opracowaniu planów rozwoju województwa.

charakteryst:rkl członków Rady
której przewodnictwo powierzono
ZDZISt.A WOWI KONIECZNEMU- (paln: "PersonaUa"
w
"ZP" z 29 kwietnIa br.):
A 0\0

skład

I

I krótkie

Społeczno-Gospoda rczej,

TERESA KOTY~
PAX), Ia.t 47,
w Rejonie
w Luba-

'ZOFIA
ANDRUSIE}VICZ
(pZPR), lat 3G, sekretar& ZW
L[gi K(lb ie~ Pobklcłl.; STANISLA W BARTNICKI (ZSL),
la t 50, emc. ry! I O.s.tl'Owa k..
P.rzclTl,yila; JOZEF BIELECKI (bez,p.), lat 33, klerow~
nik działu w WPKM w Przemyślu; RYSZARD
BOCIAN
(PZPR), lat 39, preze. Za.rzą 
du Rolniczego Ze-'POlu Spólw
Młynach;
d ... lelczeco
HELENA
BRYK
(pZPR),
lat
45,
zastępca
prezesa
m rL,\du OW CZSS "Społ em":
BRONISLAW
BULINSKI
(PZPR), lat
153, właŚCIciel
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*

Gdll Wl/.zedl z wię z ienia
nie
.waletc! . obie miejsca. Pozo domem czul się niepeumie, w domu tet
-

m~l

U/sztłstko

go drażnilo. Kied u' wr6Ci l.
jak za downuch czas6w, na raul zu i
jakU podeksclltowanV. Zapewn ial, że
10 tylko jedn o piwko, te spotkał sta71fch. prZ1/jaciól, że zala twiq mu pracę. Nie móg l
oczuwUcie zajmować
atanowiska
zwiqzanego z odpowieddolnoSciq mat erialną,
Zostal ZWUktum .. /izvc=Um" - I Ulko przej.łciowo,
zanim znajdzie caf lepszego,
zapewniał.

Już dawno .:niknql
jeuo osob/stv
czar i elegancj a. Nie zależało mu na
IVm, jak wUglqda, nie chciało mu li,
nawet ogolic!. Kledll' tobaczvlom
00
jak pijanu Sp! no lawce. Prze14molam
barierę włtlldu.. Namordowalam ,ię zan im zdolalam podnldć aa i przuho·
lować

do domu. Miolom ochotę za·
pod ziemię, czując na sobie
spojr<:enia przechodnl6w.
pdć

_N.10

me.

CHC~
MI SU;
Nie
fi'Ulm dokqd Ut, alli .U", bil
lu zo,tat ł po f"1U już nit!

wiem kt6ty, ZGC'~ć WR1ł""
stka od tlowa.
Matko. Ul

pntlpłllWie zWid powiedzlała: ..TerlU
weź .:mur i powld lił", Z4wsu bllla

pl"ZcdwnQ

tem" molUmltov.

BTl !Ulen!e pn.yStOJn,. l mial Lale
CWa.n.ll. sl awę irodowllkoW4- LubU pu~
bllCUlO&ć wokół ,tebl. ł u,wne !taI"~
ai4 nie zawj~ jej .woim dylem trda, Jego ,,sereowe" podbo,. ,tawall
. illl l egendą . do kt6rej ~al coraz
to nowe ~tId. Kobiet,.
blly jedną
aę,kl _ \ej teeeadJ' drugą
bIesiad,.. cd1:le &awne byt dwq tow8.n1',twa, Opowiekł o je. . pełnycll tan-tazJl wnlupach rou;bocb.l.Q' Ilę'ze..
I'oldm ecbem, budząc
Imtech l po-

.......

nU l to. te

ch04 zawue

oltJC.w.łU

go

rzekł, ;ej1ł

ge

d.riewcZ\lnll. wtaJnie na mnie zWT6cił
UWODł. Dla; mnie U) tDfoIenftc
wieczof1j kTOdl kwiat" z tlomb6w ł bllllH1sowo.l na barierze mol tu, ZfJkłłtta
te skOCZ&! do

p&rZUC(. Mniej c.<:4łU polwl(coł Itoł~
zniknęłll "dzid dzłl"1DC~lI, c!)oo

",om.
nu:

.A::

cęleiej

przebl/UHllLłmtt

rllZtm.

B,,1o nam Włpanicle. Zakoch.lltam sił
bez pamięci. On ehVbll td m.nie ko"al.
Twan Lucyn y }tst sun, bez t:rcl.
nawet wÓ~zas, cdY ~lna, Jat
byŁa 14 .)edyną, kied7 IIcwiUa mUod~ I
świat ja'KU _ię 'fi r6tow)'cb bal'wach. W
ki\ctku usl pojawia tlę lI'ymaJ 1.IOf'7.k.
n!enla, Jakby terM dopiero poJmowala, J ilką cenę placi się za niecomąMIl
_

lokatę uczuŁ

go jak41
_ mtcal
przecid "Urok ołob~tu i umial z n iellO lcorZ&lsta.!. Kieclv się o tvm dowie:d..'"'"icIfom, przeivlam łZok. Pojecholmm.,
choć 01110 to upokarzające.
kooietm

Nie wv1rZllmalam, robi14m mu W1Im6wkL BU~ wstaunanv. "Moja dotleli

trzvma; S'ię kobiet,
m6wilO ZIlw,ue:
PT.lII '11Ich 'IIie zginiesz"
- . ałupo
wrn ujm/echem wvbelkOlat mi Ul'
tWtlTZ i jokbll nie' się nie , tolo, zacząt
mme ollejrn.owttć.
Wpadlam w .zał.
I(w tmI'M Mtoet kłedtl zmczętam Hue
;eoo pł&wq o kaloTt/fer. Opan»ętolam
się dopiero, udv
zobaczvlGm
lere ....
Otrzdtołeiiimll oboje. Bil' zdumlowll,
bo :mG1 m"łc jako "osob"ieftie ",oko;'
ł tolCrtlncjL
Bez lłoUICI PrOle,,,, porwoIA nę spclkotoa.! ł zoln:cć do

-

'0-

t ,zecZ1ftoUde - przll• .udł pi;anll.
Od czas.. kied" pnekontlt rię, ie .Ja..
prze'lcło łuż cłztGltIt, ZI1Częło sł( ocl
nOtDll. ProtUam, łtł4gQl4m,
tłumaezv14m. knvczaUJm. nie odzll~ lit.
Sklltkowoło aGsem 7ła kilko clai. ~Z4R1Ił "II dłużej. Kkdll Zllczt,rl'Ułlo
flO
N1't<Nić"', knvcza~, że wie pazwoCł odebrot tollie \OOtnolci. te go nie rozumiem. te "ie je:stem.
koMetą. jakid
potrzebuje. Od" .am już bllł :zmęCtonU
przepicłern ł kacem, kiedv wszII,tko ao
bolało ł C2Uł do silrbie wstręt. robU ,i(
wvtCUHłU
rozrzeumial.ie.!UI
IWOłm lasem. ł mojq P'ztI nim ""rę
kq.

_

Wied zialam. te I"bi tlicie towa·
te pije, mote trochę Z!l duzupelnie Rle prztczuwalam tO
tvm
nfebetpieczeń!twc. To czatom'
bVlo n a we t. tabawne, bo alkohol wprawiat go to dobrv nastl'6j ł wvo.erul
dowcip._
Mieltfml/ mn6sttoo
w , panlall/'M plan6\t1. • SZlfbko je~nak
przekona10m

łi('.

,Ię,

te

Ta

*

*

wiodomo§ć

*

spodlc na mnie,

jak grom z ;as n coo nieba.

zaci8te domowe

nie jest tllm miejscem, w któTl/m mój
mo/żonek cru;e dę uc'!eS!hov. Począ t
kowo wl/'chodzitłfmU razem, ole potem.
gdl/' mnie zatrl"llmuwall/ domowe 0bowli:!zkl ..:.... urodzflo się dziecl,o
zaczql wl/'bllwa(! sam. Do domu w racol totaczajqc lIę tak, te nie m 6gł
trafit do drzwi.
Wreszcie zapragnql
W$paniole;, męskIej pTlVgodll. Pow ie ·
d zial, ie musi wvjecha(!,
rotglądnq(!
się za lepslllm zarobki~, bo rod ~ina
zobowiązuje. Nie mOgłam (10 zotrzvmać.

.Mieszkal
rul kwaterze.
Zarab ia l.
owszem, nlelle. Z J)Oezątku pieniqdze
przvchodzill/' r egularnie. Z czasem billa Ich coraz mniej. Potem okazalo się,
ie przepija wSZ1lstko, I ciąole siedlial

*

*

Hę

bUl p i;anll, nie omielU

podnldć

na mnie ręki. Kledll wrócil z w/ęzie·
nio, zrobU ,ie podejrzliwl/. Za,tana·
wiol sił, co rooiłom, gdV po nw bille
, doprowodzał tlę tq mIlIlq do n alu.
WIedli uderzlII mnie po raz pierw.;:• .
Porem tatowel, przeprGl~ A pótnid
.:nowu stę powtarzalo. Podql mi o--

stotnie .uk/mkl, jakie m la14m to szafie. A potem znowu lesU lic' i doroł
o moje względU.
Cof ,i( chllba we m7łie
zo.łamalo.
Conu czękiei enłam
do nie"o wic·

--' Lucyna wraca paml~cią do wyda_
spned kilku lat. - GdV ufwiGdomi! .obie. ;akieoo bigosu "Ilarobit j
co mu za to grozi , blagoł, ieb u go rotowa(!. Zopomlłiał co lo kleluzek. Patrzvł no mnie jak zbi! V piel j ,zukol
pomOCl/. Za wsze tak bUlo, Odll narozneń

rab ia!. Tum razem przeholował i 1'tie
moulam mu pom6c, chI)(! uruchomilam
w ,zUtlkie możliwe majomoJcl KoledZIl, którzlI rozem z nim popeInIli nadUŻl/cla, bil mleć na wódkę, t eraz in·
tenluwnie mll.łleli, jak się oczVfcić._
POSledł do więzfenla
na dwa lata.
Bratam wszelkie moiHtpe prace, .tebIl
splacac! jego d ht(li _ kochałam go jes;zcze. Komornik ogolocil
dom ze
W1zlll tkieao , co
mlalo jakqkolwiek

WGr!o!c!.

;ego pijackiego oddeehll. dostawata",
mdlo§ci. Zaczęłam go unikać. ZnOfDW.
obiecvwal,
te się poprawi. Snul
mrzonk1: o innef preClI, ciqgle obmVłłal ;OkU. do,konalu illtttP'eJ, kt6rr pottatDł naJ
no. nogi i odmini na.ze
żucie. Planu uklod4~ ID knajpach ł ...
mawlat je z jak1:miJ pnygodnje poznanymi fupaml, prZIl kt671fch zwllkle
pętal" .ię kob ie t1l', z kt6T11mł
zaczq ł
.ił zodGwCJt.
Corcu: C%('cłel robit mI awantury Z
bvle potood1f., bo to cłomv. ciągle bvle
cof nie tak. A przecie! wUl/.tko mu'llołam 1'Obif 1Illftll, bo on cr.Ibo blfł z
kolegami, albo to knajpie, GIl/o ledwie
trzvmo~ .ie .U. Iłooac,," to Zno1Dlol u·
podał w pijacką drzemkę lub dT(cZJII
11'0 kae. Wtedv %ft01DIoI wachał I .taki;'"
nctł ,ię, t. to hll ostat,,! nu. At do
pierws.zego poronfteoo
płwa,
które
rtawłalo go nil Mg! ł P'TZ1IWr(lCO!o tvciOUl1l optuml:m...

*

Wreszcie
nial1l intereJ

Lucyna.

-

-

*

wvbleral .ię :la gran icę j potr:eb()W!l1
dewiz. PotlIczaU,
ile fię da/o. Mój
mqż mial VIleć z tej ,,,pólk!"
ftiezlll
zarobek. TlIlko, że lamt en. nigdll nie
powrócił. Zostal za " ranleq ł w Upiql
.ie na swe"o · "wsp6lnika". M6j mqt
błaaa znowu, tebu go
nie zostawiac!,
że to WIZ1istko mialo bU(! dla mnie,
dla nas, tebulmll mogli
tV(! inaczej.

Przejrta10m W1"eszcie.
Zrozumiałam,
że mam przed .obq tołosnego błazna,
kl6rU nl"du n.fe bili nikim innl/'ffi., I
nikim i n nllm - jut nie oęd~ie.

Tercu: do domu
obCV Ludzf e

przuc::hodzq

i upominajq

. ię

jaCII.ł

o ,woje

pienlqdze. Nie będę mu już pomaga(!.
Nie chcę go. Nie kocham go. Niena·
widz( go. Czuję s ię staro, maIn, rozduoo!ane nerW"\l ł do!ć
w szus tkiego.
Przegrała,m

•

•

Wedlu,
danyclt
opublikowanych
przez PAN I Społecmy Kom itet Prl.eciwalkollolowy, mamy w naszym Icra.hl okolo 4,5 mln osób Intensywnie piJącycb.. Widnie sp04r6d tej iluPy najczęściej wywodzą się; sprawcy powain ycb prze$tępstw.
Się;gnij my po prtykłady.
O W Ostrowie Wlkp.
na ~pleczu
jednego z pawilonOw
handlowych,
malcziono zwłoki Marka P. Dotychczas zdolano usta lić, te w przeszłości
nadu1ywał alkoh ol u, tai bczpolrednio
pn.ed śmiercią pil wódkfl w towany.lwle dwóch mężczyr.n.
W Poznaniu, w jednej z pljacklcb
melin, do6zlo do sprzeczki
mil:dz1
rod:renstwem Niegroi.na U-81.U kłótnia
przerodziła slfl nlepostrzeienle w bójkę:. W szamotaninie Violetta S. chwyciła nói I wbiła go w samo serce swe10 brata. Nikt l.e świadk6w nJ.e mógł
poda~ pr:z:yczyny kłótni.
P ófnym wieczorem Jana Z. odwiedzllo tnech pijanych
mętczym.
Tylko jeden z nich był Jeao mai&mym. Mimo to Poczęstował ieb wódką.. Marek
M., przyjaele1 Jana
szybko opadł z sU I zunlll na tapczanie. Wtedy gospodarz
poproe;łI pozolItałrch, aby sl>ble posul. SpoUcala eo
jednak przylrra niespodzianka. ~tal
obity plęłci.amJ, %WIązany .z:maoaml I
obrabowany.
Lf~ba prze~tę:ps lw, Łt6ryeh
_pra,w .
caml 'li nletrzdwl nie unn1ejsza -i4.
lecz przeciwnie _ ro4n.le. W IVII NIkli
'Wka1.nlk pijanych wk6d ocÓlneJ U·
clby podejrunycb wynióał 27,1 pc'OC.
I b7ł o 1,7 proc:. wyłny nit ~
dwoma laty. Osoby bc:d~ee pod wpą_
wem. alkohoJ.u popełniły - por.u..
C7.ając procenly na IlabT be%wzl1ędn1
- 73 9~5 pn.es~pstw.
Takle sumaryczne
ulc:cle nie dajt
pelneao obrazu
rzeczywilltokl.
Co
więcej, jest nawet ffi1'~ Moma by
przeclet Ii\dzlć, te przed roWem Jnie.
llśm" wtotnie
po 27 proc. nlet,nriwych
sprawCÓw zab6!atw, r,gwalee6,
rozbojów. A to nie jest pnwda. PIJani bowiem dopu!ZCUl.J~.~ z r~
naJel~ł.szycb czynów kryminalnych skierowanych. przeciwko tyciu I zdro.
wiu.. l lak w ub. roku udział nletrzetwycb wśród _pcaw/!Ów uibóJstw wyM3ił 74 proc., bójek I pobić
_,.
proc., ~ałceń - 80 proc.. rozboJ6w
rr proc., a mę:canla III! nad człon
kiem rodziny 84 proc. W pow&t.alycb
kategoriaCh
przeSltęps''''
t)'dł
mniej nlebetpiecznYC:h _ kh udział
byt :.ulC12lle mn..fejny.
Zatem więks zość ezyn6w .."mienIonycb przeciwko
najtywot.nleJsz,ra
dobrom człowiek a , popelnla,. p!janL
Ieh udziałem .tają si~ ohydne marder·
stwa. wchwnle napady na mtes%k&·
ala, wzltodzenia c iała l czynne aapaki na fookc}onarlusZ7 mWicjl. 0\61
lylko niewielu ~b6j 5tw,
rozbojów,
zgwałceń, pobi~ I c zynnych napakl na
lunkc.jonarlwzy dopu.s.zczaJ • •lę ludzie
tnetwi.
.
Nadu:!ywający alkoholu s, grom,ml
ł uclątliwyml
spr a wcamL P lecwną
butelkę: wódki wypijaj"
w pracy
OdU pracują). Potem piJ ą w par.lr:ac~
na 9k:werach I bramach. PocI wlecz6c
allroholowa utafeta przcn<M;i slfI
do
mieszkań I melin.. Tam docbodu
clo.
wyła.dowania. Podczas awantur I .amo.sąd6w wielu ucultn!k6w takIch pijack ich maratonów sięga po nót lU"
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. . . .rek • ..,. .,.kl _ T. Ziem·
kaja •• ",-... k- (prlypoISlDle..Iewsll. ...k ••
II. .,..••
alo ."Ie.lawaej p.ml~ ....taei
Jeb r.....,.rlaeb Jał; _ ,1'ts r.
J'OIIef.IłeIa ....IlUDIter,t!n. komenwnl.da$4, .fllek • •1, I:ołel.·
'ant. p~"",y.ld~ leU.). "Bo
"kl. ,L N. Br.ml I .Ue. " '..
'lIW.1II . . . prudel ot"",,"." (o
. . . . Ił te .iljęcl. ,ruch"t.m.tna IlIdw•• raklm _eh. le
""'ałllm" "b.aJlfl"lm te
PaeJeIłłlł . .ckl.1.
_ . lilie..,. w PriUlmYłJ. odwyk...ell."
(wł"_
•
olllr_ Jalleroł .lesa.Qłl,o
khu)l
"

.111. JeallCllO

!

Konkurs ,literacki i dziennikarski
o nagrodę
"Herbowego liedźwiedzia"

I.DluwcDeyJD1 .o'"eqcy

","fseb)'

dll CielII. !

~

la td .maiana w mentalno·
id
1MJ)Ół('usneJ
PoJonłl
Dawna .fechfth do bnmio u· ·
driam 'ID tyciu
poU!tłczn1l1"
kroju. ustqptla dawilku prze. c:iiimemu. TeTlU PoIon,",i nu·
.,kQjq opo1"cia 'ID ~UlfCe, d.liał.ojq 'ID lokaln1lCh
łel1blatll"
wch· ł radQ.ch mieJ,skich", W tym

tamym

nume.rze

sensacyjna ' publikacja T oma.za
TwardowskIe-

• • pl.,NIE.BQ I PIEKLO",
Dot.ycZJ' ona odwiec~elO iy·
lematu
relicl)nego. Okazuje
.Ię, ile jesl tO r6wniet: _ pro:
b~
medycyny. Ludzie
znajcluMq • • ię ·w stanIc ,

. tmierd kJlnlc;zneJ
miewają
• dor.Inania. Jakb;; przekraCzali
brarD)' . P.ldtleł lub I'!}u. Po, wraca~
do ~I. .11 re";

"":1:1 zapominaM. o oLch.

o ł1m . lądzl rw.ukaT

~

Artylntł
.Ię od·

Twardowskiego Itara
powiedzieć na \o pytanie.

Just"na
Woł-.N y e z k O w a.
przedstawia
)eden '.11 najstarszych klubów
rolnika. obchodząc7 w tym
roku .)ubUeuu 2O·1eda
klub w S!,e-teszy. Wspomnle.nia. sentymenty. wsp61dzl.ą ·
łanie jak. w rodz.illie. Tyt)ll

• reporlat;u
. ..PORCELANO.WY KLUB".

\

KULTURA I SZTUKA

Z Warszawy pisze ROMAN BURZVNSKi

Owa przedstawienia - olbrzymy
Dwa lil:ant)'czDC wldowilita pokazano - I to niemal

ł"Ównoc~

Itąpil

w teatrach

_

Polskim I Wspólc%6llym, ta ,
lPI'awą
dwóch braci E n-

alert6w.

...."retyscJ'()wal

Jan

En6len

w

łowej,

Polskim

Michała

w.,
•

Znakomici byli

dyta l Jan
jednYCh
aktor6w

Bulhako-

pi sać

M1śll.

Polska

nau kraj

m,.-

cd"""

11

.zatanem,

.plskoweami,

lIont BIanA:: l papletem e~ ..
odb"wa 1 1ę: '\IV jedPJ"m tylko
mleiscu, .. mianowicie pod
Eołumną z"rmunta w Wac·
nawie. Był to pom"sl lCenoeraficm,. I reiysenkl wtęcd
nit orulnalny. Mia l I dobrl\
.tronę pn,kuwal uwa""
lłuehacZJ" do tekitu. do .pra.
'WY, do owego plekla nlemot.
DQjci '\IV dzia ł aniach Polak6....
... doble ro zbiorów. \ak traI~e
ukazaneGO
prze,
wackleto.
eet.raln,. pro,ram ,.Kor a" w)"Ucza 134 (I) osob,
dramatu,
w t,m ł4 poatacl
,l6wn)"ch, d wucW cslu Ipllkowe6w, jede.nałcle czarow-

noro.

na deskach Te_

. ' O •.Mialnu I Malgo:rude" ncdetaloby napisać cd_
dnelny feUeton. powiedzJeć
'Witce} o lamym Bułbak~
na co ruesłet,.. brak m1ejlca.
Więc krotko. Bulhakow (liliIl
- 1940), lekarz., dramatop{_
"n, ptO'talk I satyr yk rGllY}.ItI, takie ret:J-,et \Htraln,..
JtCO p 1sarKWiI pnee:hodzi"
bunl1we dzieje. Akceptowa.

lalt:f.e odlecle \o, Arowno ...
TlI .posobie
.łlenla, od dzlsle jsz,.ch
emo-

~

.1,

mantycUlej

Wlokelrledem.

ejl ez:,. "Kordian",
ez,. la
epopeia,
~ poddać 04
bróbce
wap6łcz.esnej,
nie
przem6wlłab" do widza Jako
tUm lub lerlal łoe1ewiqjn,,'
lakid '\IV .,Kordla nle" bogactwo
akcji I r6morodnołć
scenedU
Chata czarownika
Twardow. k leco w Kal"palach.
dyn, Dove.r, wilia 'A("e WIoI
h, audiencja u pa pleu.,
y.t
na
ucz"cle Mont
Blanc, warua ...... kn k nt cdra,
)ej pod.demla, koronacja cara Mi kołllja l na króla pol..
'kiego. parada wo,lsitowa na
placu
Saaklm.
e,ukucja
Kordiana."
Prawda. była by
to jakd krańcowoU: buceru..
sac,,}na. Ale wuakro I to, co
w ldzil'l'lJ' ch.Iś 'W Pols1dm. teł
)est lruceni:r.acyJn.. kral'lco'",'OkU.. 010 calll akcja dramatu,

z nalwybitnlejnych
pokolenia.

atru Polskiego.

porownał

czasie, jak l

:lA

młodego
przyjęła

łat daleko,
te obwłdd ł
. , el"t:; polskiej Uteralur,.

przed

ze n,wajca"klm

bohaterem

uwatanl

pn:ede wnystklm 17.11z jaldm odnJesiono
do tekstu Słowackiego. Jeden z krytyków posunl\l lit

w'eldem według Wck1ewicu _ to Chr".lu. na·
Slowacld

vnlanę.

Tomau Bu-

eunek,

półtora

rodów.

ł'rycz,

akto-rom,

łl ając

nlelkończen le.

Gd,. czyt.a I l ę to d.deło dzI..
aiaj w or"pnale, rótne na·

ehodz,

powierzono

Krytyka
prted.tawien.le :I u Ulanlem, podkr~

temat ..Kordiana"

Na

można

Kord ian a.

młodym
wyatępujllcym
na

.Ieble .. MUl.na I Mai:.

lOnatę"

wtęe

at tnem

.Kordiana" Julluaza Słowac
kiego. z.d Maciej Englert, dyrektor Wip6łcusnego, wysta.
wg u

aniołów

itd. Wyw Poblc.im" cały
~6ł aktorskI. Nlck\ór ł1'
I
aktorów srali po kilka róL
Arcytrudną rolę po«;tacl tytu.

n ic, timlu.

GO je I zakaz;rwano.
jui wystawione
w

jest

:demlee, kręcący . i ę po MoIkwle, w iatoc\.e . zaW p rzewidujący

prZ)'s z.lo ~ć, ukazu·
lud:dom
lceny 5pucd
d wóch tysięcy lat. rozdzlcla·
J4CY rolę otuczaJqcemu
go

1Itc,

,.dworowi". kie rujący, !:tentą
l ympa t ycUlic. looam!

dość

pewnt'1'O literata. widnie Mj.
dn.. ł jego ukochanej d :t.lew·
uyny - Malł.'Ouaty.
Trwa
\o wlty.tko
we Wsp6lcze·
mym "bite" cztet'y ifOdililJ' l
jedną krótką przeTWIł . Siedzi
.Ię 'IN twardawym ,.fotelu", w
lli.ek1.lmll~yz.owanej • laH, wypełnionej p rzez
publicznołć
do OItatn~ miejsca _
ee
' - lU'Cł owija ć, w taduehu.
Zdar1yła .I Ił więc
neon ole.
c:od:denna. Narl.Cka llę n.
buk frekwencji w teatrach.
a '" publika waU na calegoj
O co
chod:d?
Znakomite
pn.edI:tawlenle?
Magla CLeP nleb"walelO! Zapewne
jedno t drugie.
N ie jestem entw.ja.tlUj "MI.tru I Malgocn..ały"
p rzede
wuy. tklm powlclcL J est ona

.le
autor nie
nd.zll aoble z mnogojclą problem6w I fKlp!Ja~ zbyt w iele,
adresował pow!eśt w ruewi.·
Hrne. Na taml n. t
W,p6I.
DIOłm

Sztuld

teatrze.

literacko.

tda nlem -

w.

a etmym pod.zl wia1em lnIceni·
laclę. Teatlr
ten mn lcenę

w,..

r.dan.eń.

naczelną

maleil.ką.

RoitS zerzo no j,
lprytrUe
przez
WJ'oIIunlęcle
p roscenium
ku wldownJ I
prte.ł dobudowanie rozffi.llltycb
balkonlk6w. POruJ: al" Ilę po
łoeJ JoCft\le ł! posta cie SlówDe drama tu,
ponadto Uum

.tatY'\ów. Str zelano z rewoI·
werów. olStro popl)ano w6dkę,
s.abij:l.nO
lud zJ. ktOn"
po
Iprawą

Wolanda)
wracaU do bcia. Akcja, pelM la ldch n iespod zJ ane k . to-

chwtU (u

~lalny

biros
wypadk6w. niepraw·

nyla

i-1c

dopodobleństw, tniln.eń, pn.,..
widzeń I fikcjL Cugr6t w tym

.!ę

w;v1.ko.

uwa«ę:

ptzykuwllpubllcznołcL

jaka ł cn[ewrua jlloca
)emnh:.. W' t"m dzie le.

Tkwi

* •

dziele nie ma! Są I ludz1e 1.1wf. normaW, ale ... I zwierzęta m6wiące ludzk:l m ,10-

Za

mJeri~,

ta·

•

Warnawle
snowu "Mllt.n I Maigor ula",
Tym ruem jako
opera
...
Teatrze Wielkim. Skompono'W~ ją autor z RFN Raine r
Kunat, maQJ' w Wa rn.awie &
kompozycji rrywan" ch
na
.WarnaW5~ch
J esieniach".
'00 tajemnic" dojdzio współ
czesna atonalna muzyka. Mole być jetizczc cie kawiej.

Rfn, lłanowiące prZJ'boc:2Zl4
ekip!:
u.at.ana. Sił 1Cen1' a
teatn.)1c u varietb:!. zabawne

pef"1petle lnO$kie ....·sklego komitetu blokowego, .atyrycwl.
\I}ęłe posiedzenie zwi ĄZku U.
tetatów. Jest opowieść ewanBC'ltcUla _ o
lll((:e l śmierci
~rystwa , dziele
ł.J"cl,a I Pilnowania w Judei Poncjuua

'fi

lady

Dzienni1. Z podróży
pO Chinach

*Jakl Woland. n lbY-i:udw-

łwietna

zdejmowano nagle z aH,ua. V
N\l ma .~ Bulbakowa Clow_
nie z jego .łynneJ
powlekl
,.M1strz l Małgorzata",
dawaneJ jut. kllkakrot.nh.' ....
ltatroO VI roku bletącym (po
,." .1.ÓSty)
w
nakładzl .
100000
egzemplarzy.
W.
Wsp6łcu,snym
powieść
..
kaz.a.1.a
.~
obecnie
....
adaptacji ~nlcmej. ODko!lal jej M.aciej Engle-rt, \akże
retJ$er przedstaw:lenl ••
Nie da s ię opowied zieć tre'ci _ ani powieści, ani n,\\łA
t1. .. M1st.n I Mal.gattata.. t.e plek!eln,. kocioł. pn.ecW_

bil!. weuaoina,

Piłata. Postac i ą

kSięgarsk iej

Z

9

Zb ig niew Domi no prr.n tu ,.
W taJemnie", II. ptllectd .eJe
podróWwll1 po Ch l".h,. Im ..,la wlli ,,6 do ręki
lIam. Puebywal w tym kr.}u
.It.I"i k1., 1,.lk, kulld da "')'no",rv: 'te Zb1ln!ewem Sn rj llnem
neala alecl,lIIełol I mioUę.
I Bohdanem Dł'Oz.dowllk lm na
8pls,,~vall
Ilumaellllole
lIa
&ll.Pl"OI'ten!e
O,(ólnochlfl.,klel{O
I llnwllub " tr udem sdeb,te!t.
Znes;r.e nJa PlIłnł'z]' . W trakc ie
p.pleru, cud l .pako,,&D.
podró1y
prowadzi l dl: lcunlk. _ Skrawk: te I ksh,n, pneebaktórJ obecnie udob1~pn ia c:.y-.. ,. ... 11 Id-de al, 'ało. łeb,.
tel nikom.
l,.lko 11141 .padly w ręce !lRIIAutor lojalnie prz.y:tllaje, że
..dpini'··
przed pod1"Ótll :Ie.co ",red za o
..KR •• kuepienlu Ie.rll"
ft&!Iud.nl eJnytn kraju 'wlata. a
" olloklch ler •• pisał "'1'11 wieka·
~oln ie o aktUalny ch pr~
"emne d.lcb ~1I Utnł'fk. K.
mianach społec:%no • pol !(t~ ~
pokueplellhl .wojeco. d.ołat.~
Iler •• penltd llelle :ltRa _
!i~ ~!:J!t~: ~ t:a'!rl~' ,;;t bU I " em_,.1I He.nr,k '·
llllloedoatateCZlla. et. kl6n, o-8.Iopkle ..lc.,. " d"lekieh Cłli_
aaeh Anna POII I pro relor Hel
łytoon!o

e...,...

...

=t'an~~" O:hlń~~j r~:
wistclłel,

cozy

n.a

tllChow elo

pr óby

problem ~ w

Z. · ka' ''.

Pneek ln,. P olak patrz,. na
dużej mJerze przec
pryzm. t popula rnych, pubU.:,,.tyan.)'Ch
.tereol 'f'PÓ,..·.
A
cb.rak"'r IlaRej
CUjlllkow,.
....iod:r.' U~Cl1 ~ można wieI.letnl" laolacjij l ell O wlelk1e«o
kraju. Szybkie tempo tPOłeez
aG • poli tya.n~h Oł"II Z cywW-

kom enl a-

p""blih'nla

Chin,. •

mocą

•.od 'rod1I:a",

uw ied:enl. " Bram.

pocz::uc!, a!ę

łl1ebiałls.kiq::o l
pł'OStu OIIObilte

pok o ju "")

\l)

Im pr0llje.

po
nJ.

woloe od ole kled" b.uln7ch.
' ,.powo tllrYi lyc.znych konata ""fl,
Pod.rot

r..w.
dl!

1I.1e

trzech polakich meby ła jedn ak ~_

typowo tur" t, czna.

:r.ac:T.tn7Ch :wIln. }ak.lfl dokoau• li ę obeo:n.l. w Chlaach. p~
wokuJ4 da p,,\II 6. o ~ ni.

~wle

Pekin, Na.nk:ln. Suncftllj
n,
,..,.bn.cie Pa lud nJowo-Chlh·
.kleco Moru. n..w1IlzywaU on i
chajlłC

tuk dnwlul pn _ Joie. o "re....oI.ucM: k'~lurallUl" I jej kODaeltwen.cje.

kontakty z pillRf'U.ml ch K'lak l-

....łe"" lueJ. kRlIu r"ln:.. . 1ł
jeslenl, nMI$ l'. I

,kla Ch J.,.

mi oraz tllJmllcr.aml nll!l7,cJ 11-

ter'atw-y. Jak . ię okw.ala. ta·
..)"tIacja l iteratur" pol.skq m i • •

la

bardzo

.kJ~d,.

kul i,,,. tJo.w1odlo tcl{o

br

Irw_IIł
..[~. a

O8ObJ ~ .
elloelał.

U,. rakR. r.kll I mlerd

Me! t u-kII l.

naJn...neJ hill larll Chili..
f:yook. mMlłwlt.lt:. IIllsn"elel.
Iklero ru eb_ m . . . . Iwl-.a
",Io.bld,. t
e ał k le m .....11 ....
II.

Ipraw a. O kloreJ let .art • •lit; ,
h t _J Ol' bll buco 'o.leda!ee.

1I_, tawo,. al,
...hee t"a I _ele, " ...Iueh . . .",. $Je rsd! .. 1I,.lem pr.·

'I',.DlCII.uem

"

jCł:O łona.

AnDa P e n, któr . u yt.al. Sfen.'kiewlc:u 'IV wenjl a~ lcbkJeJ t
zafascynowal a si ę ~ llIeta t url!.
.)lei tu.hl" .,.1 - n:ce Dtł
m lD() _ pneownlklem nl'Ok ••
" J' m .nJ ..oel'1l:t"eta.. W .krule

"I. puck'lI. p,. te • C!dll&llb
....yatk. !lO abro I Iwllln.na
I
koltur". EO!l'lale wled" l'1li-

oc.one".
Ob aw,. aut ora

p!llów

archi tektury. lIczny.:h hriqoły6..
które oparły
a! e 1Li lZe'ty.:!ł'I.!!kirn
zakusom.
..Bnml 1I 1 e-bllńakl e,co spokoj u"
dow<XId eoru szerneJ kultur alneJ O~wl.1' tokt Chin. T]'m."z.a&em pabcy w,.dawe" :upowiadalll kolaJne Itsllltk j a tym

t,..,.

polł!m

ciflka ...."'" kraju.

Uum auyć.

W ta}emnle,. ....."cd hIUl ...·dpl" .
!tamł.
kt6n,. ". Jlk lł nu
.pad.U lIa k.nlrole li e "onu-

r ej Ul iki p:;ulslwlOo. Me!

lE'eł.

p II(M. pałacO w .

l ..,ala lIa
te :ul,.. nhlO'
• • Jalle IIIm!a lae.. ulle. Był
lIlla;kl . a lamll"llI. 1 wt ..dy ,.
Ann. pollsan(la m. hl"tkę
S lcn.klewlelll. Z3.e'tęU h w$J'liII.

II

~en

W

mn6ttwo o-...... panlalycb ubyU::li .....

n..iku podt6t.y

lan'l':1IoII na. " r .. eduk aej~". '"
.tell' pnJ'psdku ru.duk:łll!a p'.

m.Jła6,

$:tC%l:łeie

na
s!~ .

II le potw lerd1:ily

..." .... Ia ej\ IIvlluralnd'" n[1I Iyl.
k. _taili leJ pesld,. .. ,nu.
e.n ,. • •Ie 11 ten" I treJl: le ",
. I I,eh da lce! pr'luled lon7 de

lIle

M ..

'!'ae. l lln.c a. . Re .... l llcja
knllll·
n i na_ t. ealklem Nobn. ep. _

apotkanle "
tłumlleretn
S,enkiew;cz;a Mei t u-kM!' kt óry
Uwnllczyl ,Ot: n!em ł mleczem·'
(ll'U "Potop" I: . nJl: lełi!klell:o,
nJe tl\alllc pn ,. ty m .nl pol .
a lego .nl anl:!ell<kle,:o. D om;lIa prtyl.itcu w uuaza kc" w
_ ej wym owie hl.tar lę.
Do pracy tran~llI' orlłk1oJ r.a.
ctw:e'la

pr,," "'Cleh la l 'alewllAclwle JedenaiClle, d.

e, 7.bIJl:n I" ...
.lebla4l kleJlo
lłu n6w Ul?

1-u · kl i,

'notnino

, pOkoJu".

..

.. B,.m.
itA lii

,

.
. ~-~- ~-,--,- --,--~--~,------ ----,-----~---.
;
~,----,~~~~~-------~------,- -na 10)nan, olt. tenor I ze!p lH
napisane na
zamówienie beileduktvnek w
Sandomier zu.. Dobrze .ię .kla da, i..ł pozno1emv coraz w ie·
cel dz ieł tego kompozutoro.
!liem ogromnI/ch juł za sobów ridłum", choc
k/oroWlłCl
I ~ezcenn 1łCh materia lów .kta· ł"WGrto, bllla ;ok bil troe'i.ł bowiem daiQ: nem one barda;ącl/Ch nę przecid fUl kulMOnotonna. Nicwukluczonc, i1 dziej zbUżonll do prCltDdzłwe~
DO ObM:: ltenlu
ł
poziomu.
4roblłe korektlI Interpretatll}t"rę poIł kq , two r: qcilCh
cłąoloil!
nCl p r.:eatr::ewi WlC- lU 1ICzl/flilllbll
14 bard.złd pobkiej kulturu muzvezll.l!j Ul
Z
olroJccujnq dla u e rokieJ PIl- II polowie XV lU wll!ku.
Uw.
.zekiu psalmów .klaW:i jqcuch
NA częJć art llstUC::rt4 złotu- bltc.l'lłoicL
::alł ll oujq
łr Rt : one ChrilUanca J óze·
Zd«udąW<lnle
no;cieket'ID- rił no calcU!, d wa
f. RUIha, "COI'Ccrto a Y' Sto - UIl1l' ł ,wojbard:leJ wortolclo- 11.0 IOmod::lehte w:mwn k J.
nłslaWG . SJllwcrtro
Szarzp· WIIm - dla p b:qcego le .10-. ,.Confiteor" jest f ragmentem
n ie.zwukle pięknI/m. eo w po• ,kiegO ł . ,.Nieszpory" .Wojele- wc - ul wo rem pru_toWG/.qc:reniu z razm ioTami ł c jenUm lego uHeezorl' bJllo eon'·
~h,a Donkowsklega . WszlIslJc:ie
kawq konstntkcjq
pozwala
tltwory ml.ałU
w Przem"U" certo o l ..o-am Fcllz Cu- uznat
lę c::ęU'
:za pierW$:!q
rio" S. S, Starztlń.kl.ego na aU.
nDO;e -pTOtoikonanio. ,
kuJ- Arie
lopTGnowc
XVIII- dwoje .k rz"plec f bossd contł ·"' Wl/ra::owa-emocjon.a.lnq
-wfecmeDo komJ)OZlIlora Cli. aUC). To niemone dzido tDJI- minacJę ulwaru.. Podobną ropełnie!
Wie1\cląCI/
J. R"tlla, driał aJqce"o . _1- bitnegO Iwóreu pot, k icgo bo ~, Ję moŻE'
j)rcuodopodob"lej w
Sondo- r ok u wuko ~ufe cechv łOna/li · d.tiełq ,.MafJ'lIJuat" a u~te w
mie r;H&, mfuzezQ n, w ""r- da ehlesa, kt6re J ~tłPstw~ nim rUlm" poloneza "umie.zczają"
.luchocl a we wlatcłne m uzyki
przedkJolllcz"eJ. ::mlennlle/t
w"ra~o'WO cą.łci
i
Wllkortl/st uje S:)'ar.ll/'Ilskl z du- ' 1Dvm kllmQC~ duchowvm
C8chu;e je przejullsto.łl! kon lJoQata In- tworzg odpowłedlll konl ek. t
ItntkcJi. Wd.ri~k i urok mllm tllm wlIczucielIt.
kultu rowu.
meloducz"l/ch, pro.ty o kom.,. wencjQ melodyczno. . { dobru
Bez
zarzutu
Orol zepanloment. Znoc..l7dt prZIl 111m poziom tec/tnlki Jcompozu{o r no. f1lÓ1 Mwicae ~ntiquae ColleciekalOua wlIdaje .ie
om .kie; Ita wloiq Itn. ul wór
r6wnl z ill.nllml , Znanllml już gium Vo.rJ ouien$e I KrzU.zLof
,,sc hółasttca venerobilis"
Morosek
(organ,,) pro.olowllmi
teDo
bogatuo. m4łod llka · { noJęk· koncertami
tOGdzenł
wprawnq
ręłZ01l.Q rolo Po.rtil
{nltrumen - t wó rClI.
TC4 R"n orWa Zimo.ko,
dllO.lotnim i jed'll.oc::dnfe najtoine'; eil/flf ją bo.rdziej zr6i- .
TJlgento
o dutej
włed zll
bard zieJ r o:budoWCInllm z p ro'lkowcną et ' IlIm .amylll inte premie rowIICh ul worJiw bUlli i ·wra:tJłwo'~I. Dobrze uldodareł1ł;ącq i wdzifcznq • w odla .ię współpra co dllTl/uent o :z
.. NieszPOTII" W. Dankow,kiego
błoru. Ari4 ..,sub tuum proe-

Premiery w Klubie WOYt
.,snltlnella" Adama Jo.r.t(b. kiego w ~kolło.n lu .MuliC" 'Antlq,",e Colleatum Vetr~ rozpoczęła 26 kwiel..fa, • , odz. ZZ
nfezwtlkle
dekawe IpotkClnic (:Jedno
z
toIehO to Klubie
Wan::a w.klej OpeTJI Kameralneł
to
Pnem1lU1l. J ak zawue
tła
pierwnvm planie billa mU211ka. len tllm razem n ikomu
JeUCl. 'IIle zncna!

m,

Afrokcvjno~

~tka'llło

~Itncao

radCU1Z4

klubowegO
.podIlOlila obecn~

muzlIkologo _ dr.

Moclejew.klego.

który p rez", tawal1e
vtlDOP1l
'odulazl ł IHIrdzo pieczołowl~
cfe Z1'ekon.truowo l.
umoal1DiaJqc t um l etmvm ich '\011konani..
Sędą~ d yrektorem
OirodkCl BaW:i1t ł Dokumentacji ZObr.t~w Dawnej .Muzl/~f
PolIIcle· • drlalajqcega
prZV
WOK, d r Mac iejewski z dutym ' zncw., wem I zaanQGŻo
'WGnlim. m6wll o roli o' radka
w badanlach muzlIki. polskiej,
po.wkl• %noczen'u takich
tD01ł ora:z
nfe Itrulobaw
I
n iepokojów zwi.q:anllch z pntentacją
f r ozpoWllechnw·

tej

inslrumentaln·U.

ł .olbtami. Zadowa' ple wał
"Nic3:: pOrl/'"

zu polem
l ająco

.0-

tcreet: Danuta lla jduk ·p~all, Barbara Tada;ew sJca alt I SlonUllow llijewskł
t eno r. J edlinie chwUomi wqlpUwołcł bud%tlo intonacja te·
n ora. NUej Mietli ocenić .01/.
,tęp 'pieWGczek
to utworoch
S::onllukiego i Rm/ta. W COIIcerto a .J ::m.lanie temp 1
klimal u pos::czeaólnllc/t cęki
nie
odpowladala
IIosOwn4
tHar lDG I tollTClZ glon Jol utki.
Danuta l10 jduk w l utopo.d::ie
ub ieglego roku 'plewola
w
PTzemlljl" pletni Chopillo.
1
MonłuukL Nie blll
lO ",ajl epSlI/ WlIstep .

Obecnie,

\O

ariach RUIha, b t/Io lepiej, lec:.:
o ~ach1.DlI l .nw.no.
Arlll,tlca
posiada Qlol o m4toweł ba'MDie
% dobrą 'tednlcq, ale Ilo.blZ1łffl
a6rnl/T1l r ejesIrem..
Przeko"uJqc "," ł I4dlł"m IITJ1czn"m
Jrtlgmenlom tOUlClr.rllłZQ zno.cznie słabue odcinki o bard.:r.fej
dramatlle::num wuralle. bqdł
elementami
go popiołU.
Gene r !llnle

%

w irtuozow!kie-

spo(kanie
w
Rlub!e WOK qelnilo dwie
bardzo iltotne funkcje: artus tliCzną
ł poznawc.,ą hll1d.re artllstucmeł totoonl/Slulo.
Z'ope:ln'anle luk to hbtorii mutuki ~skfeJ.
J. Z.
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MLODZJE2 J WYCHOWANIE

Spisane w :3 dniu

al~rtu

"Zdro'wa przyroda
zdrowy człowiek"
Pod haslem zawartym w
tytule, pn.eb!egal cuerodnlowy harcersk: alert. Do realipostawionycb
udaJ\
zacJI
pr~ st ąpily
wsz.ystkie hufce
chorągwi przemy8klej.
Trud d7.1el'l alertu przem.aczono na prace społecwe
Liczne gr upy ba.rcen)' porządkulą :r.ielffice, pari\:L, place ubaw I J.nne miejsca utytec2.nO Ścl publlcr..nej. Na te-ren ie k ilku gmin dzJewcZ(:ta
I chłopcy biorą udual '\IV akcJI rAd:rz.ewiania.

W

dru1Y-

nach komentuje a1ę jencze
popnedinl
alertow7 óz.leh,
k iedy to reJestrowano pomniki pn.yrodl', P"<1pacłkl de.
wastac)l I ml8zezenta roiUnnoŚci, a takte
unąd t.eń le-.
śnych.
Lokall.zowano dzJkle
wyayplllka 'micel l odprowadum.la ścieków do rUlk oru
potok6w:
Do Cboruwl,,:n~o S:r.tabu
Alenll Nacr.e1n1ka ZHP naJMJ'W.j~
meldunki o stanie
łrodowbka
Daturalnero
Pn.emJr1k1em..

w

..Na I"N'~"
meł_
.,..lerdsJ~ ... lleN••" ....terłsI będale

_wie __ ej

~.

ba.....

o_senlJ' l '"

Zandalcw

'Iq-

.lepoM.,..Ioftl

sfotmulowaoo tostao'll dopiero po opracowanhl wnylll• kl cb meldunków
11
n leIo
woJew'd'llłwa. M ,ślę. te I pecJalistynoe Iluiby doceni. ł
w,.kOf1lYltaJ~
ploo
pr acl
dzleWC'Z\!lt I eblopeów w barcerskh::b
ruundurach.~
stwierdaJJ , zet Chorqgwlanego Sz.tabu Alertu Naculnlka
Z HP JII.n NUCKOWSKL
Klika pUlklad owycb rueldunk6w, które ld,iyl ,.
JuJ
dotncli do ntabu:
Hareer z.e :z hulea pn..eml$kiego wwldencjonowaJl
łl
pomniki pnyrody. Na terenie
Itmln1' B lrez.a
.twierdzono
ścl~ le
pomnlkowej
Up1
d.robnoUstneJ, a t akte dorodn ego dr:bu. W rejon ie pr:zt-o
WIOuklm
WWldencj.onowano
54 drz.cwa o para.metTacb upowat.nlajl\cych do uznania
je za pomniki pnyrodY,
:I
cz.cgo 17 me było ujętych w
reJes.trze woJcw6dZkI.rn. Wiele
drr.ew oznakowano spe-cjaJDymi tabllC?:kaml 11 napltena
inf() rmujq cym
o
gatunkIl
drz.ewa I potrwbie Jego .c:hrony.

W m eldunkach ,tałym el~
mentem }elt IokaU1.aCja d.&ikich wy. yptak
jmled. Za-

Znaeme efekty llC'ąn1611 w regionie kwMniow,. Alert
Naealnika ZHP. Bard. aktywnie wbtc:~li Iii; doG 1aM'_
eene 1 1ft"'''' • • SICIep ... ZHP
pll. K. SwlerCRWlltJeIe w przemyskiej Szkole Podstawowej nr
14.
109 chłopc:6w I dziewcząt porządkowało, w lob9~ 2S
kwietnia, adedla Rogo;d.ńsk icgo I K<myn{or6w: malowa~
DO unądunla zabawowe I ławki. sp~tano chodniki 1
5kwery, wymieniano wlsu zone płyty chodnikowe I lua.
W'f::tnlti, Z '. 'TSt_ keJą olI_dali'"", ogt'0mrl1 upał
do
praCT I efekt,. W)"sllbJ. młodzl eiJ' (gdyby tak jelU.
węU z. niej prz,ykład ntek t6r~ doro!li. takte l cł. kt6.
~q "z.aplanowaU ezyn,,_ w I'todz.inaeb pracy). Jak l ię
dowleduellłmJo, nie
jUt to ostatnie .łowo harcerz.,. I
.uch6w & ..eaternutkl": komendantka .z.czepu dh. J 11._
DWIOA DUDA poinformowała, te pnewldywane je.t
kolejne pnedslęw:z.lęele na 05ledlu Rogozińsklego, t"r.
r.zem z. okazJI DnIa Zw"c1r:stwa.
Warto dodać, te wehodzqca w .kład .?Czepu 28 PDS
..Orl,," Im. aatallonu .,%aIika", jako }cd,.na pnem1'ka
drutyna, bralI udz;la) w kwietniowym
warszawskim
rajdtle ,.AnIenai", pom.al,e s!:lak bojowy I m1e~a •
hatenkleJ waDd harcerskiej .,zo.tłd".

.&

jb,sJ

u wata się pr~ ty.m pewną
niepoltojilc~ p r awidłowość wlększ.o,ść
tyc h wysypisk

z.

zloka1!zowa.na

)esl

tut obok

rzek: I strumieni, a takte na

skraju lalĆ.w . Inną oeobllwo/i dą harcersk iego z.wladu jed
odkryele kilku nie uJr:tych w
rejestrze OM)jew6d7JtIrn,
du ..
tych gla1..Ów
n ar~towycll.
- Na nus aleri lpolneo
trzeba rliwnld la moie pne- .
de w.zy.tklm)
po d
,,~teDł
d)'daktyesnym. P'raea harce-rz" m a 'wo~ w"mlerną wa.r_
ale n.jeennle,J.t:e jest t ..
te ....odd lad.,le .. ołwladamla 
.A .oble litotę I wałJę problem'''' ekolCtclczn"ch. WIenę.
te będzIe II pt"OCIe.nlowa6 w pn"dokl - mowt
MARIA SZARMACH, pełno
moentk Komendy
C16wneJ

t.ou.

ZHP,

Uniwenaloy charakter a~
lertu apotk.ł .112 ;r..e znae;t~
nym IpolecZl\)'1Q odz.cw.~
Komend), bufców otn.ym,ywal" telefon!.:zne sygnał, od
poat.ronnycb
obywateli.
Wakaz..ywano mie;.'SCa su:oteg6lnle z.anieez..ya~ne, k tóra
warto uJlIoĆ .. rejemze. Ok ...
;tuje
te ruczników Jd~
wel pnyrod1
jest _
""
wiellL
.Trzecl dz!eń alertu pr:zeznaC2lOC\1 na pracę społec..
Il4. m. in. lir pVkaeh I
na
zieleńcach.
zbieli - się akurat W' cusle t:
ogOlDOpOJ-.
sldf'Q czynem pned J-majo-

"t.

w~ 'w!ętem.

Ote krótki 1Iwla4 po lale'"

lea.eb,

w tt6r)'eb

pnet:D.,.lc,

prac'"

barc:ene:

W puku mlejsklm hareerz.y JuJ nte zaslaJemy. Do-wiadu}emy alę,
że
aadanie
1..OłtaIo

...,.konane.

PN1euro-

pa ze 'mleelaml I zeschłyll'lll
IIJćml
wyjetdta u ·
parlcu.

Pn.1

bram.

poa"&ądkowanlu

alerek. placów :zabaw oru
parkowych rabatow, pl"JlCOoo
wal! erJonłcowte '2'.CZepU JW.,.
Technikum
Mechaniczno..
·Elek.tryC"Zll:1'ft\

pod

kiam. BAltRARy
WICZ.

klerun-

~

Poł,

Członkowie
XIV Dru1)'n1
HeUa
Wod nej 1m. Edwarda

krul,tajllo się
pU,J"
włunel
pin.ysta.nL Roboty ma~ IPO"'

Niedawno zostałl utył
drewnlane,o, mara:.ynowegro budynku tut nad
Sanem. Mają. :.amhar zaadaptować oblekt
na swoje potn.eb ,., T ereD ten jest cr.ęstQ
ocIwledz.a!l7 pruz b leslaaM-kó. banl
.. pod chmur"Il".
St~
t ei praCe pol'ZI!d'kow-e
~ tu. sic:
e!lIotnąĆ
bel
końca.
Cz<łć
chłopc6w po.r:z~dku,e teren,
inni reperua
J:\ kajaki.
- Pn nąłowuJe.7 się"
plenrnemaJ. wCf. Ipł7Wll mó.... op!.eItun d.ui1t\7 MA·
RIUSZ PIĘTKA. N.....
... blellł leM u ............
.... " ..k. •• ,,".re_~ 11'-·
bę "lftdllłNó ... Zapał. eltl. .••• ale brat uje. M"Uf.I Mtc.
•• pe.l. . . .lf.I .dać.~
l'O.

ko'ill'illJokamł

T. :r.rBMBOL&W8KA

Hareer:. akeent\Qlł .-woJ_
w wielu p&Dktaeb
mlaatL N adsańMlIo pr(Imen...
clę prą
prawobr2lełneJ e14"k i Sanu porZl!cftn.I~ .dIdeWezę\a 1 chlOPC7 ~ Ak6l poda
o~

.JtaWOWleb -

..dwójki'" i ..\rÓJ-

ki". Rojno I parno

Jest

Aa
Cd%le
pra~
ucz.nlowte S "czternastk.i". Ic h .tarll koledz,. ,
ckuglego LO pGl"ZII,dkuM, a ..
lejJd. .. parku n. Upowite,..
Harceru praeu~ r6wnlri w
Innyc h punktach m iasta.
I
tak ;te- W' ealrm woJewódz.twie.

os!edlu

Rogozl6lłdego,

Alert ..ZD1I.OWA PItZl'_
KODA _
znaoWT czw..

WI"Ba."

był

~ęW"Z.!ęelem

potrze.bnyrQ. MIeJrn:J nad:de-:,
ję, te efekty barcer9lcleJ pTa~

cr

tędą d~nlone I wyJCo.o'

fZYłt ane

w praktyce. Atenowe hlsla
nie tracą .wo~J
aktual.nollcl.

...,

Harcerze
współgospodarzami szkoły
..Harcerze

&ka) ora& Z8 Drużyna HarceHka im. Ada~

współgospodarzami szkoły" wzięło udzia ł

ma. Mickiewicza ze Studzlana (kierowana
pl'zea Tadeusza Kielbonia). Reprezentować on. będą nasze województwo na cenIl'8lnym podsumowaniu tego konkursu ' w
WarSzawie.

W konkursie pod

Fot. R, PA WŁOWSKl

haslem

25 drużyn harcerskich i 24 zuchowe z terenu całego wojew6dztwa. Meldunki o
wykonaniu konkursowych zadań i podję~
clu różnorodnych samodzielnych inieja.
tyw przysłało ostatecznie 15 drużyn harc&'Skich i 21 zuchowych. I w tym w ł aśnie
gronie rozegrano chorągwiany finał. W
Klubie Zołnierza w Przem yśl u, dziewczę
ta i chłopcy w .urozmaicony sposób mówili o tym, jak r ealizowaii przydzielone
im zadania, jak pomagali młodszym kole.
gom, jakie wykonywali prace na rzecz
swojej szkoły.
Wojewódzką rywalizację wygrały :
27
Drużyna Zuchowa .. Pracowite Pszczółki"
z Radymna (drużynowa _ Marla Wola ń~

W trakcie przemyskiej uro,czystości,
dyrektorów licznych s:t:kół uhonorowano
dyplomami. Harcerze otrzymali pamiąt·
kowe proporczyki, książki i Inne upomin·
ki. Za rok kolejna edycja t ej, cieszącej
się coraz większą popularnością, imprezy .
Miejmy nad z ieję, że weźmie w niej udział
jeszcze więcej drużyn, gdyż współgospo
darzem swojej szkoły czuć się powinien
każdy uczeń i każdy harcerz.
(ul

SAMO ~Y~IE

11

~================~======~==-

~

GOUC .ię d:61;
kOlO' pn.yjad6l.

ULICA -

b liska po.

p!.)Q.ukujeu

dobre inter!!.)';
Ipotka
Juno .wielka radołć ;

dł. . . 1l1l.'lecooa
tlę coś pn.yJernnego;

'wleUon. łOł1~ w elemnołc iacb
n~wne

jutro.
VMARt.YCH

wlditle6
w
- ereka cię radość;
Jch - długie tycie;
s nimI - doJchien do

łrUlnlDle
calować

kić

w,,5Ok1ch ,odno.ki;
ua.artw7chW'lltaJllcyeh wldl1eł
klótnie o apadek; IMIwł6rnl'
lInderaJ~yeh

_

łmjerć

u1ę;o

chaneJ osoby; podarunek od
nich 401llaw86 szkod)'.
I"TAKI
- prt.yJemne od-

EGZA)IIN sd.t

.il.nt

WUIU:stenie.

wiedciny; lataJ"ce
nowiny;

FOTOGRAF
.potkanie.
FURTKA

Pt2.1Jemne
łatwe

-

byeJe
się
Hmknlęta -

~

wydo-

kłopotów;

odr:.ucona

0-

ferta.

-

dobre

lapać

- zmartwienie;
ptule jaja - .padek
kupowaĆ; w klatkach bło
g05law[~ń.stwo w
dz.ledaehj
.Iedz~ce ł.:!.loba;
chwytali
- wYf1'an8: karmić wetole towan.ystwo.

-----_--.--...-"-,,.......-~

PRAC bielIsnę
- dobrze
W)'kona.n clę1ką robotę:, która cię niebawem czeka; pięk
ne d:r.lewelu~ta pny tej praey
- szukasz fikuśnych przyjemno.!cl; praclka IHIwledla_
Mea twój dom - choroba
lub· zguba czep wartołc lo
wego.
PRZECIIADZKA nieporozumien ie w gronie przyjaciół; w nocJ' daremn ie
walczysz
z przeciwnośc iami
losu.
.
RĘCE e~,.le albo m,le "
czystej wodzie - szcu: ~c\c;
brudne l cbude - %.mart wlenie lub n!esla.wa; dlul:le eięt.ka prnca.
aOZE kwllnl!,ce - od!w7.ajemnkme ucw.cla, ośwłada.y
ny;
Iwlęd le
r O;t.$lanle
powaina
chwilowe; białe choroba; wl!,c bn.~ róże - n icspodz.iewllna rozkosz..

Zł

BYK (%1 IV -

VI

Wei Ilę wreszcie :r.a odrabianie zaleglołcl wpracach domowych. Odpowiedz na listy, kt6re nadeu.!y przed łwię:taml. ZI6t wizytę osobie, która od
dawna c~eka na :mak tycia od Ciebie. Dni pomyślne \o 16 I 17 maja.
BLl1;NIĘTA (U

V-

Z1 VI)

Duto nowe;o zdarz:t się · teraz " Wan1m ty.. ,
clu. Poczqtek najrótnlejnycb spraw, obowiązków ,
I znalomo.!cl. Nerwowy czas dla urod zonych między ,
22 a 26 maja. Natomiast w tyciu Blltnlllt :r. pierw- ,
szel:;O t?,godnla czerwca - przełom._

(cdn.)

RA.K (t! VI -

ZZ VlI)

Zajdzie konJecznołć pewnych ograniczeń.. Trzeba
mniej wydawać na tycie lub na pr%,Yklad
.prowad~ do nlet będnego m inimum dzl.alalnoU
społeczną. M6wl się trudno. Wielu jednak. Rakom
~dzle to nic w Imak.
będzie

LEW (%3

j •.

PANNA (23 VIII -

długopisem

::.... Nleprawdo'podobnel Kt6ł obleb. Ilę to robić'!'
- C6t. sq }esuze lud.t.le nleodpowIedzIalni, co
prawda oni
uwa!oJq się tylko za dobrze wychowanych. Na I=~c!e l:najduJę l takich, ktOrzy mają zrozUmienie dla mego trudu.

_

Powiedz co, bU b zcg., o Po- nie m leć lepiej od lnnyeh I w
·kt6rr.mu odda.Jeall .lę I la- oczy bo!:aetwem Ich n ie kluć k" 1I1m.lęłuołcllł.
ole powinien poka:tywać palcem
- Dononę. Slowo to, m al m takich, co 10 sierotom I ludowi
zdaniem, ma zupelnle niez:1I1uto- pracujące mu od ust odbierają I
ną opinię. Dlatego, by złagodzić Jeszcze się w dodatku nIemoraIprzykre dla n iekt6rych U5l.U je- nie prowadzą?
_ J estcli u, lsle tytanem pra~
lO brzmienie, z reguły "upr:teJmle d onoszę:", To Jedyna Ikule- c,. Zapewne man clLle archic:ma meloda r O:tprawlanla się I wum I do\\'odami obcilłbJ~e)" ml
panon.ąeym .Ię wok6ł złem. Ot., występnych ludt!, od kt6rycb ,Ię
na pnykład, sqslad mój, n iejakI ",'ukól ciebie roi?
Iksiński, popatrzcie państwo, la- Alei nie Nie Jeslem biurokle zero, ta kle nic, a jak mu się kratą. Przecie! ws~yscy w ledz!l
powodzI. Szkołę to on na pewno to, co I ja w iem. Ja tyl ko :tadaza cielęcinę skOńczył, a studia ję: ,oble trud, by spisać I wydola dolary. Bo nie ma takich, co b yf na światło dzienne W ~ 1.y s t
za .tudia łapówek nie dawali . Ide te bezeceń stwa.
Warto byj przedsta wił się
Pracę: sobie po l.JUIjomo.!c1 :r.ala- . !wIt Dqm ma z boazerią I karet- bllieJ._
kami, telewizor kolorowy' I Je- Nie widzę potrzeby. J estem
lzi:ie kochankę: autem zagranicz- :r;wykłym skromnym długot'!se m;
nym ' waz.!, a t.on ę w futra ubie- wolf! pozostawać w cieniu I bez
wykonywać
ra. To skąd on na to wS~Yltko zbę:dnego rozglosu
blCTze'!' Rozumiem, te w nnan- IWą tmudną , krecią robotę. Wylowym maJtt duto r oboty I n ie starczy. ldU poznacie mój psew szystkim mogą !;Ięboko w por- udon im. wyratajacY stosunek dl ł
tlel :r.a1rzef. Ale czy
obywa lei, ludzi I łwiata: "ZyczIlwy".
uczciwy. jak ja, który
niczego
Rozmawlala B. SYKALA
się w tyciu nie dorobił Ulby

W rocławscy

prywaciane

JPrzedają "szklan kl-rozbieranki"
(uełć
uluk
kontuje

2500 :tł). Na "-kłankach pre~
zentujq swe wdzleki panienki
w strojaeh kąpielowych. Nalanie do azk1ankl cieplego plynu fOl:blera d:r.lewczym::. Z napojów alkoholowych utytec:na Jest wlę:c tylko grzanka...
L,llsees:rwlstołe')

SWlRSKIE PYTANIE
Ogloszenle

,,2Ycla Warszarestauracja
"Cezar" :r.atrudnl
pracowników f1z1CZn]'ch (trzoda chlewna). MotIlwość zamlenkanla",
i

wy": .,Prywatna

ZZ IX)

Czas radosnych przetyć 030bbtych
lub rodzinnych. Niejedna Panna b::dz1e bohaterk., mUej ur0czystości famll!jneJ. Udana podr61 dla urodzonych
między l5 a 18 wrzełn!a.
'

Jęciu,

f

r

f

Wieprz kelnerem czy tet nowy rodzaj tuczu? (,.Zwl~z"o
wleo")
KU RADOSCI

GRZANKA • ROZBIERANKA

VID)

Dla wicIu Lwów Izykuje się poprlwa JYf.U"l.cJl
fi naniowe j. Spod.t.lewać się mog4
nagrody
lub
podwytkL Tylko urodzeni mlę;dzy 2$-27 Upca mogą m leć klopoty ze zdrowiem wlasnym lub kOeM
b liskiego. Dni dobre dla wuystklch - 15 l 111 ma-

Z anonimowym
J estem' IItrustrowany,_
- Dlacl ego?
- Bo mnie nle doceniają. Slyu(: tlqgle, te meba pracować
.wydaj nle, lllllen!ać to I owo, poprawiać, ulepuać, A .:6t Ja Innego robl(:? Lenistwa n ik t mi zarzucić nLo mote. oto laplsane
jut .tronlce. A te ph:lnące alą
stosy ·papieru. ktOry mwzę: jencze t.apełnić - jaklt to ogrom
pracyl Ale nie o lamo plaanle
ehod.t.l. lI-tunę: przede wuystkim
pod.duchać, podpatrzyć, co w trawie plnczy. Ja z t ego tyję:. Powiem więcej - Ja tym
tyję: I
Tymczasem efekty mojej pracY
są na"jci~clej
marnowane
w
16b obrzydliwy I cyniczny na
. . proslu lądują w konu
jmlecl.

"n _ zz

Niewielu Jest zwolennlk6w
zagranicznych tramfer6w naPowinny
szych sportowCÓw.
został stworzone takle warunki uprawiania lportU: honorowi!, prestItowe, socjalne, finansowe, by Ulleulo Im na
tyciu we własnym kraju. I nn
przynoszeniu rado.!ci I wzruszeń polskim
kibicom.
t,Prawo l Zycie" )
PROBA ZMIANY
Cu:stochowianin zamknął na
dw ie godziny na
klucz
w
swym mieukanlu
montef3.,
kt6ry odmówił nnprawy pralki automatycznej zgodnie
z
f.yczen lem zlecającego uslugi!.
Z opn"9jl poszkodowanego wybawili funkdona r iune
milicJI, ta-i pomysłodawcę czeka
rozprawa w trybie przyspieszonym. Uslugl nadal
b::dą
kul~. ("Rzeezywllloie,

Frontem do- klienta
Nie do w ia ry wydala
s ię
Informacja Jednego z czytclnlk6w, kt6ry zakomunik o wał
nam: .te ksl~ga rnla przy ul.
Franciszkańskiej w
Przemyłlu. podobnie jak w tym samym okresie ubiegłego r oku,
zamknęła podwoje przed kUentaml.
Sprawdzlli. my.
Nlcdoszly
kl ient m ial rację. Na drzwiach
księgarn! wywieszka jak w61.:
.,1 - 15.05 remon'''.
MusIało coś
bardzo przyci snąć Przed siębiorstwo .. Dom
K!i ątkl". skoro
l:decydowalo
się ono na takl krok w la śnle
w Dniach Kultury. Oświ aty.
K sl ~t.kl I Prnsy. A mote ktoś
rlos:rR.dJ do wniosku. te }cłU
kultury. oł w iat , i prasy nie
braku je. to bez kslątek l: jednej kslegarnl da się:
tyć?
W ka tdy m r tlde ~atuluJe
my pomyśl unku . Nie ma
to
jak, hasło : .. FRONTEM DO
KLłENTA".

Tylko. te I fronty, 'ak widaf, r6tne bywa,ą. ~
MK

WAGA (%3 IX -

Z3 "',

Nie trać glowy I nie oddawaj 11(: pesymistycznym rOt-my.!lanlom. To wydarzenie 1 dystansu bl:dz ie ml~ calklem Inny wymiar. Urod ze ni w ostat nich dni ach trwania znaku mogą rozpocząć d .t.lalan lo. w .prtlwle wkrojonej na wiele mleslf!cy,
SKORPION lU. X -

zz.

::\."'1)

Na Twojej drod ~e wiele (choć nletrudnyeh do
pokonania) przeszkód. Zdenerwowanie w pracy. Nie
uZalladnlone wybuchy w domu. Pomyśl o Jaklejł
odtrutce na tle samopoczucie - 1mprez1e, wy""
ciecu:e, wizycie,
STRZELEC (%3 XI -

ZI

xm

Czas wytf!tonych prac spolecznych. Zyć bl'dzieu:
cudzymi sprawami, :tanledbuJąc wlasne. I wtedy
:r.aJdą zmiany w kręgu Twoich apraw ~aw<>dowych,
które trochę Clę z.anlepokoJll- Na u.czę.łcle WJZ.1stko uloty Ilę lepiej nit. CI. się wydaje.
KOZIORotEC (ZZ XII _ ZO I)
Wielce Interesująca znajomotćl Nie bluJ dla nieJ
Warto pośwl~clć jej więcej uwagl Urodzeni w (nIdniu będą teraz Izczególnle wratliwl na
d oznania estetyczne. Dni dobre - 21 I 2% maja.
c~asu

WODNIK (21 I -

20 U)

zaskakuJqce, ale ucleszq Clę. Przytrudnych problem6w. Przyjdl:le
takt.e zaproszenie od znajomych mieszkających w
odleGlej mlcJseo....,ołcl
Nowin]'

bc;:dą

nloaą rozwlą:r.anle

RYBY (iI 11 -

ZO lU)

Nie dolewajcie oliwy do ognia. Starajcie się: :taspokoJ. cbot! sytuacja Jest wybitnie .tresowa. Najtrudniejue chwlte pr:tet.J'wać będą Ryb,
urodzone między 22 a 2.5 lutego. LIA. ktÓry na·
dejdzle w tym tygodn iu przyniesie wldcl Inne od
oczekiwanych.
chować

BARAN (21 111 -

ZO IV)

t nleustę:pllwo.łć
staną sIę
:r.awodo wych Pomy ś l
:r.atem
na komproczy dla jwlę:tego s pokoju nie p6J ~ć
m is. Od raw l:mieni si~ nastawienie do Twojej
osoby.
Właściwy CI upór
przyczyną :r.atarg6w

1Z

00 i OD REDAKCJI

TO CIJ!:KĄWEI

..

o~
GeCDeOOoeeo

.•""••

Snie, nie zaszkod,il(1)
piu.!'

.,Cieakie pi"e"
ZarU\d ("SS
..społem" ,w
Pnemy'lu w odpowiedz.!
na notatkę ..CIeOILIe ph.....
(.. Zp" nr 11) - poinformowa'l
nas, że podJ~to d rlAlania, aby
p i ....-o bylo dokiadnlej kapswwane M.. in. "'yremontowa·
no dwie kapslownice. dz:lal
kontroli łnkoŚCi ",:un6~1 nad:rot nad rozlewem plwa, z:aj
dwie pracownice pozbawiono
premii mlelh:cznyctl.

,nego rodzaju rupiecie I wyIy'puj_ )e do
rowów
pt'ą
torach. SzeQ't nieporządku I
balalanu ",id8Ć prz:)'
wJei·
odz!e do stacji Zurawl.cn
(oct
Przewonka, po praweJ),
Wstyd dla m1eukańców w0Jewództwa; by po .kcjl ,.poIClj.· taki
nlepclntłdek
I
brud panował pn,. tak licz·
nie uczęszczanym szlaku komuntkacyJnym.

ste r~wane.

na

OdpowIadajIł!:

..solea

notatkę

u... piał"" (Z.P" nr "
.. beJ. AudneJ tJ ..
kle,ow·
alk M1e"kielo Zarądu D~Óf
ł MOII'ów w Pnem)'iha infor-

,u.

muje, te
~niegu.

d ecyzJę

na

podjęto

o wyw()ue
plotę

nadaal'1&kllo

na naradzie

koordy-

I1&CJ'Jnej w Unęd.de
Miej_
.kim. za
tak,
łoka.JhacJIIo
pnemaw1ala II\. In. motUwołt
W)'W<lloU

'niecu witkul!.

Uoś

dll .amochod6w OlU takt, te
miejsce to - li: uwagi na pro--

wadzone tam prace prZ,J' bu-

dowie kolektora - bl:dzia r~
kultywowane. Rozwiązanie \o
uwzględ niało

r6wn1et

oko-.

liczno:U:, te wody li: mlejakicho
ulle .pływaJą, kanałami bez.
pośrednio do rzeki. natomiast
woda % topniejącego

łnlecu

miasta) Ipły
nęła do crun tu, kt6ry ,tanowi
pr:.eclet pewien mu. Na pilI..
t.ę wysypano tylko 'nie,
ł'
clqg6w pJcnycb octYsu:zonycb
31 Itycl:nia Ite __ posypywane podobno samym piaskiem),
reRtę ""wołono na wy.yplskó 'mlecl przy u.L Slowaekiego. A zatem nie nastąpilo
.ka:Łcnle wód Sanu,
ani tei
umleczyncze n le p13:!:',
(zwiezloneCo tu

li:

OD REDAItC.l1
ClYU.y'l'Il,. _lłO lILUł IJ, .a,
Inaf Dar. ",letnikom I_ t,...
~hl al _ _ t
LlI1 Oeb ...., .....,..

t. • ..
l.,aaaIE .",a!

lOd y ). kI6"" h,I •• a_ut.

• at,....

.kutk'

w

}eat

li

d oslarCUUlego
w
Decz:łcac:h
do
pn:emylkleJ
ror.lewnl Paltel'7zowane jest
lepsze Jakoac:lowo, mo:!:e
być
dlu:!:eJ prr.echowywane (do 30
dnI), a le Jest z:nncznle drotsz:e.
Walory ,makowe obydwu gatun kó w lonacznJe sl~ r ótnlq, O
czym n ie
uwsz:e
w!edZtł
konsumend. narzckająC,J'
na
ten napój rozlewany w Przern;r.łllł. Niemniej Zarząd PSS
wyra ta nadloJeJę, te przypadki
n iewiaścIwego
kapslowania
nie bc;dq m ia l, m iejsca
w
pnyulOlicL
lllformację
podpisal.
u.tępe. prezesa dL haewU. IarosJawa Cs:uebanka.

wzdluż

torów

W Jednym z numerów Wa.zego poCl)' t ne:o tYiodnlka u1raz3 ł .Ię

.rtykuł

OPlsujlłCY

.ch ludny wygląd obejłć
go. podan kJch, poboczy I rowów
prz.yd roinych WUlłut
t-rasy
&-40.

Proponujem, Panu Redaktorowi, by prz.e.ladł aię
z
s ąmochodu do
pocll\lu 0sobowego I przeJechnł
. 112 na
trasie Prz.emyjl - Przeworalt.
Proszę obserwować tereny w
pobli żu loru
koleJowegona jpierw po prawej .tronle. a
!! powrotem po lewej t nlecb
Pa n opin.e swe sportne:!:enla
w naj bliu Q'1D numeru Zyc ia",
..

Domu NauCl,)'ciela ZNP
..
uprzejmie lnformuJe .utora obrazu, anYltę ma·
lana Edwarda KleterUnca. te
In.1lnle ~taI on polnfO!'tlWwany o pnec:hoWl'Wanlu
0brazu na balkonie w Klubie
ZNP przez ouea 5 lat. Obru
byl , r.dejmowany
I przechowywany na t)',m balkqnlo tlk ,
ko wtady.
,d,.
szczytowa
śclana w kluble byla dekorowana z oknJI r6tnych tw,-"t,
Dnia
a m. In. Dnia Kobiet,
Dziecka. Swit;ta Odroclzen.la,
Dnia Nauczyciela i innych, &
najdlu:!:eJ obraz byl pn:echo-o
wywany w okresie karnawalu, gdy cała sala w
Klubie
ZNP byla dekorowana pned
Sylwestrem.
ZapewnlaffiJ' pana Klefer-dobne
Una:a. te obraz Jelt
zachowany 1 zdobi nAU k lub.
ZaprruJumy - motna .Ię o.oblkle o t,.-rn przekonać"
A tak nawiasem, to ch,.t.
nie gl.ldz1 lit. by obraz .rtyIty malarza
E. KIeferUn/t.
maldow.1 Ilę w:łr6d dekora·
dl ka.rnawałowych
w na''Q'm klubie.
Przcmyłlll

KJerownldwo Dom.
NaUCl,clela ZNP
w PnemlU.

odpowiada

udręki

• Beleda. K.I1.r
a
Lubae..wa. Lbtu nWl bitdz:iemy
publikować.
bo
&prawa, o której
pisze, malula Jut Iw6J ..
plklc. S4dz.ł.m7. te po lnterwencjach KM PZPR ł

'*'

prokuratw:,...

pr:t..Ypadld
Dwie błahe poz.ornie, ale niepotrzebnie. utrudnJaJ~ce tyci.
.prawy porulłt.yl w .woW liście Po Len:ek TeauMWlu'
nich. to .y!ttem r eJesuncji t.głoszed. PI"Q'~
ebodnł re~)Owej na o.. Kombatantów w Ja.restawlu. .5,...
.tem ten byłby gOdny pochwaly, gdyb, nie pewien ma~
klunent. Oto prQ'kład. Autor liatu w drodze do pracy &1,.
rejestrowa ł telefonicznie d dec:t we w.pomnianeJ prt.)'Cbod.
nl Ot.rr,yrnal nr lO. ale n ie mógł polViadom~ o t7m tonY.
bo nie ma teletonll. Zona, po prz:,ybyciu do pnJ'ebodnl u.ly_
na'ln, te numery olrZ)'muje sl~ prloy rejestracH,
a panI.
kt6r. rejestruje nie moie przcclet wS'L)'slklch pamiętać
t
tona mUli spytać ~karza _ - BeJesłnaJlto Ibhel pr.uc.
.. panJlło b,
,dud DGIIUr I pallll.rlll.wata te...
Pneeleł &. ba .c.... leli, tubol pttaD.iaał AWruał ,....
. . lebnrewl - \ wlerdd autor lLttu. ,_ Wn-da. . . . .
neb6 . . . ke6eą ... IleIeJb I",lere włe4~
weJM"
Iebn:a. CQ aie ~ b~b~, trd,.b~ . .aIe • teJHłra.eJl
.......,. ~ l ""Utę'" Irankę sa sa)'~f - pyta P.
Tomaszewski.
PlerwsUl

~

&Bp".

I .prawa druga. Alltobus Hall nr O. kt6rym auto r 1I.tll
doJ e:!:di.a do Mun!ny, gdzie wynajmuje m ieszkanie,
.)eat li
reguły bardzo zaUoczony. Dlatego w a:odzlnach IZcz:ytll uruchamia .u, na tej UnII autobusy ,.bu ". Problem w tym.
te nIe z:awsz:e jetdf4. Dol"Osly Jakoł lObie w t,m tloku po..
radu, ale d zieci - dowotone I pnywotone z przedszkola _
III w tym tłoku ly".:mat,t"Ul~ m iecione. _ Mler.. Jut
kon"lalem I lab6wkL ale nie "a6 mnie Ctę.&. lila taki
lubulI, bo Jetltcłm,. I łon, .... dorobku _ kończy .w6j u..t
c.z:,.telnllt.

har~. ehoćby taki n ler:b,\ UCUl7 l Je-rze.cz Jasna - m let a:otówlu:, teby to mile te6.kie stadko "'trz,mać _ to marzenie wielll rnękzyr:n, choć
q I tacy, którzy twlMd~, te Jedna tona. to ju1 o Je~
u duto.
Mleć

Redakcja

Male codzienne

I... męskich

.. Obraz na dachu"
W odpowled%l
na ar~ylu"
pl. • •,Obraz na d.cbll", 1..2.P" ,Ii
11 mlU'ca IxJ kluownic:1wo

m!eJ~a.

nie

podobM
bl:dlł

ml~

lar".""

•
Wlad,.a.wa
Ss,. _
_ tU (1)
•
Spra,*, pani męta :taln\e-o
rC$Owallśm,y
Wyd7.lat Or,anhacyJn,y Urzędu Wojew6du.legO\. Stamtąd nalety ocr.eidwać odpowiedzi.'
•

Iket
Stopka
•
Prz:es3dz:U PIlII
na.zą
wl:!.ry_
. podplerajlilic"

rrse.,-iIa.

podwuajllc
a:odnoU J
10-

t"" .. ""'"""""'"

w ..zyciu" program
n1e

był

TV

zcodnT ze ltanea

tald7"ł1Tm. Wc Pana nie
tłumaczy nu -u.a:trtdenie.

li "za r:ml8n7 • PfQ&ramle
red.kcJ. nIe odpowiada", To k:n.1wd1;lłcO L
demaa:oa:lcr:ne.
Crkl
prodUkcyjny
tra:od<Dlka
trwa
macznle dlm J n1ł
dziennika
(w
nasl.,)'rn
pnypadlcu '1'-8 dni) t nie
mamy mo.tllwołcJ
wprowadz:a~
do
program"
zmian, kt6rymi lzefostwo
TV .częsło naa uskakuJe_

żeńskich

•

Pnewonka

pa-

przecl wień -

Jtwle do

Brud

haremach

Slall n)1elnle,.

JedllOcześnie
wyjaśniono
że piwo roz:lewane Dez"
po ś rednio do butelek IV Bro-

nam.

waru w LctaJskll

o eunuchach,

Mleszk&Aq wsi połotanych
'N n ledałekiej od!e&1okł od \Orów kolelo"NYC'l'" wywoł.l!i rół

1~lla.n,

1Zcz:e _

Haremów. jak. wi.domo, .lr:zegll eunuchowie, niani teł
r-zer:.aAc:aml lub trr:eb1e6cam1. a,U m~tc%)'l.ru pozbawieni
cr:ękl pklowych. S,.U on1 k"Uowanl. prxy CJ.ym stoaowano r6wnld Uw. kutraej, nler:upelną, kled, obelDaDo t,lko jJtdra (takich eunuchów zwano w Rąmle spadonam.!).
lIOM.wlaJąc nie usrJtodai:one pr~ie. W wielu
prxype.dkaeh
apadoni nie byU pozbawleru poteneJI, a tytko zdolnołd
płodzenia.

Har emów teńsklcb .trze:U wylącz.nle ,,pełni" eunuchowie, bo tylko wtedy wldc1c1el mógł b,ć calkowlde JpOkoiDy o swoje kobiet" Wuakt.e miał kil tyle. te trudno
b,łoby mu upUnowaf Ich' wierności. Ale był,. tet bar"
m,. .., mt:sk1e.
Niektóre Rzymla.nk l utrzymywal, prz,. lObie cale gro.
mad,. rzezańców, którzy lłuż)'U Im jako paziowie, kan:r.er·
dynerz,. CQ' frYJ.JerQ'. Tworzyli ~wU~, nie.łU lekt)'kę, ale
tak.:!:o pomagalJ ~. prxy ubieranlu bądL. k~pleU. Taka
j w I I a .Iutyła teł co blll'dz.leJ temperamentnym RQ'ttIlankom
do
uprawiania
roz.pl1Sty,
SU:zegó1nle' ceniły
lObie .padonów, bowiem - jak wl pomnJe lUmy - ~ Ia~
dali oni męsko,łć, 1ea laplo<l!lić n ie mogli.
Skąd wziął

sil:: eunuehlzm'P

Nlekt.6re !r6dla podaJą, ' te był to pom,.1 Semiramidy,
królowej tlł)'tyjlko-babllońskleJ, kt.6ra po j m!crcl_ meta
otoc1yla .Ię: eunuchami, by mleć ", n ich m~lde W$parcie;
:r:achowując jednocJ.ełnle dobrą reputacje. Ale III i bey.
którzy sklonni są sądzić, te rozpust.na., • Je::Inoc:zełnle zazdrosn. kr61owa, nakazywala kastrować swych licznyclI
kochanków, by nie tdradlaU Jej potem t Inn,m l koble-tarnI. Podobno z.gln~. p6tnleJ. r:amordowana przea Jedne,•
.
z jej ".k3zańców" - I trudno mu lię: d:dwlć.
W staroiylneJ mitologII zn a1etć można opo)wlelć o bocIni Cybdl, kUlra poIlocbala pięknego pastun.lr.a ,Aty... 1
powlerzyla mil nadw nad nroJ4 .łwlłl,łynJą. uwlerQ'w,&J'
jego zapewnieniom, te eałkowlcie &a.pOnlnI oleJcale. At,.._
m ial widać mało w,.obrainl, bo grz.ec:tnI. puyr:u:k.l, aJ.
ayt moina wlerz,ć takim pr'l.1'sIQ:Om?

.na.

Gdy tylko paUlał pn:CC::lldneJ urody n imfę: Sagarldt.
t,. cbmln.t złamał Pfxy.IU.. Cybeła ubUa ",~ nImI'l _
(nawet w m itologU kobiety w takich prz,-padłuiC:b :uczy_ '
-J, najpIerw od .W)'clt rywalek), a w6wczaa prieratony
Aty. u ciekł n • •1Ct,)'.t ,ór)', gdzie sam obclął lObIe t,
cr:~ ciala, kUlr, tu bard7.0 lD'uszył. a okrzykiem: .,Nlec.Ia
przepadnie członek, kt6rl pl'&J'prawił mnie o :.cubę''',
'
TaC)' to byli ci 'm1tolock:tn1 pastusr:!rowle.. któn.y Um!.
lObIe potutiU wnnac:~ tak StoR karl:, WI()Ółczem1lQ
trudno w to uwlert.,ć; Wluk gdyb, op. kaMy m"t, ltt6r7
zlamle przy.ll::a:t; wlerno~c:t małt.eillk ieJ ehclał się . , teft
apolÓb ukarać. po jwlecl. biegałyby cale t3bun, eunu-

"'w.

N, dworach lVSCbodnIc:b rzez:ańcT wystwowall W' t~
rolach, cr:ę:sto jako NIltba. Bru popędu seklU~ n1.
powodował U nkb inIł7dI ułornnoki. ByU ~ ~ ,
• potrafiU znakomicie ~ Idukę: :I'zdy konnej I strwlania, a przy tym odmaculi s ię wlunoje:k I prz,wląza
niem. N iekiedy uJmo ••U w,..okie itanowl'ka. bywali -na_t Wod:taml. 0r:lJ at. kudno w to u",lerzyć, bo elit ...d
jest np. taki "biurolc:atycr:ny elJnucli"1'
'
SIt,d brano r:i~\c6w przez tak d1uc.le wlekł, Ikoro
niemal wSq'$Udo prawodawstwa mbranlałr takldl puk_
t7k? Od~wało .Ię: to na podobaeJ ,&Budda. ja« haDdeI
tywym towaz-em l· &dobywanie Aiewołn11r.ó..
Ozhcoteaa .
band,d pl~drowaJl
pod&wrotnllt:owe,
lIPf'OW&'"
cUnU eh~. kt6f7Cb pótnleJ podduraU ok'rutDeJ ~
racJi (zaoszczt:dz1m7' et.;J'łelnlkom jej opUlI). • ~
lpl'Zed_all. Rzec:a· ,.... anIerte1DoJć włr6d ona!' \aIdeIl
ublefÓw była oc:romna (do lit procent) I t,lko n~lcI:nl
prU't.ywall.

kr.,.

."t!
#

Ten okropny zw,czaJ utrz,.m ywa.ł ile jl'lZt'Ze w okru!e
od XVII do XIX wieku, Izczególnie we Wlonech, edtłe
tnebloDO cblopc:6w po to, aby , r:achowalt w,sokl gJOI,
meskl ~an lub aK. dla «16....
WOkalno-artylt,,:1.ll'ctl.
-Od taJc:le:o chóru to my, panowie, z daleka._
Na podstawie ,.Blet.rU med,.e,.D," Wlad,.ła. .
Sawilow.ldeco - -OPl'ac. um)

PRAWO I ZYCIE

w,-

do PI'Zl'Jęela\" JelIt uh.......
""ost l!hekas)'Wa.J'cb oplal",

Czy "czap'y"

Pre:r.cs O. Ccrasu\(: dodaje: JeieU WZSM ma funkcjonowae,
nIech ło b(dzle .wlllzek aa miaN; ~e"lwań l mołlhvokl nnanlOW'J'c b sp6Id'tle leó"., k16nl' Co
.lwoRyll. Moe lob, lG b,6 . a a
,,")"klad fo,. .. do wyml.n, doiIi"iallcseil, .qodnleli " l.:.I"r~l e
..lUykl mieukaq,l_d (np. Ifdy
• •cb.! o cz,.nue), m6clby sw1lł'
oreaDu
Wyjaśnijmy od razu, te chodzi o d o b r o w' o l n e z.rzc· lek " •.daJ pcini ć rolę
pnedlławlcl e"k lr~o"
konlak s:7.3nie się pn,edsiębiorstw spółdzielni il..p. o z.asięgu woje- t.aeh a wladuml ".JewÓd1Sklml
w6d7.kim, regionalnym lub krajowym. Czy rzeczywiście I Centralneco Zwi'll'l.ln. S,półdzie! 
.ą to twory organizacyjnie niezbędne, a mote
be. al Jhulownlcłwa MJeukanlowe, • . W roam laracb
osobo1'l'J'ch
ładnego uszczerbku dla jednostek gospodarczych na- WZSI\I .. lISI być leda.k prol eża łoby je .uikw idować? W.zak utrzymanie tego rodzaju. ....eJollaln,. d. dablalnofid (o~Ie IlAjm_k "ę ."wnle r.'edmi.n.istncji. H~' uprawnień 1 kompetencji .tanowiących
~rUetwftll 4rodki" la_b·
- jest bardzo kosztowne! W całym kraju rozgor1.1l1a wo- 1Y,Jn)"ch I m.terlal6w).
Gd)"by
kół tego zagadnienia dyskusja. Poe:tanowiliśmy aię do ~J .-.klady ta",~t)'e)'jne .uydlliclal lte1I:,.urednlo 'NBP, .....Ic.
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'SIle
aa-"eclw
.cla.5l.a .. ,..
JlrMS edonkiw aaueJ tpjld:del'
al ,.,htllltn,., • ,po.:lJęo::ie d:zlabi
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zachodnie', aexod _ajmftieJ
nIl/DeI
urodziwej, G!t ..i.,we:J dz lew-

-",op6to
C'::'/łn".

PUIIS:tll mołźoTlek bili lIa·
der c:u11f, :am.ól0!ł JotHmie S.
(tak 1IG::llwolo 81ę jego wubronk4) n4jd rożct d",~fD OTD%
oclr.oblnł
alkohol".
Sobie
zrel:::tą tale~e.
PogrUł:llti tGk

,lołnlk6w

"lIm",-

i popiiDli,
z
crnm /a111 mod1łe

bl.,.k4111
kolo'~lCe
' wlot .. ł c-"ocllli dla bll U/olęOUl PT'%1//uJl\1łch 1e1Uljpck $elł

La oonz

łlf

Ulrt'c~ p ie kieł n",

.rm

Co dllcil~
kO"ł1nl:p'!l'ł,

pr2uc1,oddU nowi
pnewo:!uie

bar--

;:omo.toiali unTlO I
pląllJli ~ lttm h ala, le
z r.dojdą nr pnIJn.-; ch wt11
' oa
aalf w~ecli wrroki
bn"let
(Wojdi'ch S., _jak
porcm
oko t al<l), pJq,rpą mina iclC'lf IItl"o,
~ ;em i urodq
K'aUbo-!Jkę,
tj.
telew~li;'.!coo Tv.Uponp. Zjo- .
wU się tO fQw!Ir:yrlltl ie kolegi
- Jl enr1fka J . - ł r~lwa:::i/
w:1"okJem po ~nli, or:ck! k r ót ko, :upclnie flik Tlllipj":
4z.o ",-Iad :(

.1,

-

Same

'~ocmoluch.II ...

MIalIla mllm .lecL;:oc e tam
clzu-wczęta i cale ,;:,c~ę.k:le . te
\Vał dem ar T le (1O n ie ułlw
. zo l, gdll! telk i og6lnll pogl l'\d
dotl/C''Z1f1 r6 Wlli e~ jcgo pn\l·
szlej tonr.

-

Nlelnnle; _u,l'iqd...,eJ1lI1 taproponowal koledze llenruk
J., o tcul'Uen lię zgó'd:lt.
Z4kU ,tolik tll~ "r~ 0'10'nikoch ł Wo jciech S. od rozlI
:oczą l ollanlat BoblCl 111::11 "'.
kil m i, dojq c dl)
!l'o:um fel1to
'11m od opar01ur ll, ~~ holosujq :bllt JOllohie. Na st ~pJlfe
podu.edl
cło '::1'/0,
od fUch.

" ........qd.zeń

Cfłle-

_ du.~okej(ml,

Jla::yu:nmu
gtł ll.t

"0

podobno
IIle po'&Dfed.:.lal a ni ,lotDlI pcxt.,.
c.lu cClld.zo ba wlIJ ł wrcezojqe

trUI

ballknot

gr::ec.mlc

JOOO-lłotowlI,

popro.łll :

• CZSBM. sM,. larewnenluJc III'" ....
beci władl woJewódzkich I tal łralnydl, Illiell m a terlaly _
rt·
monl, (rar,., ' l'n:eJulkJ, płJl,. ••
ocl~"bnla 6olan, wdn~ m1Dft'aInol itD.), a.tomlasl w JH):iEolta.,eb
s pr.waeh rachlm,. lObie samł.
ą.

Wl cepre:r.es Sp6lcble!nl 1lSe·
w rnewouk. ' RT~
SZARO DULIBAN 06m6wU udz.lelenlt lriformo.cjl.. nie podaj,e
tadl)eJ SJ".YC'Q'n,. Nie PGmDllo
nawet poueunlo, te poltltPU}e
wbre"'; \latawie _ prawo praso.... e. Wlcepre7.es odpowiedz.iał Mo
to. te ,.lA. prawo Infonn.se.U oto
odzlelU"_ N. dowbd, te postąpił
wobec dtiennikarz,a De:;pl'awn1e,
pnyłac:r.am .rt. 4,
pkt l l I
wspomnianej
Ulta"",: ..Organ.
pIIńslwowl.',
pn:ed sil::bloratwa
pań,twowe l Inne pahstwowe je.
dnostkl orgard"ac,;ne. a w u·
'u nie dr.lal oln.okl spoleczno..to-spodarcze) r6wnld
organlz.aC)e
lp6łd%.!eku I osob,. prowadu\ce
d zl ałalno.e jtOspodan:zą na wl ....
1flJ' role:bunek są . . . .Iąune do
ud%lelcnla prasie InformacH
o
swojej d7Ilula1nołcl Odmowa ...
cWelen!a Inf-om1lłcjl mote na,~·
pić
jtd7'l'lle z.e wzclędu Da 00cbf()IlC taJemnic7 pafut 'NOwej ł.
służbo ...... eJ oraz. Innej tajemnicy
chronionej Ultawą".
.~ka"iowcJ

...

-

C:V bvlbj/ JNI"
tak upu.zc:ur.t te utworki

.iet:o

einł!'j1

_

Bardzo

P'o.ł~

.buf'OWG"Jł

to pod obalo.

spVłlblelnlll

s W.kłakm,

'1.-

u'a.

-

. Na 'Cudzieli przcJ ~Ilłbem
W.tde mar T.. ::,gll~łt \lr~((
' :ok! nad»cujn" tuiet":6r kaUXJJ e-rlkl, :c P.TO!it swtt pr:,,.zlq :Ollę do ,ualei l('IR;pl(.i, w
kCórcj odb"waJ.a się dUlk""ekG. Teraz COf'G: c::ękiej
Ul
re.CalłrllCjGch. "lISZII 81.; podCN.ł dGł'łCmJ7ÓłO mU:::lfC'zke
z
łdm" pr!jł lla j mnJej Ul IIG łZl'IR (I'Qiollfe nit!' l a!. jak
cIo wnit!'j bvwolo, p'l'awd ... iU/u~11
kl szmeT6w, kt6n"
t o Jll4f q
lili o ," "bit!', że p ot ro/iq .twor<:"jlt
",. s lr Ó; oroz klimat mimo te ich po:iom lIIu:::ukowa·
'liG Jest· duto nJ.b:::u od ga_
f OWI/ch nelgron.
Kożd., jedlłQk wie,
że mv Zllka .. 1ł0 .tyuIo" fvm
fn1Iid

WZSM
1IlIę4s,.

'Ił JOZEF WOJCIECHOWSKI.
prezes 8",~J" MI!:'S'J.kIiUII,..
~j lit Jw.....·I.. rt,tOu " ub.
r\łku wpl.ólclla "Ił r~L WZSM
II ~1 7 tYI. dl: _ Zw1lłU'k
Je.d
,polnelm,. pu)" &7..1nl .b.~lIlu'Dle
Oleł:awe,
c'tJ R. Duliban .anie wlllkleJ Iktekl.ru M'.I'lI.J.
dal je.! pfl..ekolllrl.n,. o tym, ta .
' M,Jllej, Jak obeen • . Ob~dc: . .obow" oaleu.łaby _ol~n,ć ł:8 mQ prawo Info rm acji nle udzie"ęattTml . .baranal • w,..lo;oU naJmIlleJ o kdłlill lnt'dlł. Pawi· lle. A mote doe1:lCdl d-o wnlo.ku,
M In. ,"tTek.. DonII_,.
.. nlen I.kie Itn'"-Il1(.IIIIle "odJ:\e te w tym pn.yp&dtr.u liana! POOac1
.v.ak .. łc p R y 5 etataeh ,"C:' '~I:aI"lnośći , ..p.Ur Oił, lI.a P"Y· prawem ta mówi sl~, te powiD-no ono b,ć wobec wnyatldcb
wJ olł .t.eenl" ,...&a'am, _ . , , kblll ~1 .. ie ,Nę
I.wulwa u..
.ł(pe ~el'o 41a .Uk.ctaatlll _I,dI jednakowo stQ&owanel!
Mm, _o_d tle M .... e
..uld1Wlal
pn.ru ld ,dow7eh..
W . WOJCfE6Z0NEJC
.. W1':SM I "eale . Ie ~eJ "ę Truba. "ywIty 'jed_k lIobr.r.e
• Q'eb
"'ywl....p l l '. S I,... I... ~. by _I.b .dPltwlf'dnie do"8. • z".~...,.tl ,....'''... i ellł.... ''
... Iem, te " I"'n:nn,śl n lt3ł ItI- .'wlad.c~ltnle I Pl'akbkf) w pr~ U\lfl.OWI.,,\dl w •• ~_wl~, ol. !lrt61.. '1 Ił .\li'1' . II.... t •• , ••
.
e
....
Iowanlu hnl"ltSlyeJI. "Ie;o I ,~,o
.. ,tueJa, k'ór" Ifo&ht .Ię pru~ d. la na ddeń .ię
nio 'Uobl. rl'l:I. I JPn) . . . . (\lJr. t • .~6. CW ' f .
I na .. »oł' włc.,b ' ,.
. . oIeble
M
.... Wlll'llil
P' WZSM "'''ltllt, td "",Jaii -'t. uw • ••
nrięIInHłi.
.l.ra4elmia •• Ie- ."atn.enlelll
Ip"fd,dclnl w u-

~j",łI ;

Porzucony
narzeczony

a

",iI;:-

mieszkaniowych w Przemyłlu. Maray ""Ich . .br,eh f.ebew- niem .... lccpre~cM - w Wl$M
na lebloby mimo 'WlI%..1s lko 'l.!ei Pneworsku _
poBlawiliśm, ~ .......,...d.eal. Ihla l.I ..... dukowiu~ ulrudnl cnłe. ZnpewnU
lilii ....len•• ·CMPGcbr neJ._

...odJlle

Mw.łam _
WZSM powinien u- pr.eplsaml - muu.lł one
do·
trzym)'wać II~ rl6wnle
I pro- starcl&ć wykon.wcom. Powinien
wad:tond dzi a laJnołel go,pu dar- bllan.ow.' lo potn,eb." ScidVó
CleJ, m6C1b)' na pr"Q'klad ""Jl\ć po knJu I kupować. Chdnie byli!IIę zaopaln.eniem ma l~rlałO\Y:J'nl m, aa tę ulllICę A placllł. S,tu·
d la
. p6ldr.lelC'lOKI,
w:t!:, lędnle .eJa obeena
lest taka, te nil
p"eJ~ć olekt6re obowl4tki
kto Inny .dpowladll u
eaJo.
r:o wo.!icl, III'. W' cakr61e SPO"~ k"taU dłl.lalno kl spóld:tlclDl _

eso ".,ile bylb, " ... o lepo\r.ebny . • y nl lęd~y Ip/iłddtlulami.

członków _
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.,koperftlkłem".

wtedll

jQJkowił dor Illlbkle"o poZll '
JkiwOllio .vmpatii cI.lielOCzqt.
Wenli fUl ~rklet i r o:pocz(1ł ttaniec. luł· po IcUkunashl
aek ul'ldClch J o anna S. utonę!o
!o jl!g(l " miaRach, 1'11, bacząc
fUl Iu1rcqce .pojrunła
P' ~ 1: lego męŻA.
- Czv ~ jest po ili
cMo·
Iłlec :a,pll~t Wojciech S .
- Za t1r/dzwt mamli IIł poIIro~

-

-

d~

ate

"eł\l

tv lko

tli

SCTce zobilo mi mocnie j.
Potem opowlld;:fal jeJ !cUko
frm y eh f.elłzc:e pod obll/l('h. !JomuOw, k t6re fedn.a k. ;: roblt ll
na n id wTo ~e11le,
a p,.:;e de
w~ ".uk'm
:aczęla

_

f~ZU

101\ca1'
W aldema r ..li! bili %Oelno.....
coav, 011 IIT!1r/JtGl.

tCII

Oloc: epo ,tra UIII?

do~ cłzhcn.e,

::orleJllował ,Ię

pror.:ę plul lą cło

raki

w rzedtem ł zobacł:l:lum paniq.

męic=tltni wolno rącZ'l/II wino,
czeklljllc o~ się ponlcakl r az'
"r:eiq. Wreuclc, Odll .4ml Id
bt,rti ;uż rozgr::Dnl trunkiem,
Wojciech. S . pcxazedł cło , zefa
Gd I'łII O'loAnlClrłia i powiedzlat:
... - MO I:: pan t. ,.płę~lel" i
ua..woj tera; col do podl&Chlł.
Cllod:llo mu o na ltrolowe
melod ie, Id rzumone w wola"",
r Vlmle, al e e1eklf'OGklutllk aie
zro:urnial.
- C h o!!:! o utworll ki e i·

mfJtr:: apara·
IlI.T1/ i p\lJcil, jak
matDiGjq
k'e~merzlł • .om miodzik.
Wledlf WoJdcc" S. pod.zedł
do WaldemGra 1'. I zoPlIlał:
_ C=v po::woll PO", te %eI _

odparta_

'- Do mate 'Ifę to pocIld tol/ -

rię to d.:::1~zęce OC ZU

s ł e...
- To m6", pan. od

-

To . tras:ae -

II wod;;:ici et.

kolegi. te jut CI' · taka ft'dliO,
którą oltalcc:nle'R l lu
po.
to ie~ia l , co
bllłb ll
Ik lorlJlU
noblC z nlq odatecznle.
Dwaj modnie ubrani I nu-

ca;qcj/

p a II i m il

rallj trucia odlOt" I 10 wid·
kIJ(, bo telt T " UJlrltI - JlQrdon
- WoJciech S. 10 mial
tull-

CIIdpa rl

- Cltociaż " lekt6ra:.,
",ol~ .
;Ole. fest "Ioho.
- M., o.kU7o.t 1I1e - odrzekł
Wojciech g. , po etvm
dodaŁ,
Źli on zgłosi !ię Ul
.to,oUlAej
chwili do ..palla Ci/G" I powie, kłedJl ma pwJcit 1Itwor l/
\6oIAiejsze. - Jak lnoJdę c o'
clo tatko_.
W-oc.l.zlł terał: w~l"oklem
po
loli ł doslnegt
IODnnę
S.,
ktÓTG lI /ewql plh»Je lOJI,4fnie
UI.,ro~nJfl.lo .tę Ul I"", gas froJlolnic::-'W·du, leoteleowllm tiu'

mie. Powiedzial

Prar..,.,fI1lI

OChOlę_

~

qowoclOlOlllu,

łię z08ta no.wio~,

te
c:tY

dll br.:c robi, lDJIOhod.-ąc za mąż
~ a Waldka . W o::uCowlrtnhi
z
t!lm nOtDO po::".n1fl'lł
męż
-czlI::nq jej dotuchcza'Otoll 110·
rlec~onu w"doł .Ię jej jakU
d:iwn.ie naTlf ł niedekawy.
- CZ\j m6\OI pan tole WIZ1J·
.t kim cłzłl1Of!::lInam1 _ zapił 
tato "ell tonłe.
- Pani mi nie \l wlcrzll. ale
r06ie to po roz pie ' ws~.
Po tym tD1f znclnlu
wtuHla
lię tu nleO'o j eszcze
mocni e;,
lIie t'1OO!ajqC no: to, tl Waldcmar T . nerwowo k ilCCl! no!Ją, o minł młot taką,
jakby
.potkalo 110 .oJwlę/c. .ze
nie.z~ęk ie _
Póillfej Wojciech S . • fGZ
IelZCU! podlt'edl do pono
od
apjratu1"1/, uwfeZll I mu bOlik-

aot o tvtll .aJnI/m. co puedlem IłOminalł', i znów popr""
o .,Mm Mło42lk-, po
e%p
pr:vc&re:ptGI cI.o JotI""ł/, bw ....
p rorif ;q lilio M.GItc:pne"o tGtk:e.
Walcłemar T . próbowal opo.o-wa~, ale JOCI"na jak"" ero . .
1iortr:e"oło.
.
W Co~u WojcieCh S.
po.
wie.cłzlal:

..... WIl1dimll II .. d. Je.ttdmv
dla . lcb lc pra:elll4c:cnl_

l teraZ' nikt mi ::apc\ilne fik
uwIerzII, :fdU napfnę, .te t.
torec.zoJ.la cł:icl('C:llfłO ZNtO,.,""
la Ul lolealu n4r;:eclonego orlU
tG rebkę 'c~kcnn wllmk""ta
.Ię z rut •• nlc", ..au", :r. -.o_
wo p(lZ'fłO"lIm mękl'l/zlłCI.. Ale
talc się Jednak rtoło, kił ro:pae:1I Waldem oro T.
W p jef'WUC; chwili porzueo-nil norzC!C:on~ chcio ł "'1fb~
:0 ucIcIc O: 1ąC1lml,
!kuC - ze
pr:eprorzcnlem -

mordę

.we-

mu· rlfWoiowf 0'0::
poturbowa4! fi!eCO .1lX1 nlew le rllą, ole
doli::edl do wlllo.kU:, że to .'e
bilioblI . . jlepll2 włljlde.
"Sko,o juf t e ra:: m"ic ::drod::a - pom1tnot f'OZ5qdfi fe .....
to co b('d.zlc pó.t"lej1"

NajgoTsze
klm

bttło

tO tl/'łR

to, ft!

~Z1łsf weleł'lłe PT%1t'-

;ęcie

.zottolo .ju.t praJ.:tJ,laaieprZ1lootowolle I to _ wbrew
pa'lulJcI«1 li. "a. _ ogól u, ad:ie - na kOS:l 1IlIrzec:0'Reoo. Zcll nwcstowo ł on IQ fę
impre~ę łpor~ "rO.1:o , lercu:
czut, te ""zl/'Slko J)05zl0
ftG
mon·e.
SprOWCl .1c0000:l/'ła rię lOnie·
sienlem pnez Waldemara '1'.
pozwu dG aqdu Domagot · rię
:\01'0'" ponieslol'llfCh kosztów
,. ICld m u je .pr::lf%.no:l.
Nie za.amll, .ielletll,
dal·
'lllCh 1000ólD Joannll I Wo;cil-

'M_

JAN N.

_
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REKLAMA

OGŁOSZlCNlA

l

kolegium 5:.
karze
~
•

Mleet.yslawa

Wr6bla

Marcina, ur. w 1929 r.,

(s.

w
M,..lowlca.chl Kolc, lum R ejo·
tam.

nowe ds. W,.kroeilC'o przy Na·
C'II.elnlku Lubaczowa
ukanlo
!5 t", :d guywn,. lub Iw"·
. sle jej nh"uls'lctc nia) 50 dnla·

mi arentu
koszłaml

hl. w
Karę

ora7

olK-iaiyło

oglo!lzenla

.. :tyciu

OuetlZC-

Pncmysklm",

wy miCf ŁO no

mu ' 'U t o,

te w obecnoś ci osó b tnecleh
- będąc w stanie
po u:tyclu
do noś nym

alkoholu -

głosem

słów

uiywaJ

wulg arnych.
Zajście to mia ło miejsce
19
wrzrinla 1986 r. o ,odl'., 18.4.5

na
uL Kallmlerzow. k!eJ w
NaroJu. N. .kutek
rewizji
. wniesIonych prze: wnioskodawcę l obwinionego,
Kole-

Wykroc zeń

gium d s.

zm ieniło
orzccu:>O l ł1
cu;:ścl :lotYC7ĄceJ
grLywny
pod n iosło jej wyso kośt
do

w
30 tYI. zł.

\ł"

prowadzące

w 1948 r ..

Uor)'ncu-ZdroJul Ko-

Ic,lum Re,iono,.·e ci&. Wykroczen pny Naerelnlku
Lubllczowa
ukarało
51 tys. d
I:"u)'wny lub łw razie Jej ole-

•

uiszczenia) 50 dniami ar"ztu
oraz
zakazem
prOWad~eDla
w.ieljl;lcb pojazdów pnea lO
nllCllięc:y . Obc!ątono 1:0 takie

kosletam! ogłoszenia
orzecz&nia w .,2:yclu". W. pomnlana
kara spotkała go aa to, :te nie
mając ku temu uprawnlel'l
i
będąc w stanie pe utyciu alkoholu - kierował samochQ.
dem nysa na drodze publiczne!. Zdarzenie to miało miej. ce 20 lutego 1987 r. o (odl'..
17.15 w Basml Dolnej.
K-"O

**"*
"*

Przedsiębiorstwo

Od
4 maja br.
zus w PRZEWORSKU oraz INSPEK-

TORATY ZUS w województwie przenlyskim pracuJ~ w ustępujących godzinach:
poniedziałki od 7.30 do 15
wtorki od 7.30 do 18
• środy, czwartki l piątki od 7.30 do 1S
• soboty od 7.30 do 11.30.
K-115 / 1

I

drobne

Ogłoszenia
:ABY

3ł.

G-'"

UNIKNĄC

Wl.AMANlA blach&, blokad,-, nlet,-powe um·
k!. ~ .. lr.a drzwi (równlet lD.
atytuejom oraz olulp, ku.ebenne.
iall.Ll.je, clrzwl ba rmonlJkowe, auazal·ki. CIID, .pOłd ~l el~ n isk ie.
U .. ,.aklewlcs,
P"em,.iI,
Rynek
Zł/l, lei.. U_l'.
G-205/4
L

ZAMlENtĘ m leuk.anle a p6ldz1elCIUt l1li m kw. w Częstoebowle ne

"DOdobne w
i'n.e.)'ł1.

Prz emysł u. Wladomołii l

tel U-ts, ., SU,
G-241/ 2

SPRZEDAM dom

1.

d ~ !alk....

l"n.eQ:l.,-il., III ZleQ:l.ow lla f.

w

K1JPIĘ zdecydows.nle mieszkanie
własno6ciowe \li" Pnemyślu. WI ...
.dom.: OpIelowaka, 81Ui~ko.lee
ł7.
G-2SI

NAPRAWA

pralek

all tomat~

nyeh. Prum,.'I, tel 7f·M od • do
14. tel 57-3! etl Ił h tL
~lo.1

saor t,.man t

częic1

umlennyc h.

G-2:)9 / 3

SPRZ.EDAM 5amoeh6d ust a WI
H OO!). WlsdoDloU: hrHlaw. 'et.
'9-71, po 1:.... 17.

0--260

SPRZEDAM tlata l2ep. Wid..

nlŃCI

Zura.iea

tl.,

po lolb. 17.

G-261

TADEUSZ BIELECKI (lam. J aI'OIIl.a.w . ul Pellr.lńaka Cli) afllbll
1.9\11"olonle Da pNiaelanie broni
myiU .... k.łej
saria A lU" OTl'l17S.
w y dane pruz WUSW .... Prlem,...

łlL

G-262
RYSZARD Bl..ACHUCIAK (za.m.

G-2431:l Pl"tcmyłl. ul Wlad)'c:ze 1), . , ubll
prawo laul., kal BCDE. ... "dana
SPRZEDAM t.la ta l26p (1983 r). I>nez W )' elt.lal KODlunUtaeJl U.
or_ silnik 1300 em'. Pnem,.". "-(elli Miejskie.. .... Pnem,-ihl.
łel.. u-n, wew •. lU,
G-2S7

STANISLAWA DOt,HUNA
lerdeclnc

poddękowa nla .kladaJ~ :

ion., d:deel I rod ..lna

G:2S5

Knlet.oce
w)' ....,..

m,r Id.

,Ięboklc,.

EL2;BJEClB

MALIClUEJ-BOItIX

OJCA

,

koletaoItI I bieda,.. • ZapohI . . . .
Z-W'''W7iIIII _ 1 .... l'nea7ihI

zapewnia:

DYREKCJA ZASADNICZEJ SZKOLY ZAWODOWEJ.
.. PBZEMYSLU. ul. I Maja Oł

OGŁASZA

NABÓR

do klas pierwszych W, roku szkolnym
1981188 w zawodach

I

.•

STOLARZ. TOKARZ

•
•
•
,

SLUSARZ-MECHANIK
SLUSARZ-SPAWACZ
MECHANIK POJAZDOW
SAMOCHODOWYCH

praktyczną nauk, zawodu
w
warsztatach szkolnych.
:C>trzymują ubrania robqcze, stypendia 0az zapomogi. Istnieje moiliwość zakwate~owan.ia w internacie. Po .ukończeniU

Uczniowie

pobierają

szkoły mają

możliwość

konlynuowan1a

nauki w technikum.
Do podania o prz:yjt;c1e do ukol, Dalet' l
dołączyć:

1.

życiorys

2. wykaz ocen za I lemesU z 8 klUJ.
3. 2 fotografie
4. świadectwo zdrowia
5, kartę szczepień
6. •świadectwo ukończenia moly podsta·
wowej (po otrzymaniu)

oraz \IV za\IVodach:
6. STEROWNICZY PROCESOW,
I . MECHANIK URZĄDZEN
CHEMICZNYCH
KOLEJOWYCH
. OPERATOR
RUCHOWO-PRZEWOJest też klasa wielozawodowa.
ZOWY KOLEI
. Nauka trwą trzy lata. Uczniowie prak:..
3. OPERATOR OBRABIAREK
tyczną naukę zawodu pobieraJ" w zak.ł~-4
SKRAWAJĄCYCH
dach pracy, w kt6rych otrzymują wyna·
~. OPERATOR MASZYN-URZĄDZEN
grodzenie. Po ukończeniu sz);oły mają ,
OD.LEWNICZYCH
możliwość kontynuowania naukl w tech· .
5. TOKARZ
nikum.

Ponadto kształcimy uczniów dla kopalni
"Barbara-Chorzów" W ChorzQwie
'w zawodzie: GÓRNIK KOPALNI WĘGLA
KAMIENNEGO
,
Nauka trwa tny lata. W okresie nauki

**:

w klasie IJ - około 12 000 zł
w klasie lU - około 14 000 zJ,
dla odbywających praktykę pod ziemią
~_około 18000 zł .
W pierwszym (oku uczniowie pobieraj.
paukę w Przemyślu, w dwóch nast ępnych
;- w Zespole . Szkół Górniczych w Cho-zowie.
.

PONADTO ZAPEWNIA SIĘ:
ubranie szkolne
~ częściowo odp1atne -wyżywienie
bezpłatne zakwaterowanie dla uczniów
.
z.amiejscowych
~ bezpłatne
podręczniki
1 przybol'1.
szkolne .
2 tony węgla dla uczniów miejscowych
~ bezpłatne

w. pólnucJa a powod. j mlercl

MURARZ

-_. . _-~.-..-__. . . . . .,--.. ._. . _ . . . . _. .~. .-

G-'" :Z~pewnia
"* w klasiesit:;1 wynagrodzenie:
- około 9 600 zł

ZW ZBoWID, Unędowl Mldaklemv: w Pnemyłl.. kolelankolA I koleCom, w..yslklm, kl6rzy okauU ł"aliwoU I
wall6lczucJe w clęiklch chwilach oral ucul lnlCl,.n w OllaInleJ df'9du nan~Jo ruęia l oka

•

"*

INFORMUJE, ŻE

ze zmianą przepisów dotyczących zasiłk6w rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowaw.
ezych - wszy.tkie wpolecznloae zakłady pracy a
terenu województwa przemyskielo winny nie:r:wło
anle ustalić uprawnieni.. l w)'sokoU tych zasUków
u okres od 1 kwietnia 1987 1'. do 28 lutego 1988 r.
W przypadku niejasności, informacji w powyż:.
szych sprawach udzielają :
• Oddalał ZUS w Przeworsku. teL Dl' 30-Zł,
wewu.233·
• Inspektorat ZUS w Jaroslawiu~ . tel. nr 30-01
• Inspektorat ZUS w Przemyślu. teL nr 31·71

ZBROJARZ • CIESLA
• BETONIARZ
• ROBOTNIK BUDOWLANY

możliwość

UBEZPIECZEH SPOł.ECZNYCH
w PRZEWORSKU

SPRZEDAM .. Wołgę" r Pne.tlll)'il. Pa'rnnklel:o f Itt.

granicą

wyjazdu do pracy na budowach za granicą
możliwość podnoszenia kwalifikacji
zawodowych
zakwaterowanie w hotelach i kwaterach prywatnych
dowóz do pracy
inne świadczenia wynikające z Karty Pracownika Budownictwa.
Dokładnych in[orPUlcjl udziela Dział Zatrudnłenla pruds1t;bionłwa w a.ego..
wie, ul. Słowackiego l. tel 3010-11.
K-IIHla

W '1Wiązku

ODDZIAŁ

budow)' w kraju i za

INZYNIERYJNYCB

ZATRUDNI OD ZARAZ na terenie Przemyśla
PRACOWNIKÓW W ZAWODACH:

Ko'llow~kil~Co

.. Tadeusza

($o Z)',m un&.a. Uf\

zam.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT
W RZESZOWIE

I

;:=========::;:;::;:::==========~
ODDZIAł.
ZAKł.ADU

RZESZOWSKIE

przy Wo-

jewodzie

r-

r

Absolwend Zasadniczej Szkoły Górni.
czej otrzymują:
- pożyczkę na zagospodarowanie, w wy·
sokości 150 tys. zł, umorzoną po 3 la ...
tach nienagannej pracy, wypłacaną w
dniu podjęcia pracy;
.
- jednorazowy zasiłek po trzech latach
pracy;
- dla zawierających związek małżeński
pożyczkt: w w ysokości 100 tys. zł, umorzoną po pięciu latach nienagannej
pracy;
- okres nauki wlicza sit: do okresu pracy w kopalni, od kt6rego zależy wysokość specjalnego wynagrodzenia :r
Karty Górnik.· oraz nagrody jubileuBzowej.
Bliiszyd, Informacjl udziela aekretulat
w godzinach ~15, teL 51-7ł.
K·101 / 2

_ol,..

I

~,--~~~~,--~,~"""~,-"~,~"--,-------~
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SPORT

'Więcej

niepokoju,

Na mtCII I Reso'ł ll1
poJf:eha U
bea tteaera. ce sd a n.ylfl a lę , .
tal
plerwuy
w
Ir'I"lelnlm
e krtsle druc.lIco""yeb
wy,tępi""
"onyk",", Polouil. B,.I lo lut ...
... II!.I ala rmo""y
d.",·onl'lI;. ImuuaJl\ey
4. pedJęIi'. . alyehmialtowyoh radykalnych dslałań. W
klubie .'11:0 poiel" • •• II,

l.p~cJ'm"

'I

.. ~

oł

kilku ,,..odul
..kolelIlowIlem, .. w
eharak tene
"poa:ołow!a ratuDko11l''''l"o'' .... nc ••
tOWII.O do "oDca rOlllr,' w e k 001'"
UD"

Drozd. I ..,..IIIJII.:eI"O mu

Winlleał",.
Jasunr:)'Slyu.. "Prumyskle nledłwiadlr;J" jak Jui
~.,...U"m

wiadomo atnyma"" UdJe. chCIld Ich
IG.,.
_tyly ale d. e.hlald
lIoleJkl
m.lItfMolitw. WRYI":. dobre, ce alę

,~ IIII

debn, ko6u,.._

Dalet!ęó f;W)'oJ~lw (a tep tylko
jedn_ . . wy$ridsJe I ROll"oJem
Kat...k:ł!I
I "'.ba""'" pOrde"

hl' 'Y.' dYM - .. __ "'" I Slaltro
St. Wol• • •eWe). QÓ&/,. poayoJa ..
tabeli, blęk' lep$IłMa

1Iri (adecydow.t.

bw.

.10''IInk..
wewaę-

lnu.
tabelIr..) w M1ipOirtdnlcb
• .,.tlr.lłl:1łIIdI
..
Sbl. Ostrów
Wlellr.e.,.1sIr.1 I AZ8 LubUn. kl'_
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talr.łe p. $Z pk&.

niż radości

• r.s demn,. bUaIU lri._It" 11111l.6ł1 .t. iONlbek
Polonii
w
m1l:lionyt'h rucryw lri_t'b. Wys'tuczyls .al"'dw1e jednI. prsea:r.n.
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uspól
SlDII_ny
by łby polwiudzli
awoj, drucoUCOWlI; pnynaleino.ł6
•
ba,..t._
wym turnieju.
Tncba .'w.role
po",iedzid, le pued In_ua:uacA
• uouu .ympat)"cy baakelu w eraddc nad Sancm
IIc1.y1l a. ".rd1iiel efektowuy
występ .",.ioh
pupl16w.
Oł' .. n, pr.)'C1.yul\ .łll bneJ.
.ił
11'1 q,odzleWllOoo, post.",y p .. lool _
dow
(.wla..n& _
"yjaRlu:b)
byly powatue
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Zacltęly
aię
olle.c1. .PIłA_la
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alullby •• jdc....eJ.
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Bialea:.. Spieallcy .. pom~ Ir.lub."ym kolccom
Jud:
Bontaberc, U6ry nie lira' .blało
w
prs)"l:.lowanlacb
d. _ n . , ala
_ pelnIl teS lulr.l. , dyt l. po".du
br.k6", t.ndycyjnych
I nolowych, mim. duiej a1:l:1blojl I "'.leczooiel, lIe1.y oi 6 leeo. .Iutet,..
alo lIIó,l. NIo móa:1 Id .dDaIe"
formy r01.ery".MO' Wlesl• •
jaoow.kl _ ete6 plerwnoplaooale tak
t .....dJaik ••

'.WII.

_'o

Tr.-

Za
na medal?

wcześnie Z
bolek i hal

r •• wlę1lne aalalerttOw. ole,
Iylt. .. erenle
u,on. łycb
eDhlaJ!"5tó"
IJryd", towAfI)'n"
I-UP",111 wyatlllPOm. l'oln oj
oIrlllyny. ""ra cra.iąo w ekiJI r._
ill&tl.
..leC"le "'ulrl ....11011 p Idy j_nł d • . OIOUwlr.1 Ir.raJoweJ t,
h"e _te, bęl1zle
..U . lOTm
niem"
łe..,..Cłflycb
r01.jl:rywelt.
Pot' ko~)'1II
plerwl1.' I .. aę
brydiowca:.
eh.mplouatu
" kotlem" w Krakowie
.,metalowe""
li'u.waU w I.bell (póiDlej lob
miejliCe nAI AZS Lublin. kl6re·
mu po IIwz,lęcl.nlen.lu
.Iot...
u,oh ,.,.tod6w _ "Unooo tUli. pUIIllIiw). ZD."O allę ry ... U.
t kłół'yml P.1n.a
mlala Imleny6
• Ię w Krakowie,
ule lIC1.ytlłmy
na IItra)'ll:laule talr. 'oskoo"lej
bil' I lak mili teł ~lo.

-t:.I

1._

TorDlel tell.
"'1.bopoll 11.001.
.,melalowc6." .. fi puoll16w. 1'0
a.)'cJęstwle
nad
Dudowlaoyml
Pomail 17:13 I rembie
lS:15 N
SloCltuiollPcem
GdallSk,
Polua
prnrra 1a eduy m ecze ko leJu. ..
Marym.nlelll
Warna wa U :I" •
~1\Z8 LubU. II:Zł
.,..a CurD"ml
Sk I Wan.. wlanll, po U lU .
IIwe,
to
punkiowe touto
•. my6la.
111_ w.rojale • ile
PZ88 um. la . .~adlle
protedy
l1~toDe
po m eClUc h I AZS
I
CUrnyml, 'Dl któr)'eb rywale Dle
pou. law.li.
w
pnmycb IUImealacb ery, w apodI'ie l' R,a l._
mlnllml. H imo wnYlltko. n.u. 1Ii.o"" Jed ynak OII~l nl\ l oel ... y_
••auooy na , tarc ie: l.dob )'1 mloJ.
see w s l."ee "dcl u Q "jlep~1.yob
drutyn
Ilraju, ktore
w m"ju
pny.d =\pl" do
walki o nn d" l..
m lsl nostw;
ma
pe wny li l OWY
by t I , :r.an.e Da aDaun ;e l e pS1.1ło
nit lIista lot . t~ . •
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Polau l. _ Zuraw ':1 (LemicelI).
1.(:k - CItIlW"J 1::f (J, 8kohtiłÓkJ 1:
- Suder I Fukow po 2: do prz erwy pr.wał.1I Lęt 1::.). Po,0.6
Czarni P.w IO. ii"" 5:1 (KrzY.l ilk.w-
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_ Cz.mI w. _ Pnlednll. l.
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Skol ..
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Karpal,. n _ Sano- ",w - F i1lVH. 1:1. ałana,Ien lIJa 1:',
(:urw.u WII.Ia" .;1:. " 'ó lta PelJr..
LI,a juoi.rów
(... • ..wl .. _ch _ Ru'olowloo S:I, C1.erwon" WoJ:I (a:napa
IIh
mlodn,cb); Polonia - Cluw.j lIt, 13 - ....
MlrO<lin - Vj",ua 1:,1, Gnę,ka U:~) . JKS fi.oovl. 1:1 (lI:.).
Slennbw t :.. Mac k6wle.a Ur...,Jo1"lee
':f, UjealI. - ~nyCle
UGi\ OKRijGOlVA
l:' (Jrrup. nn: MiękIn N••·y_ Llde J.1:I:1Y 1:1:, 8,..lr.ow. W ..
Bodotlle - One! l:'
2'.:dy- I. - SI" ry lhlkiw I:J, Lili e J a Ile,,). Zdrłj - V"oovla ::11 (Nowa- my S leDI"",a S:,. Z.lule
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"'aJ, Sltóws ko - SpOllla~1. 0: 2 (Sld- MJ ękl.. Nowy 1:0 (crup. 1\'.
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Kisie lów _ Jodló .. ka
. :2:.
- Dir C1ia S:D .0•
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Nowe Slot.
1:1.
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peln/ee le runItat ;;", a rundy reKLAS:\ ,.8"
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"TOTEK"
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n,,_

pamiętacie?

(6)

(I......... tł.'S)

l. Czar ni l. -

~

Czuwaj

2.. ł.4k - IKS €a)
J. Start - Polna (2)
ł.

Polonia - So.novla (1)
- Kar,p at)' n (1)
ł. B ieszczady C;zarnl P. (x)
l. Burzo. - Zuraw (x)
~, Pogoń

t._

.. Orzel -

Piast (x)
Zurawlnnka (x)
10. Gać - Sz6wsko (l)
11. Spoman - Sw~tonlowa (2)
li. S,.renka -

12. Dynovla - Roz.t.CJcze (::r.)
IS, Orły - Kupiatyc:te (2)

Pos. 1-7 - k1a.sa "M", po%.
liga okręgowa. W nawiasac:h typy redakejL T ermin
nad syłania - 12 bm.
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ZESTAW' (1" )rup.): 3 ::r. 11
WoJnarowlcz I li. Herm.DOIII. kil • li: lO (2 ::r. L KoI'I.dr.t. J . SHwernl. k. K. M)'II1..ka,
W. Blona rowlcz. H. HermllDuwskI. W. Plesn.r I W. Gdanllr(!).
15 li; li I 35 x
8 Iratlm.
Po
tru<:b zl'staw.c:b:
H. HcrmaDawsld (t6-tka \II 1:cstaw1it
nr
21) - 2.9, W . Bla Dorowlcl - 28,
L Kond ra t I E.
WoJnarow le:t
po 27 oraz M. Godos,
W.
Od aol ec I F. Kak - po 26 pkt.
Lokaty 8-18 ujmuj ą : J. Tonla
:tS; 3. Tomos, W. D:tl~glel I
J . Arlymowic::z - po 2'
oru
M. &IUl'CIta k . T_ Ma.l a w~kl. J.
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Kon tyn uując h hto ry czn ą .,nutk~" na naszych l(1 mach, preumtuJe my
(nadesła ne nam prze:t
Emila Wojna row!cUł ze Stud:tlanu) zd j~cle pil karskiej kadry juniorÓW pod ok ręgu przemyskieNa n c:z.,ytelnlk (pierwszy
go. w;ykonane W 1948 roku na og61nopolskim obo:z.ie w S-widnicy.
od lewej) zapamh:tal jedy nie cztery nazwiska. Tut obok niego stoją - Leszek Kałmu c1.ak I
n ieiY Ją cy ju ż. Tadeus),; twa r dowski z Przemy ś la . 1'rzec:lmod prtl wel les~. zmarły przed .r o·
kiem Ma ria n Pieehnlk, a czwartym - v6 wnieł. pr:temy.śla.nln- - Rysza rd ·ZamlTskl. Kto pomoże
E. Wojnn rowiczowl i nam "rou.z.,y!rowa ć" nazwi sk a· polOllałyth 7 junlor6w , prU(! 39 lal? .
-
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•

(b~)

w "raemytlu (NOr O / rraemyłl
65009-689:!·J3~);
base n w Jaro$łt.w l u (NBI' O l l .robl.", 651.1:1·
. 1720· 1111·6:13); bal. \II l' fltewor·
ska (NBP O / Pnewor$iI 15139"Gloria
Victhi"
- 1052-181·62);
(NUI' IX O / Warsu.w a
109-1-30876-ut-S); sale.up
m.mmo,ntu (PKO O l Pnemyil 65517· I9M1- l st); budow .. I w,posaienie
Kpił.ta
wojew6dllr.leJo
(PRO O/I'n.emył1 1~517-Zt8G6olS%).

ku ziemniakiem 1 w postaci
cieplej papki nalot)'ć na twan:
1 szyję. Ma!eczka ta dostarcza
naneJ sk6rze witaminę z gru·
py B.

• Młode tlstkl
pokrzywy,
zielonej pietruszkI. babki I ru·
mianku posiekać: dodając dla

ugęszczenia

MASECZKI
WITAM INOWE
Posiekany npinak połą
rot,gotowanym w mle--

•

czyć &

GarŚĆ

•

Fraszki

KOLEKTYW

Ze " ie m4 , ukcesów,
Nie wV"~a. Bogu.
ZUJk'mle WVBtarc%(ł

Zwq

rię

Lecz

%

,.

I -

,

~1 ,

,,- ~
.

",,"'

Ze bardziej .toJOwna
010 n ich n4ZWQ: kUka.

AWANS

o

':~ ~

')

i

oJwiadc::yIa,
Z. WI%Vltko ,ko1\c.u)f'4I,
Kleił" ~czqł nuk4l!

Za",", uJUiddecfe.

':'14' .uład;:ił ••

form~ z;blltOn,,' do cruizld. Jednakie najnowsze badania .",.kuałi. te nasu. ·
planeta ma
rae zeJ ksi.ta~t ziemniaka.

Pracownic,. Niemlcckie,o GeodezyJnego' Instytutu NaukoweCo z Monachium wykonystali
do opracowania nowego made- '
iu dane dostarczone pnez 2i
.ateUt6w, a zwlaszcu jednego
ił nich
nazwie UGEOS. Odbl}ał . OQ emitowane ił Ziem!
prc. mienle · lasera:. Z czuu jaki
porzebowąly o~e na przebycie
droci powrotnej, m otna było ił
duq dokła dnością obllc:zyć od-

SilnieJsu
pole
grawlta~JI
w skazuje na to, te je~ t to okolica o wie,::kszeJ
masie. l od·
wrotnle - słabsze pole grawl~
tacyjne dowodzi istnienia cieli.·
,zej skorupy
ziemskie). Tak
więc okaudo aie:, te nasza pla·
neta ma "muldy". Najwie:lu:.y
,,garb" znaJduje sle: w
okoUcach I sland ll
Lustro
wody
jest tam polo1one o 65 m wy·
tej nli pośrodku AtI~ntyku.

-

kupon

ku on

Krzyżówka

współpracownika

rozrywek

nu...

umyalo-o

*

lat;elily od powierzchni
Z~emL Nad ", obszarami, o .Ue
Pn7cbjgarua mniejnej lub wię
kneJ od zalo1onej,
LAGEOS
zbaCzał ze swej orbity zapr.,..
*,amowaneJ w formie elipsy.

-

.

*

go działu
w)'ch.

Od lat · 60 nasze,. ,tuled.
'przypwzczaoo, te Ziemia .... ma

kształt

,

prujazdem

Ze Sw:leradowa- ZdroJu
nadeslly
pozdrowienia
011
przemyś lanina Tadeu.za WI.,..
dykI,

RezeTw .•. pom domem.

o

~

SZUKANIU REZER W

Zono mes

fotd,

84;:dąc

Z wyJazdOw .lutbowych
do Borku Starego 1 l'7czyna
naplsal do nu neszowlanln
J 6zef Krawczyk.

"".
"

Maseczki te nadają .Ię cło
katdej cery. Moina Je stolO-wać raz w tygodn'lu. Po zmyciu maseczki naclerar;lY . t warz
kremem nawiltającym.
KRYSTYNA

*'

kolekt1lwem,

Ziemia ma

ił

..

."
Waru awle' pamiętał
o .27du" Jego wierny cz;ytelnik Boguslaw FU z Zalesia kolo
Zarzecza.

il •
~

-

*

pollaw W"l/T'lka,

M. poraik l WTogóW.

Moaq

""A.

Dziękujemyl

spotka.je,

ZYCZUWY

daJcł \Cam

na

nhi felekal,
ziemniaczaw proszku.

C1wciG.t WJZltłCV mieU
Takle . amo zdanie.

}Ile bqdłrie zbllt ra.dz,"
PAWŁOWS KI

utr~

otVWł07l.ej d1lsk Ułjł

Przebfea~

R.

malin

miazgę, I aby sok
zagęścić je mąką
ną lub mlekiem

W

C d"

mąki

• '9wie młode marchewki
utrz;e(: na drob ne j tarce. zmleSŁać z tOltldem I łytką mąki
ziemniaczanej. . NałoiyĆ
na
twarz i -szyję na około 20 minu t. po czym ą>łuka€ cieplą
wodą. Taką papką wzbogacamy naszą sk6rll o witami-

DYSKUTANCI

.Jan G rosa

Foł.

łytecikę

ziemniaczanej lub mleka
w
proszku. Otrzymaną papkę nałotyć na twarz I szyję. Jest to
dla cery w!;panlaly
zastrzyk
witaminy C.

Naloż..yć na twarz I szyję
na
oltolo 20 minut. Maseczka ta
zawiera duto witamin,. C.

ziemniaka
,

lecłoJć

Z Warszawy. ,dzle odby·
wal Ilę flllał il;onkuuu _Kalina czerwona". orpnttoWłl
nego przez za TPPR. na pl..•
la shła cl;)'telnlwa "Zycta"
- Teresa Witko l. Jarosławia.
natomiast l r or.grywanego .,
Szczecinie flnalu VIII Ollm·
p lady'
Wledz.r
SpolecznCł
-Prawnej ZSMP - reprezentanci naszego województwa.

*

Z ŁazIsk G6rnych otrQ'pozdrowienia od
członków Przem.y,kleJ Kapeli
Podwórko wej. gdzie koncertowała ona (przed
kamerami
telewizji katowkkleJ) z okazji
700-lecla miasta.
rnal1ś1ll7

• Za 'pozdrowlenla l -majo' " d.dękuJe m,. nefowl
Odd:dalu APN W' Krak owie .~
Fraoelnkowl Bleleckle1Qu
lo.
P nem,.f la.

'

Po:r.ioląo: 7) miasto koło Szczecina z fabryką nawoww, 8J
dawny nad zorca w folwarku. 8) ks iętyc w postaci sierpa.
l O} w lymb10zle z i6ltklern. UJ zal"cz;nlk do akt, 14) r odzaj
pseudonimu, 16) kaJuto, m0C7af7 - ,warowo, 18)
taniec
starofrancuskI, 20J r zeka w ZSRR, 21) opad atmosferyczny,
24) domek lodowy EsldmO$a. 11) .tan w USA, 30) zniszctona budowla. SI) pelell& S1) zupełna swoboda np. wachowanlu, 33) w nIm potywienle świnkI, 34} część papierosa.
P ionowo: 1) cruba wtelita ksJe:Ca. 2} roślina zielna, babi·
ArmenLl,
m 6r, 3) pochodna benzenu. kar bol. 4) jezior o w
5) cyganeria, ej .Iaw l rzepką l łękotką, 11) elol lecących
iurawi. 13) materiał opatru nkowy, 15) .tatek, In arabskt.
imię m~skle, 19) wieloryb, m kom6rka nerwowa. 23) był,.
pracownik w stanie spoczynku, Z!I) lr:om6rka rozrodcza. H)
biochemik radzieckI, ur. IBM f ... autOl' hipotezy o powsta·
nlu tycia na Ziemi, 28} atair: z powietrza. 28) umowa
JO-o
jusmfcza tawarta prze1: AwtraHę. Nową Zela n d ię f USA VI

1951

•

"Łuny pożarów
rozjaśn ia ły

noce"

- cl'kJ

wspomnień

r.

Antoniego

Termin

ftłat uszewsłdego

Ilads"łanla r ....lil.d -

TYLKO
NA - KAKTACB
Z .. UPONEII - d . a I",.dnle.
P n .. ldlow.
r.",wJ il",a ai. wnmll IIddal .. I_.amll n ałród ksll\tk•• ycb •

POCZTOWrCłI

..

ROZ\VI"ZANlE KRZYMWKI Z NR. 15/1"1
Po",lomo: strug, ba rtn ik , Polak, rzepa, opoka, Pawia. kompre ..
rekin. bul ka, ·zmowa, ,mina. łap6wka, w a tra,
runda. tetr ••
trae&, t ęcznne , norma, perz. a ura, ll';:ar , proza, ciżmy, Ibis. li to.
straa, tragarz. Parys, !lAma, lutor. rozum, neseser. okte t, Obli"
obrus, eóral. r efera L ta ran: Opole. kp ina, toast. tandeta. krata.
PIODOWO: 1Itp&,at. równina, eraba tz;, z~sl anle, baka larz. pl)mór (w.pak), narów. k OlIZJItka, sobowtór, parawa n,
lokator,
kantata, rd est . chata. certa. nuwa. oliwa,
Mamry.
ba ta1!o ll.
.t:lakret, szarotka. taternik. l uroe at, r ezerwa, samolot, pro5tak,
retorta, ulanga. .yfon, 5eN:e.

NI,rod\l a u torską otuymuje ,.KOJ EK" s Dębio,..
Wagrody k$lątko we wyloeo wa U: Harla Kęd:llenlEa • Dyn ....
• r .. Zbl, nlew _utycIEl l W.je'eeb KOSlle,.n • Pracln"ila.

z lat 1944-1 947.
• . Czy "sanepid" się
czepia?
•

Relleksje tych,
którzy pracowali
za granicą

•

Gdybym mogla
m ówi ć..• zwierzenia ławki
parkowe;

