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kowsld przekazał
WydtJału ()(!hrony Srodowl.kat GeologII I Gospodarki
Wodnej UW Ew)" Ozfmek "'"
pracowane
prz.ez. harcerzy
karty ewidencyjne pomnikÓw
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kiego Ochotniczych
straty
czynie:
Zdzisława
Buczek
Potarnych, podsumowano wy·
(os. XXX~lecla PRL). Stani·
nikt współzawodnictwa za·
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SPRAWY PARTU "I NARODU

•

Zasługa

tu nie weksel
Wśród rouic!nych wniosków
t.gJauany-th
w
dyskusjI popn.edzaJącej IV Plenum KC - wolo.ków, ;ak to zwykle bywa , bardziej I mnJej lItaI8dnjpnych, trafn iejszych l mniej trafnych - po' awia Ih;: z niepok<lląc<l ;l('dnak ctt:s1otllwołclą taId, który mown ~azwać upominaniem się o umanIe l.a.!llug. W formi e eleganckie' )eli t to pOlltulat
lzacunku i moralnej satydakcjl, w b3rd z!c J bez-

pośredniej -

koneepeja pr:,yUlawanla obllgntoryj-

n ie odUl8Cteil pa ństwowych za
tywn ie sp(dzon,y w partii .

u

określany

stat ak-

Publiczne pisanIe na ten temat moic, ktoś \Ima ć
n~ Być ~ lak wIal nie ~sL Ale z pew-

nqścj ~ powa:Lnlejszym nietaktem 5 \ wystn.wian:e
~ksU

Ul prawd:tlwe

łub

.domn!ema:lc

zas ługi .

.. MU. kI6rz".t1Jl1l oddali oparH W';:lI'tk ie silI("
Nektol: .Iyut: takie zdanie wyglanane na zebran iacb I naradach lub czytam je w listach przeznaczonych ' prUł: autorów
do publikacji, }est mi
w styd. ca lkle m zwyczajnie I po prostu. Jest to bow1em zdanie. któr e motna _ równ ld b.1rd ...o rza d·
ko _ wypowled ... icć z cZyl; lym
sumieniem na d
"'TObem.

Trama mi .lę niedawno okazjo za pytania Jed'
n ego z autor6w pofi!llI.du o ,.naleinyd\ od't.nacrenlach", eq!l'l mianowicie u zyska ł , owo .. naleme"
mu praw~Otót ty m, te )est od J$ la.t w parti! J
.. 'dedll innł oddawali legit1lmacje", zdohy1 .~ę na
ws panIały gelt &3chowanla }ej... N'a kolejne pyt anie, co przez te 15 lat robll w partii I· dla pa r W,
trudniej ,ut mu bylo 't.naleić odpowledł..
Mate
m6J pogląd )e,t zbyt skra jn y, ale jestem. pru' konany, te mo)emu ~ozm6wc,. nalc1ałoby
ułatwić
r outan!e się J: part i ą. gdy! 15 lat mu n ie sta rC7,Y!o
na to, by cokolwie k J: partyjności :rozumieć.
Spr a.wa jest Jednak szersza I . z a sługu j e n o głęb·
Co I kiedy st ało ~ I ę tak iego z n am!,
t t" tylk o o, tatni chłystek lub zupełna fa j tł a pa. uwntają za motl!we prteJście na emeryturę b ct
"chlebowego krzy ta". te młodd" stawiający pierwsze kl'QkI w tyc iu spolccznym traktu ją ot rz yma ·
n ie Srebrnego Krzyt3 Za.sług!
niemal za dowód
5zykan.~ Ze pa~t!a . któr a najbard ziej
I tnć powinna na 1traty rangi ocb:naczc.n!a
pafta:twowl'g<l,
przez lak Ilemych swych cdonków zmlerz:'l
do
obll i t~n l a te j r:w1gł,_
u:ą re Ueluję

.. etap reformy

naukowo-techniczny
,
a kształt gospodarki

Post~p

t«hnlcznej, aJCI p"ede ","Tltld..
" w .. runkow, w Jaldeh tpdnla .nlto
JW",
POwłDO ołE. W d,.. luujl .elf:;.'o
pedkrril.oo llonJ«saoU
d.praco·
wanla ak&i" pr.wa,eh rel.IuJ'ł
e"eh
pMlępu t eebolaDe,o,
wiele mówiono o pol.neble ~truk·
łlary.-ełl I .....pod&rkl Gd" I.t eho·
dd o ot08ram lak Iwanej .,Qlalej
r estruktv'r)'UeJI eks porlu", lo powl'
nien 00 'b!l'~ onek.dalc.n, ·w pro,
Jn'am kompIek_owej rHtru","uryu.·
cJl eksoorhl caleJ frospodaf kl naroMŚci m U!n.l w stać
maksymaln ił'
doweJ. Wain:rns . ,,"obeQl realizaeJ1
spoŻ)'tkowane , 8 pocz.ucle odpoWiemołe b"ć
wnecbslronne "ykflroty'
d1Jalnoścl za wykonanI! pracę oraz
I tanle kooperacji pncm". lowo·kawsp6lut'zc:stnictwo w io: sz.ta ltowan iu
pUaloweJ I tran"er t echnolorll
I
społecz.no-gospodarczego
r ozwoju
'Iagra.(1ley. WI",te Ilę t nim motllkraju - wyd atn ie podn iesione,
wo'~ podjęci. 1 pnjtpltJZcnl. reaUz.cJl, uda6 na odcinka odtwarza·
090bls.tym! re.n c<k sjaml z kon g re su podzIeliI dę z nami Jeden , . nllA I modernlu.cJl łfodkltw trwadeltgat6w, gl6wny tec hnolog w Za· ' ł ych Ofa:r poprawa Jakok'! pro!;""·
mu produkeyJnefro pnemy"la. Pfe·
klad;'l('h
Wyrobów
Powlekanych
tentowano Jtofrl"d~ te \011" latach mi" San wll" w Przemy ślu In!. WIE-'
nionych pfdtrowano pnem)'S1 wy'
SLAW WAREJKO :
dob"wczy. lanllldbu~c pnetwltrn",
_ Technlcł:ne zgroma.dtenie IPI
ktltry w twlą~ku t t"m not-oJe o·
. woJ~ , apce)'ł'ikę •• mienl prz.ybeenle datą deka.pUalltację majl\\·
być powinnO do
ultojmniej lak
ku trwalel"o. Krytycznie oceniono l
w)'I)'C1:enia konkrelnych Iderunkow
et.p fetorm" (tospodareteJ. -otnaJ_e
dzialllonia. W lespole
IV (del t ca.ci
IJO ra nieudany. KomilJja Dana nie
obradowali w zespoi ach), "Iirt,o
u"tn.'ll1nknw.la sle do
dotycza,ubs:r.ar Itmatyczn, dOl)'Cl)'1 .y_te·
e"flh " 'etapu, ł"dyi tostaly one fImow)'ch uw a rullkow_ń rOł:woJu.
publlkow. ne dopiero
w e:rI!lt
atanawlaliśmy lię nad takim ukletrw ania kon /:, rcsu .
runkow_nJem ro zwoj u t ecbnikl. h,.
na_t~piJ
rot ecz)'wl kle dynamlezn)'
Du10 mleJsllllo w drskll~JI zaJęł"
rOl",oJ nas'~ej ~o. podarkl I popralagatlnlenl:t dotyctlłCe er.n. W ow. byta naradu. Slwicrdz.lIl ł m)', iCl
be,' uym s ystemie tkonomic~lIym Ich
r Olw6J nie lal ... ty od samej kadry

W uchwale XXI Kongresu Te·
chnik6w Polskich, który w kwietniu br. obradował w Gdań.ku, du·
tą rang.;: nad:ln(l postepowł naukowo-technlcUlemu. uznając
go sa
podllawowy cz.ynn!k roz.woju IJIO:'
łcc:u»-gospodarczcgo
kraju, Wynikają st.qd walne
t.adania
dla
kadry
inżynieryJno-technicznej,
tw6rc6w, organizatorów I reallz.ator6w Innow:J.Cjl
w zakresie produ kcjl Ich uzdoln ien ia I wnlejęt·

.pnrr.w"

'et

_a-

°

Gdyby Ich spytnt, Qd kogo Im s i ę one "nnietą".
odpowiedzlelI by bez wahania: od partii. A wl~c
po to jej 1JUł.ą, je~1I r,teczyw lście siutą , by wy J ta",
wl ać rachunki.
JdU wlqc d zlj m6wlmy o podnos:r.eniu wy·magań
wobec członków partii,
nle:r.b-:dnej iedno:!cl s ł6w
I czy06\\-',
czy,toś cl motywów post~powanla . po.
1...lnni8my lu:zeg61nie uwatnlt" przygląda t sle tym
"'o'!izystkim. którzy wystBwła.j~ n om rachunk: za
~ wą o3rtyjnll dz la la lnoU. Nlewit"le oni trob! ą dob rcgo dla pa rtII W oczach bezpartyjnych partit:

°

zaś kompromi tu j ą,

Ma to jeszcu dodatkową wy mowę moralną. J est
tn postawa obrałająca tr.;iące rzeczywiście tastu·
!onych ~ zia łac.zy p ar t yjnych. k tórzy swe zas ługi
- cZlll!em ogromne - traktu ją
lako dopełnieni t
partyjn ego obOwiązku. a n ie jako argulTlCnt pnet argowy Warto wi~c Z3CZąĆ mów i ć glo.ł n o. te part ia nic stanowi gleldY handlUjącej wckslaml.
PAWEŁ

Dalszy rotw6] .,Sa~wilu" wyn!ka
z uchwal xxr Kongrc s~ Tcchnlk6w rolsk!cb. Trwa j ą prz)' gotowan la do fo:r.sz.enan ia produkcji o
nowt" Wyroby, które wy pełn ią lukt:
zaopatn.enlową pr umysłu 'krajowef O I :r.mnleJs:..ą
Import
materia·
16w, dla
produccntów
obuwia.
Prawdopodobnie ju1: pod
koniec
prz.yr.złego roku roz.pocz.ną
. Ię
w
tym k ierun!tu konk retne p rac e mode.rnl:z.acy}.n.e.

zmarła

JOZEFA SWJGOST
vel JOZEFA SZAYNA,
zasłużona działaczka
rodowe i społeez.ne

Mimo ii fD cjonaliz.acja w _Sanw!lu" w ostatnich
latach
weco
"siad ł a" . wcią1: kon tynuuje się pr6by
wprowadUlnia
do prod ukcji nowych wyrobów.

z. okresu walki o na·
wyzwolenie Przemy·

i la.

W

latach okupacji hitlerowskiej wyróż

niała się refleksem. odwagę i poświ.:;cc
niem w pracy konspiracyjnej. "Ziutka",
bo takiego używała pseudonimu. zaangaiowana tei:. była jako łączniczka w Grupie Oporu Lewica (GOL) drialającej pod
dowództwem Mariana Brąglewicza. a
slę pnie była azdem wywiadu wewnętrz
nego przemyskiej komórki PPR.

n.-

GroDo towarzyszy

Ouio mówiono r ów nlet.
na t cmat Ja,k::lkl wyrobów, Twlerdzonc:t.
hl nlAłel, przYAć J:1l.udł,:, te Jakoś':'
ma ch.rakter placolw6rcny. ~arów'
no pnni motywacJe dodatnie, Jak
i u jemnc. N.lcialoby odd!i~ Od zasad" pc:tkrywa,nla .Iral (np. w postaci k.f umownycb s tytułu ,ar·
!3e1wa) r. częśel I)'sku pucznacz.ontgo nIA fundusz rozwo}ll.

m. in.

UANKIEWICZ

1 1D8ja 1987 r .• w wieku 66 lat,
w Chrzanowic

dllJi

"wlelo""l:(ko",eJ d,-.. ku.ja duto
miejsca po'włęcono takie potneblc
upc:trz~dk.w,"la .ystem u pr.w_eco,
dot)'e zlłet,o reformy gospodar"eJ I
w o&,óle funkeJonowanla prucJ,lę~
bIorstw. Na temat reformy uk.pIą. .Ię do~d okolo 1% t,..ięc , pnepbó""l Nie Ipree,:zow.ne rtruł, &'~
powoduJą, te \IV lakladzlc nit WI! ~J
IJtk ą da .Ię' .. planowai'. i m1enno·'i:.
pnę pbów -Je" .powodem teło,
tt
pnedsiębl onlwa ora. placówki Da·
ukowo-bad awczt n.stawlaA lię 11&
d2lal.nl. dor.i ne, .anledbu~ per' Ptkl)'wlc:zne, Nle:zb(dna jest więc
.tablJl:zaeja
fo :r.wll\zań leg\slae"J'
nych..

J u! Lt"nin, u samych narodzin pallsl wa radzIec·
k iego, m6w1ł
tym, tt" rząd:t:.ąca partia jest n ie ja·
ko skazana na chęć UZY5k anla członkostwa przez
ka rierowiczów! ltomblnntor6w. J cst ona skazana
n'ł to. ~ o }ej Jcgi4ymacjt:
ulll ega j ą J 51-: ludzIe
s k lonnl katdy Iw6j ~cst p rzcl lcz:lt n "naIdnelm przywile je I zns u:zyly.

°

""Y!łokoM: ....s .,.sk .Aldalono '"
",·prost. pr• .,.rdoaall1le 04 1r....~bw
pnerob.. ~.Iew.t eeDa powstaJe
wedł...
łak ...a.eJ
. .. k_lI.we!
ronaul,.... \.o &Dae." w wjulk. kalk.~JI ~ Itoatiw Ofaa .. roceał ....e, . aan.. ~. QWllta.. W k_ekweJlCP
doehocbl do abn rda - pned.ię·
blonlwo .balłalllee k.nl" uaraia
.lę lIa obDltenle eenyl .,.lIku. Ceny
kontow e I1Ic z.aebęeaA do proJek·
lowanla n_,cb w"robów. 14 antybodicem wpro",·.d:&anl.
POlltlli:PII
technlczQe r o
.bnlł.Jljcero kOS.lt,.
lub poprawlaAcero Sakoł~ wyrob6w. Sacerowaliśmy z.tem, bt M rwafi I .. kosztową
formul"," aa
nec. IIolowanla.
h;w, een
t e·
wnęt"n"ch (parametrycznych), • w
stosunku do producentów-ekspor·
Itrów ntnej wykorzy"tywać ee,a ,
Ifanukc,.Jnt", a zy,kiwane w
porcie I Imporcie,

Wiktorl4 AluZ1(czka

P7;:1I produk Cji .kadenu. obu wntczego.

Fot, T. ZIEltIBOLEWSKA

W ubieglym roku z. Unli l eIC'hno10gicUlych z.e5Zla p Ierwsza partia
skadenu. wy t war:z.an ego metodą 0pracowaną wspóln ie pr:.ez rBcjona'liuitor6w :r. pr:.emysklego t.tlkladu
I r,.aukowc0v.: 'z c:entralnego Labo.ratorium Obuwnic:r.cco w Krakow ie.
Gdyby w "Sanwllu" ni,e rO'Z.po<:.tł:lo
. prOdukcJI
Ikadenu, ~ bn by go
imt)Ol'towat.

w.

WOJCJESZONEK

GOSPODARKA I JEJ PROBLEMY

,Wspólne obrady WRN i RW PRON

Bilans
ro u 198&
POOCta;l W'lpólnyeh obrad Wojew6d7.klel Rad,. NlIIodowej I Rad,. WQ)ewócbklej P RON, których tokiem kierował u ..tępca Pl'~

Z pOWodu

spóźnionej w io,nv,

dopiero w polowic maja krowv WV$ZIV na paslwiska.

wod'fl.lcząc ee:o WRN Rysz.ard T u r k o, rOZpatrzono m. in. Iprawozdan ie %. wykonania woJew6&klcgo planu l'OCUle(O I budtotu
u f <*:" 1986.

Fot . T . ZIEMDOLEWSK:A

,,_poda.ntq

- Oeenlalllc " ""&cil!
w nMł1'aI wojow04dwle _
powled %.iaJ m. In. \\"Oje wod a Andrz.ej Woj c I e c bo o w • k ł
- 'neba stwlenb.lf. je w uble,l"łD roku uh~,I. o'na d.bzeJ po'prawie. mimo " 'Ielu Juzcze 'rudnakl I nie rn",llllanyeh pr oblemiw.

Pod szyldem "Igloopolu"

Dobre wyntkl osiągnął przmnysł naszego regionu.
Uzyskano
produkcji o 5 p rOCImt, cz,yll więcej. niż wynosiła łredn!.
krajowa. Korz,y stniej - porównuj ąc :r. rokiem 1985 ksua ltowały aię r elacje ekof)()J1l!cUle oraz wskatnlk! wykoaystanla ezaw pracy w prz.emyśle. Niestety. n ie su. %. tym w pane jak<lśł
wy.robów, o czym świ adczy m. In. utracenie dwóch waków naj-

Wyciqganie Z dol],a

W7-""Wt

wyt.szeJ

Jakości

"Q".

Podobnie jak w latach poprr.eooich,

o tym, że Pańsiwowe GOspodarst',vo Rolne w
O!csz.ycach robi bokami I s;tuKa._ dobrego wujka wiadomo było Jui od daw na Tajemnicą nie
było r Ów nie:! I to, że moie nim być Jedyn ie dę
bicki "Ig loopol". Ta prężna I bogata firma ma
d'lislaj taką slł e prU!bicia, tak kojarlY
.ię
ws;t;y~tkl m z dobrym g o~poda[owan lem, że gdy
jakieś uspołec:mlone gospodarstwo jest vi bied zie, to z zadowoleniem wpada w objecIa ,,1, 10opolu", 1 tak stalo sle 2 olc.sl.yckim PGR , pogrą
lonym po uszy w długach I stratach. ktÓry jeszcze w 1977 r. nczycil się m ianem "Zakładu
pracy socjalh;tycznej". Pó:!.niej ~ z:e reorcan izacje,
czo;:ste z.mlany kierownictwa I profilÓw prod ukcJI ęprawlły, że o dawnych. lepsz.ycn
latach
przypominaj" jedynie proporcz.ykl i dyplomy,

był

to taku do bry rGk dla
chlewnej, a le
te unalal skup
mleka (o Z proc.) Znacznie lep.s.u wyniki zanotOwano w skupie
~'c a, który wuÓsł o :I proc. oraz w skupie produkt6w ro4łLn
~h (np. skup z:b6t wy niósł IV okresie od lipca do. (tudnia
. 52 tysiqce tGn, tj. o 9 p rocent więceJ, n it w roku 1935). Zmehorowano 1 37 1 ha użytkÓw rolnych, w 16 wsiach unoderni.z:O-wano sieć elekt rycz.ną, doprowadzono
wode do blisko 700
rQln~ctwa. Zahamowano spadek pogłGwia t rzod1
=te}s,tyła sle hodGwla kr6 w, co spowodGwałG

go-

Spod.airłtw.

N lez.le r ez:uJtaty uzyskano. równiei w budownictwie m les7.kan io.wy m: do. u!y t ku przekazano l 158 mlest.kań, tj. G 41 więce j ,
nit zakładano w pla nie, ROol.wlnlęto front lnwestycj l komWlal_
nych, w tym związanych z ocnroną Iłrodowi~ka.

•

WGjew6dztwo. wzbogaciło. sle o nowe
prz.ed!t%kole, 2 1ło.bkl
o raz Q 3,8 ty.s. metr6w kw. lokal! handlowo - usługo.wych na 0siedlach mlcslkanlo.wych.

Sytuacja stała się na tyle powatna, że 1
kwietnia 1986 r. wprowadzono za r ząd komisaryC;tny, Opracowano program poprawy gospodarowan ia i zacz.ęto go realizowaf 2 n lez.lym ,kulkiem, bo Jut w II pÓłroczu 1986 r. zysk wyoiosl 5 1 mln zł. Mimo znacznej poprawy efek·
tywnoścl go~podarowania uznano
jednak, tP.
najlcpsl.ym rezwlą zaniem d la PGR jest wej§cie
w skład "I gloopolu". Altces z.gloszono w maju
1986 r. (po konsullacji re związkiem zawodowym, samo rząd pracownlcz.y - na czas z:a~z.ądu
komisarycmego - był u wjeS;tony) I I stycmla
1967 r. - decyz.ją ministra rolnictwa, leśn ietwa
I go.spodarkl iywnościowcj przemianowano
PGR na ZAKLADY ROLNO-PRZEMYSLOWE
.. IGLOOPOL" w OLESZYCACH. Pod nowym
51.yldem l.ostalo jednak do sptaty 123 mln 1.1
kredy tu (POCl.ątek- spłacania pr zypada na 1993
r.). A do tej po ry ~aklady pąwlnny - przynajmniej takie są dz.islaJ naj zleje - mocno sta nąć
na nogach, Na to miast straty l . roku gospoda rczego 1985/811 mają być zrefundowane ze środ 
ków Url.~u WoJeWÓdzkiego.

ochrony r.d rowia I epiekl społecznej warto ododdanie do uiytku Przychodni Pr7.('Ciwgrutllcz.eJ I 1'erenoo,yej Stacji Sanltarno-EpidemiologicmeJ w Lubaczowie, Nie
z:alkonczono natomiast budo.wy oirodka ulrowia w DrohobycloCe,
prz:osuwając termLn jego oddania na rok bietą,cy. Wyrał.ny po,tęp osiąg nięto na budGwie szpItala wojewodz.kiego, a te środ
ków NFOZ ro~poc:u:te wznoszenie oorodk6w WTowia w MiXłyce
I J aworl~lku Pol&kim, kontynuowano tei. - w ramach ez.ynow
.polecz.nych - budOowę oś rod'k.a Mrow ia w Lu kawcu,

W

d7.led~nie

notować

Znacz.ącym uz.upeln ic.nlem
dz.ialaln~cl Inwestyey}nej
byly
wclsięwUęc ia prowadllO.lle dzięki
.poleeutym.
Inlejalywofll,
baJna wartośt czynów - naj wył.sza IV ciągu kllku ostatnich
, - przekro-<:zyla kwotę 830 milionÓ w .z.loc.ycn.
W real izacji
Cl.YIflOW s-połecz.nycn wyr6tnlły się miasta I eminy : Dynów, Kań
ct uga, Radymno, Sien.!awa, Pawlos.iów, Horynlec, Gat, Wielk.le
Oc?y i Chłopiec.

i

W rok u 1986 - po wszystkich unianach - budżet woJewództ wa.- t.arnknąl alę ostatCCUlie kwot(\ 17 mld 878 mln z:łotych, tj. o
t mld 675 mln iJ więce j od uchwalonych wlelkokL Tan W1fOJt
byt modlwy
dl.ięki uzyskaniu dotacji % ret.erw cent:raloycll,
ponadplanowycb dochodó w oraz 1. tytułu r o:((jyspooowanla nadwyżek bu dżetowych za rok 1985.
Prz.edslawio.ne osiągnięci il n ie m<igą jednak pr~f1niać wySotę 
puJących jes7.ct.e mankamentów I n !e 1 .lS1vmaloścL Mów,! o tym
na sesji ni, in. wiced)'l"ckt« rze,.o;zow~k icj Delegatury NIK Eugeni'u~ P a c l u r a. Kontrole ujawniły wIele rezerw produkcYjn ych, uchyblen w organlz.acj l pracy i rótnycn poczynań Iprz.ecl.o.ych z duchem reformy gospodarczej. Niska Jest jakOIŚć nlekt6rycli \\;'yro bOw wytwarzanych m. in. prz.el. Zakłady OhemU GoIpocIsrcz:ej "Pollena- Astra", Sp6Idz:lelc1.e Zakłady Meblarskie w
J arosła wiu, Okn;gową Sp6łd'llelnię Mlecz..arską
w
Rad,ymnle,
PGR w Ciesz:anowie I Oddz:i.al WSOP w PrwVo'Orsku.
Radni. poddal i krylyczneJ ocenie takie pr ac~ n iektórych plac6wek handlGwych Gr u stwienttJll. te zamiast planowanego w
ubiegłym rOKU zmnleJs:z:enla utrudnlcnla w admlnlstraeJl
pailItwowej, nutąpil tu wu06t G bUsko ł proC. w por6 ....'llaniu ~
rokl.e m 1985.

Po dokladlJ)'m pruana1!wwanlu wyh!.ków

roku

ubieglego,
pr=
1936.

W~N ~jęl a uchwał~ e zalow!erdzcnlu prz:ed.stawlo.nyob
wOJewode .sprawozdań ł ud ueWa mu absoJ.utorJum. za rok

PONADl'O NA 8Esn:

<>

Radni I d l.iał ac%oe PRON -ocenili
p.rogramu wyQc>rcu:gG.

<> Powołano

re.all.z.acj~

wojewód'/Jo; !ego

~lad .połecU'lych

<> Dokonano poc,Il.ia.lu nadwyi1d budżeto.weJ ~ rok 1986,
<> U:.rupe!nlono skład WRN, PGwier7..!lJl\c manC!o.t-"radneltG
R a ... I c k l e m U,

~

- Genc r alnym zaloienlem, wynlkaJącylU I
proJ ramu popra wy lospodal:owanla DOWel'G lIa·
kladu, Jelt - co ebyba ot'Z)'wlste' - lIwt:(ku e·
nie produkcji orali ukierunkowanie SeJ profIla.
na tucz tnody chlewnej orali pnetw6rstwo 0 W ilCÓ W I warzyw
- mÓwi -dyrektor BOLESLAW' ELCESER. - A oto Jak ie ~ą plany wobec wszystkic h 4 oddziałÓw zakładów.

• LUBOMIERZ. Opracowuje się dokumentncjt: na UlldaptowanJe (nic W1korzystywaneJ od
paru lat) obory. na zakład kraw iecki w systemie
2-zm!anowym cHa 300 osób. Myśli , le o chłodni ,
o Ulolnoścl prz.erobu 5 tys. t on war zyw i owocó w rocznic. Adaptuje sle takta byłą
fermę
c lel~t na chlewnię oraz: remontuje oborę na 100
mlecznych krów. Wybuduje się t am także 16
mieszkań.

na nową kadencję t48-ósGbowy
kontroler6w llUpekcjl Robótnlc~tUop ~~deJ.

ł;o ł aJowl

Minl~ter wydal dccyzję w atyczniu, ale dopier o od 1 ma ja br. Ułoga (w pełnym składz ie)
pracuje nil nowych angaŻ4ch. Wejście wsklad
kombinatu spowodowało rn. In. W'trOlt ~rednleJ
placy z 18 do 23 tys. zl ( le względu na zaliczenie do l kategorii z.atrudnlenla). Ta pod-wyżk a
jcst nieJako na kredyt - za nlą must pójść
wzrost wydajnoki pracy, zwiększenie produkcJI.
Waru nek to nieodzowny, jeśli zakłady maJ{\ być
rentowne, stwarz:ać pracownikom
możliwość
wysokich zarobk6w, lepszego tycia,

SUCHA WOLA. W n ie wykonystywanych
3 oborach prowadzić się będl.ie (po adnplacH) tucz trzody · chlewnej w systemle śció ł
kowym. W tym największym oddziah (1 ,7 tys.
ha) n ie ma lud7.1 do pracy m. In. z powodu
braku mles~kań . Dlatego byt może jeszcze w
br, rOlopocznie się wz:nósz:c n ie 2 b lokó w 18-ro•

dotąd

M I-

prezesowi ZW ZBoWiD,

(m)

thlnnych, a w przy sz:lym. przewld z.la na Jest b udowa Itolejnych d w6<:b oraz przed ukala I ocz.ysloCzalni ścieków. W prz.y ułośct planUJe się ta kże utworz.enle na bazie suszarni zielonek VI
Nowej Grobli Uest tam ak 800 ha
utytków
z.lelo nycłl.l samodilelncgo oddl.ialu. J\.le hę
dde to możliwe dopiero po wybudowan iu przynajmnieJ 50 mieszkań.
• S'fARE StOW. Prz,ygotowywana Jest dokumentacja na moderni~ację chleWni zarodowej.
Planuje się wybudowan ie m. In. obiektu socjalno-administracyj nego, na ukońcl.eRl u są natomIast prace przy 18·rodl.lnnym bloku, może je~ZCl.e w br. rusz:.r budowa kolejnego.
Budynek
po byłe j chlew ni z.aadaptuje sle na przechowaln ię owoców (Jest tam 18 ha sadu jab:onlowcgo).
• STARY DZIKOW. Dwa Jałowniki
(tl.w.
,.z!clonogórki") będą adaptowane n a chlewnię,
wmieslony ma być obiekt adm inist racyjno-socJa!ny ora~ sunarnia zbóż wraz z si}.>Saml o
pojemnoki 1,8 tys. ton.
Skąd wziqt środki na t ak poważne inwestycje? Na te cele z.ak!ady otn.yma ty 650 mln u
kredytu, który mają wykorzy st ać do 1991 r,
(chlodnia w Lubomiertu - 8,~ mld z:I - budowana będ~le z Innych fundun yl. W katdym
oddziale będl.ie się coŚ adaptować - np. obory
na chlewnie, ale tak, aby kiedy ś motna było do
uich wprowadzić na powrą ! krowy . Wz.1eto b0wiem pod u wagę I tak~ okolk:z:ność, t.e - dość
często zmienia się o"lacalność nlekt6 rych
kierunkÓw hodow li. Na dzień d zisiejsz.y zakładom
naJoordl.lej oplaca ~it: tu cz trz.ody, ale l~t 6t wie,
Jak b!.;d~ie z.a parę lat.

Za l.mlanlł szyldu pąJl.Jy n ie tylko kredyty,
wyl.ll.e płace, ale ta ki.e po katny zast r ;t;yk
w
sprzc:c!e. Przybyło rn. In. 10 c l ętkich ciągników,
4 bizony, spychacz, 2 slary-200, nysa, iuk oral.
au tobus.
W zakładach z optymizmem patay
prz)'szłoŚć. JOZEF MICiiALIK, za~t~pca

SIle w
dyrek-

t ora, powinda, że upowainla do tego ~ylUacJ a
na polach, Oziminy (m. In. 630 ha pszenicy , 230
ha tyta, 4.30 ha rz.cpaku I 70 ha - r.asia nego
po raz: plerwsz1 - pszeniyta) przetrwa.y dobrze. Wiosną z.asiano m. In. 250 ha pszenicy,
4.00 ha jęczm!enl a. 900 ha owsa,450 ha kukury _
d ~y (w tym 150 ha na ziar.no), 50 ha buraków,
z.asadz.ono 80 ha zie mniakÓw. W ramach kontraktacJi z.amierza się sprzedać 800 ton p.nenicy, po 2(1) ton tyla l owsa oraz 4.00 ton Jęc z
mienia browarnego. Resl.ta z:ootanle na panę:.
Do nawotenla I opryskÓw zbOt wyczarterowano, na 360 godz:in, samolot. Kosztuje to sporo,
00 13 mln zl, ale u moż li wia terminowe wykollanie Iych z.abieg6w. A część p61 zaktadów nie
Jest zmeliorowana I nie z.aWS7.e można na n ie
wjec hać w .t ermlnle.
Mamy więc w Przemysk iem drugi
zakład
"Tgioopolu" (wrÓble ćwierkają, te w kolejce pod
plaS7.Cl tego kombin atu ustawiły się jui Inne,
..dychawicz.ne", PGR), Od z.alogi zależy, Jak pot GC'lq sil: Jego losy , Cl.y w pn:ys7.! Ości będl.ie to
jedno z Jepsz,ych gospodarstw, Do tez o potrz:eh:l.
m, in, ~mian w świadomości pracowników, by
n ie I'ltlstawlall sil: na
dr eptanie w m ie j~c
"pchanie b iedy" , ale na osiąganie coraz. Wy'is7Cj
produkcJl. a ty m samym I wytszych ~arob!{Ó·. ·
A szanse takie są I w tym kierunku uc zynionr
pierwszy Krok.
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Książki

Na zadanie domowe Joasia
popularny wiersz ..Rzepka".
ale okazało się, że nie bardzo

I

ściwie tę rzepkę wyrywał

"R

Z

dla biblioteki
harcerskiej

miała zilustrować

Zaczęła

rysować"

pamięta, kto wła- ,
jakiej kolejności?

Z lntereaują~ proPOQ'cją W)"UWiła oatatnlo Wojew6dz"
Biblloteka Publlczna w Rzeszowie podejmu.jąc tru.d wr,.nlzowanla ,pecJallit,-cmej b lblloteld harceuklej. InicJat7wa
ta zrodd1a allil w wyniku autentycUlego zapotn-ebowanla
lPOIeezneao -na weo typu ..1ac6wklll. &edzl. ona eromadz~
ks1ątk1 I CUIOpisma, a tak::U druid ulotne o tematyce lwlą
unej I harcerstwem (bez w:al~u Da miejsce i "?k WTdania>, publikacje dot,-hące bistorU ZHP w kroju I za 1Tanicą, bistorU ruchu mJ:od:detowe,o .... Polłce, metodyki wyebowania _ baroentwle, dziala1noki I'połec:mej młod:r: lety.
Jak \et belełrystylu; przedstawiającą tycie oceanizacji mło-o
d1ie.ioW)'cb. Ponadto kslę,oz~16r .biblioteki obejmował bę
dzie wybór publikacji popula:-no-naukowycb pr:r:ydatnycb
w pracy WTcbowawczej.

i w
Podpowiedzcie Joasi, bo inaczej nie poradzi so-

e p k a"

bie/z zadaniem.

II

) flto bohaterowie utworów Kornela

!

Makuszyńsk·iego,

Aleksandra Jiredry i Juliana Tuwima

!

Biblioteka .utył ma młod:r:le1y barcerskie), k adrze In·
Itruktortklej, .tudentom, oplekuDOm d ruł.yn I w s:r:yl1tldm
ralnł.erelOwanym harcerstwem l pracą WJ'chowawcz.:'l.

I
I
I

I

Zaczątki zbior6w przy.złej biblioteki harcerskiej lit }ak
na razie skromne. a wiele pr:r:ydatn,-ch publikacji (zwłas:r:eza I okresu mlędzywojenne,o i pierwszycb lat powojennych) jest nie do zdobycia na rynku klięgarsklm. Organlu·
ton.)' liczą więc bardzo na społeczną 1:blórkę kslątek I czatopilm, a takte Ikłonnl są :r:akup lł ciekawe w7dawn lctw. J.~
od oa6b prywatnych. Dary kslątkowe (a takte oferty ukupw przyjmował bę:dzle Wojew6dn. Biblloteka hbUCUla "
• BIEHlowie, al. n.e1owa 13, Dd.ał O'wiaUtWJ. OtlarodawQ
zostaną wpl.sa.ni do honorowej księ(i w!J)Óltwórc6w biblioteki l otrzymają pamiątkowy eksllbrll z podziękowaniem za

\1
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Odgadnijcie, jak

~ ię na zyw ają

i jakie

W

l

są tytuły

tych utworów.

w swyth wierszath Zbigniew Jl'rzyna 'l
lakie

piękne.

te mogą
b!ękitnllm

,ię

-

przlI.tnić:

kWlollI._

A'e opadn.q tlGole
to biClłlłClt

.plotoclt wo rk OCllI.
' WIed li ~ ~ arne owoce zO.!tanq
' jak zapatrzone OCl l/.

Pod znakiem aerobiku
i rock and rolla

- Gl6WDPI oeJem DMlRJ pnc~ w ramaeli saJę6 POI~ell
c7JD7eb - powiada L Marclak - .lał bał.alceme • dsled
pnwl4l.,.,eJ 171wdkL IaanDeIlill rueb6_, a łakłe epaae....
ale ...... f)'lmlIlL lIIoc1aJri -Pn7le~Je prepam, u17·
If,ya.ae" kU" presealowaae ... pedelU 1U'0CJ;~1.ok1 odb7_.u.e7eb .tę _ palale.
-

Jakie drzewa opisuje

to RII/be; WQ ~ oniE

Nowym

Aktywną I Interesującą dzlalalnoU rozwija mhKblriowe
Ulko aft71ł7caDe dzialaJą.ce w- 6nelę: P";"~weJ w MI~_
kil •• Now7m (lmh.a Laaa1dJ. Zalotone zostało w paidzier.
nlku 1985 roku pnez IRENĘ MARCIAK, która do chwili
obecnej nim kieruje. Zajęcia 'prOwad:r.ooe At. w 3 .. kejach
- aerobicu, tańca wrp6lcz.elnero I tvllc:zeA. obrlllcumi
Urocze dziewczę ta s MllIlkisu dwukrotnie jui uczeltn lczyły
w Wojewódzk1m _ Pnerlądzie Dorobku Ku1tura~eo SzkóL

III

. Sq

MlękiS;;u

Młodzid • podstaw6wkl w Miękiszu Nownn z upałem
oddaje ;.Ię: r6wniei nowoczesnym łrock and roll) I trad7C7jnym taAcom (polonez, wale, polka).

Nfi pia.kach. podniebn4 jak wiosna
ro.!nę to ,u/uli z Jgleiek - . •• • •••..
Kit>dll mI/kIł :) ,I .. rvm le.ie.
- wtedll jeflem łmu/fUl ;ak tełieA.
KiedU mU!!ł o mtodllm gaju,
wnet mi 'l1Is:lkl. !libII dzwonki,

(G.-

WlI ra~lają .

• • •
; W c za sie wa k ac ji
( motna wnSżlIC z

• • •

I btk6 w.~

Kocha1 '- Iltek na ziemię spada.
eZU kocha1 Odpowiada j, od pawiadaj!
Lubi:' Szanuje. Nie wiem, n ie WIem.
I Ukotusz
ukoł u'~ mn ie • . . . . , " Ip!ewem ,
l przez . lodlfCZ nooich ' k wiatów.
;ak w ręc e m otki.
oddQi mnie h oiohL.

Ubrana w suknię Iwitu ,
panno lałlł,
radosno jak zorza.

Wita

nos .woim biGlum uJmlcchem

A ma !"'ki drobne jak szept.
A je.t piękno ,
ja kbu bllłcl tv we!G7Iie.
Chlfbtl Ini jej I I( wiejski ~Itl.b brl/CzkG , konie.

Na autor6w prawidł0'.!Ych odpowiedzi f!zekaj. nagrody - 'niespodzianki. '
'Termin nadsyłania odPowiedzi upływa 10 czerwca br.

__•__._.e",_",.,__ _______________•___ _ _
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Ueznftkom" SP , 10 łlięlcbZ'K Nowvm mobwl pozozdrokk'! .

"mw • Coluha. .
. ;';;'l~
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'oc. Cz.

DZIADU'

ZDROWIE I OPIEKA

SPOł.ECZNA

.tI,d,.

u ..... aut). To był eroby nas,
ale wiadomo było CI,. II, wrOoi 'I
alccll Doldor MacbCJ:y6atl, kkN"ea-o
w6wcz.. pomalam.
IIPropono~
DlI po W)':n'Volenlu pracę w o' rod ku
IdrOWia. Całe wypolllienle bylo roz eu.browa ne. Qc1uall'my kaidlill nlllmnIeJu,. necz ale",d II, tylko dalo.
Raz w mlesląeu Jeehałam furmaną
po leki do Przemy'la. eol był nle,pokoJoy, rructwal,. band,.. Calowiele cały ozał mial dunę Da ramieniu ...
J " ko członek ZBoWID zpotykam
11'1 z mlodt.ie:ią . Prr.ypOm.lnam tamt e czasy. Jako kombatantka mam
od"lnaczcnia. Przykro Jednak. ie ule
Jako pielęgnia rka. Nie
upominam
się o siebie. leoz o kuleiankl pici,,.,,
nlarkl I poloine. mimo kllkudzles l ęclale'nlcgo llaia r.awodowell"o, odchodzące na emeryturę liea
naJskromtlJeJ9Zcgo Choćby ocbnaczenla_
nO l.pęta la

się

dyskusja na tcmat
niskicj rangi służby zdrowia w ogóle. a zawodu plel~gniarki w łZCl.e
g6Ino~ci. A prl.ecle! slutba la, Jako
ralująca t.ycie I l.drowle. powinna
stać wysoko w hierarch!i spo łecznej
I być odpowiednio honorowaua.

TU,

NA TEJ SALI, MAMY CA-

L" IUSTORlIł POWOJEN_
NEGO PIELf;;GNI ARSTWA.•
W latac:h pl~d~lesląlycb obowi,z,..
wały

nak:n:y pr!!,c,.,

Dosiałam

skie_

rowanie do . I.cJI krwlodawJlwa.
klikeJ w ogóle nie było
(ues:dlł
o le ma do ddi, ·bo Jel' w Putm,.·
.lila tylko punki
krwiod awstwa).
Pnudam calll! dnblo'i: w Werachil
u wodoweJ _ od ueregowd
piel ęg nJarkJ do Instruktorki
powiatowej. A petem pn:"n:ly klopoty
j ldrowłem. Duląp!ł.
utknęłam W'

.0
reorganl'lacja l

pnem,l loweJ

.Iuible

Idrowl ....

Autorka tych słów Zofia TUCZAP-

SKA pracą zawodową rozpoczęła
w 1952 roku. Obeenie jest pielęe;

niarką w Zespole Szkó ł
Zawodowych w Przemynu. Byla Jedną r;
piętnastu
seniorek (z ponad 30letnim statem zawodoW)'m) przybyJych na lpotkanle s okazji
Dnia
~ielę:gniarkl.
torganlzowa ne pucz
przemyskie kolo Polsklego Towarz)'stwa Pielęgniars kiego, któremu
ue!uje Genowera Krocl.ek.

Danuta CZVZQWSKA pracuje od
lIłM r , (obecnie
W'
Pn:enl1słowej
,łutble :r.drowia). _
W poH'l'lEaeh
_weJ ,.k-rłerT" b}'bel plelęplark'l

ba

obJnu'Jil,

a,...

~wied'lialn91ć

nu ..... a CHI-

ernmna. Na prz,.·

kład na DOCI m.tale ałę cal,. budynek
pod eplet" ' Plelc;cnlarka
cbotWla
nIn,.1D ·Iun_ł,.cm., ale pacleacl b,.U sadowolea1, a
rnlał7łM,. sa!,..takeJę I pollad ehe~. Or"'·
raakr~ cI! kkH' .Za.esek. b,.1 bKdao
w:rmapJ.\C,.. ale ki .tłooenlal MAIł
pracę. A meba
włeclzl~... nie
b,.lo wóweau Ipnęta Jeihwraaowcro atylku, te pukbeznie ,"'U'ltk.
- od Iln,.kawelt po apsntD~ de
łnn"UlJl Ilv7lbowah 1141 ~ I Cle aa~leą.e ~abW
biło
IIUlleJ IUł łeRI_

In,.

lam sl~ w pu)'cJlodul WSK w D~
blc,., Nldwl_domle pomyUłam 1 0lilki 'I kwarcowkl\- SkllUd zabler u
by,," ta talne dla pacjenta. Na uezę
licie InbDler, k,or e"o lo dotkn~ło.
okazał el ę wyrozllmlal,. dla mnie.
Skończyło lię na slracbu I Da pneIlrodze...
.
Inne zdarzenie. Miałam
a kurat
pr-Ll'prowadzle Izczeplenla ochronne łhlecl. Czekam, czekam, minęlo
parę ,odzia i nikl nIe
przYllzedł.
Dlacze;o! Nie wysiałam :/lawladomleli do red..alc6w, . bo pr;:ecleł
w
mieście laml przychodzili. Tak
łO
PO"lnawalam specytikę WII...
Pan! Anna przypomniała
takie
traglc:r.ne zdarzenie 11 16
czerwca
1962 r., kiedy to piorun
pora:r.il _
czter,. osoby. w tym dwie śmiertel
nie. ' Było to wstrząsające prl.eiycie.
Od I lycznia 1986 r . ddala •
opieki IlId ehory.. w
dom.. Jak Iw,.kl. poC1i,lkl
by.,.
trudne. Pculopleeznl nleufa1. Od Cle-Iro! Jednale naleia'o p cZ\e... Powiedziałam alem paał M.. te Iloltra
(POgotowia PCK -~ uw. au!.) bęcbl.
eod..dennle Irotowaó Jej poslIkI. Zpdł:U. Ilę. Z cusera jednak podopiecznych prz,.bJWalo, Iloltra nie moIrła b~aó codziennie u lej plerw,zeJ. więc IeUreroł dnia Pfz71Zła ze
Ika~: SłoItra mi Ilę IPrzenlewf_jolal - C. Ilę .talo - pył.am.
- NI. pranlla udzie kariorui
usłyszałam w odpowiedzt.
-

nu

puakł

Autorytetem morQlnym I r.awodowym' p. Ann,. ' b)'la I powstala p.
J ózefa MtSNIAKIEWICZ, pielęg.
'n larka' w Okodku Zdrowia ." 0lIbleeku o 44-letnlm ltaill pracy: Zacz,.nała bowiem jako Iloltra Zielonego Krzy ta " BatalIomich Chłop,kich.
W UKf r, ....la!pU.,jm,. wra.a I
do leonlplracJt Pamldam do
cbU' sl~,... praYtJę,1, Jak, Ildadalam
I J&t, a1eee pnnleJ odbIeralam od.
kolelnycb 40 sl611r Zl elonC!' łO Krayta (tli nastąpIł wzruszaJ(\c1 cytat -

Pocz.ątkl

IweJ pracy wspominała
r 6wnlet Anna ROSTECJ(Ą
pielęgniarka w Ośrodku
Zdrowia w
J(rZ1WCZ:1. o 3G--lelnim , Iat.u za~
dow)'m. ~ Zara. po 11kole PIoI.I-

Iloałr,

_ To przykre. ie I pada r anga
nanego zawodu - m6wiły UCl.Cstn icl.kl ~ pot ka n la. _ Z C"O!:CI"O lo wynika? Trudno Jcdnoznac:r.nle adpOwledalee. Ale tu i po
W)'1Iwolenlu
ple bylo takle"o mlej~cl. cdde b,.
nas zab raklo. Gd,. truba było Jechae na
wykopkI, to Jecb.łyjm,..
Gd)' trzeba było- ubelpleczać Inuo
akcje ma!IQwe. nlo odmawlalyśm,.,
Plel ęl:'nlarka mWllala wuystko
umlet. CIuła clębr odpowledzlalno§cI,
nic dziwnego. ie elenyla się uacunklem. Teraz z 17m r6inlc bywa ...
W spolkanlu wdęly udział ponadto: Maria DZIEDZIC _ po łoina J:
Dubiecka (4 0 lat pra cy. obecnie na
p61 ct.atu); Stanisława ROSTECKA
- polotna z Krzyw czy (32 lata pracy); Sleranla JEZIOR _ plell:gniarka na pól ctatu w pnychodnl przy
IIL Grunwaldl.kleJ w
Przcm)'slu
(stai od 1950 d, Janina TELEGA
_ pielęgniarka z 32-letnlm statem
.... Pr:r.ychodnl Rej onowej w Dynowie oraz z takIm .tai.cm w Pogotowiu Ratunkowym w tym mieście
Zofia GĄSECKA, Um:ula GZYZOWSKA z pnemysłowej
Iłuiby
wrowla w .. Polnej\' (36 lal praCY),
Bronisława NADOLSKA
z Poradni Dcrmato loglCUleJ w Pr l.l!lllyślu
(32 lala), Janlna OROTLEF od 30
lat związana z Poradnl~ D:dec1ęcą
priy ul. 3 Maja
w
Przemyślu,
Henryka CZAJ z P oradni Reumatologlanej IN Pnem,yślu (31 lat pracy. w tym ponad %0 w szpitalu),
Marla JACAK z Poradni. Dt.!.ee!ęcej
w Pr.zemyjJu (3'7 lat pracy. m. In.
w Il.pItalu I w prr.cm7slowej sluf....
bie ' zdrowla) oru ' Eugenia WIECH
równie! 11 Poradni Dziecięcej (pracuJ ąca zawodowo od 1955 rokU).
ZwIerzeń, wspomnIeń,
u wq
wnlosk6w
wysłuchlwaU z ur:r.ędu:
talt. dyrektora ZOZ ds. opieki zdrowotneJ lek:. Zygmunt Koścluk oraJ:
naczelna p i elęgniarka Krn!)'na Ba·
ran.

ZaDotowała

A. BOGU8LAWSK:A

•

spomagają

w
Z pomocy lego Itowllr1,YSl.enia korzyslrlją
slarsz.e samotne osob)', roduny alkoholik6w,
opuuc.zający więlienle I r odziny
skazanych.
Formy świadcl.eń są bardzo różne : od opieki nad lud!ml zniedolętnialyml, poprzel. pomoc finansową, bądt. rzecrow'l, po bezpłatne
o biady.
ł

ZM PKPS '" Pn.emytilu, kl6ry obradowal
niedawno na twym VIII Zjcidzle. gromad7.ł
środki na pomoc w r61ny sposób. Cz.ęśe p iec:r.ł onkowsklch,
nic:dzy pochodzi ze składek
trochę ze Ipnedilty l.nacl.k6w
I wIzelkiego
roduju zbiórek, z.e Spolecl.Qego
Funduuu
Pomocy, bądf z innych tródel. Doliczając do
tego dobra w naturze. w roku ubiegłym np.
~towarzysz.enle mlalo d o d yspo;:ycj1 ponad S
mln :d.
Bczpłalne obiady
podoplecl.nym
PKPS
funduje Wyd7.ł.' Zdrowia I Opieki Społecznej
UM, nalomlast Sąd Rej onowy Iw
okresie
minionej kadencji ZM PKPS) przekazal
na
pomoc postpenitencjarną dla wlc:tnlów I rod zi n skazan)'clt ponad 1,7 mln zŁ

Gorzej nalomlast pn:cdslawia się ~praw'
ze Itrony zakład ów pracy. a prze.cid lo Ich emeryci oraz w ieloddetne rodziny
pracowników niejednoKrotnie korzyslają
"
pomo~y-PKPS. Pochlebną opinlQ moie
tu
zM PKPS wystaw ie zaledwie "Pomonie".
CZSP I " Polnej" ora~
Rad l.ie
Emcrytów
Pocz.towców.
świa d czeń

Ilę
SI)"lIz,. lię I. l ó'~d2.le, te PKPS
ale pytam: - co by .tę llało I 'yml
300. starunkaml 1 rodzinamI, I"'ryml się ..
płekujemy! ....., m6wlla jedna
z aktywislek
PKPS. - Ownera, pieniądze w
znacznym
I topnlu p~oehodzą z Unęda MleJskle,o, a le
rozprowadzanic bloczk6w na obiady, rojne,o
rodzaju zbl6rkl. obdarowywanie odzl ei!ł I Inne form,. pomocy, lo oIrolll ...-cy.
kl6ry
lpocs,.wa l\8 cs.łonkach PKP8. Wlę(I eh,.ba
jednak nie jetJlrim,. pnetytldetll-

pudył.

J ak wynlkalo z. dySkusji,
nie brak osób
pomocy, a w szeregach PKPS
cbc;tnle wldl.lanł ~ wszyscy. kl6rzy chc.,
:r.robl4 co, dobrego d la innych. Pomoc taką
deklaruj, najczę~ c lej d:dalaJąc.:r
społecutle
emeryci. MajĄ oni du to dobrej \VOlt, ale n ie
tawne potratlą uporać się np' J: magal.ynowanlem cr.:r transportem od:def.J' pochodZĄcej
ze zbiórek.
polnebuJąeych

Mówiono r6wnle! I o tym, te bard1iO m ile
widziana jest pomoc m!odz.łe!r ut Izkolnych
kół PCK t harcerZ)'. N'ale:talob1 Jednak usprawnie współpracq dorosłych J: miodzIetą,
bowiem - iak W)'kazuje praklyka - ulana
się, te podoplecr.nl PKPS mają trudny cha~
rakter I za.chowuJą się niekiedy w sposób
dla mlodzief.y nlez.roz.umlaly, "(tęc1l utlechc:cająC1; bywa, t.e wyrzucają z mieszkań alb-J
podejrzcwu}ą o kradz;le!e. Nie znaczy to. t.c
naleły za to pol.bawiać kh opiekI. Potrzebne
Jed nak jest współdziałanie z dołw la d c1.oOnyml
dział aczami PKPS. kt6rzy UlaJą ł rozumieją
te problemy I potratl(\ je mlodzltł.y W)'t1umaCl.Yć.

....-uu4Jqe. je_ po.lontdchoo

Poruszono rÓwn!ct m. 10. spraw, nlepo rowmieli wynikających z przepls6w. którymI,
nle~tety. obwarowana jest
takte
I po.rnoe
IpolecUla Dochodzl niekIedy do sytuacji. te
podopieczny musi 5am kupić sobie lo. co mu
potrzebne. wyltarać Ilę o r achunek: i d.opiera
na lej podstawie motna m u :r.wr6c!ć pienią
dze. _ Przea takle utrudnIenia I
esl'l
I,
biurokracJę odechciewa się
C"luem praco·
W1IÓ _ powiedl.la.! przed.tawlclel ZEiR
J:
"Mery-Polnej" - a wiele osob, po prellg, ale
otn,. muJe pomoc,., bo rachunek jClI ple zawu.
d. &dob)'cla..

_W.,.'

.,
płelęgnłarek

nil

oddziałach ddedęcveJ\,

gd.de %4.łęw1q mBleOftł
Foc. r. ZIi'AlBOLEWSKA , Jl PAWŁOWSKI

00.)

7

WARTO WIEDZlEC

8

Znowu placków nie .d a zl ...
.

Spółdzieln i

Robotnicze!
daWTIICze;

Wll-

•.Pra,a-Ksiq;:ka- Ruch"

,Iukn ę ło fi) lal . Piękny wie k
ł
oJiql1nięcia nieffl(lle. Zebrało
się

ttaO na h UCt1111

;UbUeun. al e .•

Widnie. Re/armII,

konleczno4ć

&Zcz(d::an ia . rulawa

o-

anll/-panie-

-tego, nie ,przll;a lo oroani::acji
imj?Tez ł "dob TlICh" CZCI SÓ W.
JubUcu'z ma

jednak

lIieoie, te trzeba 110

10

do

uczcić.

Stqd

te:!, J(łko te wchodzimIl IQ .k/ad
wielkie; r odrinV 'pOd
znaku
RS W , pos lanawil/.łmv
w , pólni e
z dlfTckcjq Woiew6dzki~ao Oddziellu Pr::edłiębioTgttvo.
Upow-

I;:cchniania
- ,potkać ,ię

Pro'"

ł

K'iqżki,

z nQ .. ~i cZlIlI!lniko-

mł, głównie UJ mtl1vcl!. klubach
. j gminn~ch o.frodkcch kultur~ .
Mieliłmtł

furiadomot6. te Irek.wencjd nie b(dzia
imponujqca:
, przecież w maju Ir wajq na w.ri
jnfe",,~wne pTace polowe, a mło
dzież ... K ,ięŻ1łC, słowiki a więc
nie le wrażenia , o ktÓTe nam

Co moina powied zle6 o klu- klor~st~czne,
kaba ret", teot",
bach dziata;qCllch w 'rodowi,ku ,,prz ~ kawie" I inne. CarO.<: Imie!U'ej,kim1 Przede wlIZ1/stkim co, lej POC~lf1UJjq 100ie kółka zain,ete ok res ich met no ści, n ietter ~, r esowan,
lekcje
uarodzfttów,
ro czej się ,kończ~t KlubolIlII te- ' uachi,rów itp. WIZ~.tko 10 dzlę 
lewi.:or, chocbll nawet koL01'"o - ki .połecznikowski e; glównie palO1/. nie jesl już atrokcjq, podob- ,j! ludzi, kf6rz~ chcq i polraJią
nie jak różncgo
rodzaju
gr" col zrobi6.
.
planszow e. Mlodzi
prz~ehod.l:q
no d",,,koteki, chcieliby mi~ d o
dU,poz"c j i UTU telewiZ1/jne, marzą łię im komput eru o to ot kol ei wiąże
Ilę
z nakładami , etatami itd. Możno: b~ Iqdzić,te w
Lej ,ul uacji klub" um rą Imierciq nal uralnq, bo
La kie jako
ploc6wki handlowe nie I q :bUI
rentowne. A jednak nie ;Cst ta k
~

•.

Poturierdza

,ię

więcej zależu

za,ada, te

:e

w'póh,ę

rOZTnowi! . łrtOO t"

nor

tak, li" k4Żdtł
dia debie. r

?'oblt ..211Cie'" ciekawe;
znal/ul w nim col
- po co at t"le
histor1l<=ZTI)lCh?

materiałÓW

'0-

Trzeba pnuz nac!, te wiele
W"starCZII. Nikogo
zrentą
tullake;' sprawilV fUlm
wUpo-. nte dzitai lakt, te
czl/t elnicu
wiedzi
o
poczt.ttMld 'pil1l14, młewa;q róine, cz!Uem krar\cowo
wunik lljq ce; przed e wlz~łlkjm z odmienne g usLV. Nie ;est z-ren tlt
tego, te
p odejmuje ono - jak motliwe 'pe!nłen/e
wS.zlIltklch.
.twie rdzono - ważne pToblem" kierowanvch. do nas tuczeń.
regio nu. .praWll blukie ltukiom
tu i"iqc"""
IprGWU, o klOrl/dl.
Dwudziestoletni okrc, " k aZ1/(z OCZUWisLl/Ch względ6w) C:ę'IO wania ,ię
Przem.Usklego"
nie pilze codzienna prała r egio- to 'zmot czasu. U ważamU, że do
nalno czu o:)ólnopolska. CZVlel- ao, konalold cią"le flam ;eUf:U
n ' ClI zaproponowali łłam Więc daleko, eOld ewentualne przeppodjęcie nd Io.mach ,'zUcia" rOt- WIł IOmozadowoleniG. b"l",bU co
norodnl/Ch tematów nojczę - najmniej. nie na miejscu,
Ale
ide; łrodowi skow1fCh. WlZlI,tkie ma"", .ię r6wnid cz"m pochwa -

..z1tCia

,krzę tnie

zopisalUmu

i

iui

Uc!:

łvm

miano1Dicie, te w 1Wb-

jt' jej pracy zaw,:e pulerowalilmv
bezpołrednl kontakt :e czvtelnikłem.

Tematów ,%UkalimIl

to

jego miej scu prac~ ł :eamies:kania, a dlugi e t ,«,zere rozmooraz ItDObodn(ł wvm1ano opjnij ł J)Oj)'lqdów nit' po..tWi!lalu
i ni~ pozwal4Jq łłam - oderwal!

W"
Iię

od

,codzłennVCh łPfllW,

(kłopotów
,htżymV·

Id

tlIch,

t"Qdo-

którtlm

-

,

...

TowarZ.)'stwo . Uplękau
Miasta zmienia tlatut,
nuwę
I
rot.neu... Ulkres
ddalalnoścl .~ tak pow. ta~
Towany, two Pn,.jadól prze..
·my śla i Reg ionu.

~

: ŻYC'IE

Z;,ZYCIEM"
________________ .:...______.:...___....J
L

Ostatni
w1914 r.
- 14 tys. eezemplarzy
Jut o tym kiedyi pisnlem...
Sprawowanie fu nkcji w redakcji
bard:r.o
p ow at nie
11JlnieJ~za
s:r.anse na tzw.
.. wypi~anle się'. N-Imo tego.
w 111'14 roku opublikował em
kil ka pozycji, które teraz _
po l atach - z przyjemnością
przeczy ta łcm. Mam tu na m y śli np. artyku ły roriiie u czone
'PI nowo w prowad:wnej
rubryce ~Sylwetlrl plastyków"
(m. In. pned~tnwllem . Helen~
Ploszaj -Wod nlcką .
Wies lawa
Wod ni ckiego I nanego Ed:r.ia
Edwarda Kmiecika). a
tak t e: "N ie tylko oni są autoram i sukcesów •.. " (o pracy
Domu Ku ltury K'O leJa r:r.n) oraz ••0
śm iech u poważni e"
(feUeton p odpis ałem pseudonimem - .. A. Tarkows kl").
J eśli jut trzyma m 511il osobistego wątku, t.o nie mogę po_
minąć. Informacji o tym. te
w _odtwarzanym" rok u ucze.tnlczyłem w roc:nym cyklu
wy kła dów I seminariów, :organlzowanym w ramac h Studium
Doskonalenia
Kadr
DzJcnn1kars kich RSW przez
Lubelskie Wydawniclwo P r asowe (:r.'I;~a odbywały ~Ię w
Knimlenu
nad W llłą I ,w
Podkowie .. fteśnei po klll!;a,dnl
w mi esi ącu "'7 oprócz wakn ..
cjl - I były naprllwdę poi y~~ne).

••

(O

ciekaw~j

zwiqza- wsi ł rolnjctUIC;
.,2l/CiG",
.to duto piuede o rolmcDo .tobilczenl4 zalem
:atDjll/ . ' wl~;
.
pn.,ch 'potkaniach .
o łalnoU' zespol~ arf~,t1lCzne: mlo- proces cu.k1u produkcVinego - tlf"'.
ot4 r.udko dajecie prupj, ,,
d-rietowt' i dziedęce, gr uPU 101- godn'ka, od,laniolUm\l !4'!uzeie _ pieczenie placków;
Z. JlARClAJIC

•

'

lePie; i

,.Jeazcze Iłę taki n~
urodził,
ktÓT\l b" UI.zultkim
dogodrit".
Stara to pr(łwda a przvuła Rllm
ona ·na mVi' , gdu
WlłpUali'mll
obok riebie :gwlzonlł na .,))Olknniach postulat"
pod . adresem
'/t4IZVCh r~dakcji. Oto prZ1/klad,,:
przubli·
- za mato pluecłe o ,prawach

•
ma

,

lIl'ied.rieć
jQkie fq OC%ekiwanfa da;ede lame placki ;
cztltelnik6w· \O 11fTIl mkrerie, ;Ck
- więcej h is torii panowie,

wkrótce .topniotOO będ..--iemU
brac! na WQtlz1at.

od ludzi - ich
zmUstu organizator.kiego I chl:ci
do pracu. Malkowice,
Babiee,
GorZJICe, Kozb6r:, Przewo"k LO lUlka ni ck rÓTc .po.łród
odwiedzonuch prze: nar klubów j
'akurot chodziło.
Ja kkolwiek o GOK-6w. Majq lepsu lub gortlu mach mowv byt nie mote, to ne warunki lokal owe , alt' Ul kol:Wrotm", jed1Ulk~ do
jednok ' zawsze , rna lada lię gru~ dvłn z nieh dzieje l ię cof in- .potka!. · SlaralUm~ rię
ko o.óo. które z t~ch cz~ in- teruujqcego.
ż!IĆ .Łuchaczom 'proW\l
n1fCh poUlOdów zechcia ły ,ię
z
reoogO\D(lniem
~ okre. ie kUkulet'Rlej lta:;1no- we:
nami IJłO(kłJ6 " wiejednokrotnie eJl na ftOWO rO.tpOe...'·vru1;ą d ziQ:- prudłtawiaLUmu
doić

Jlu/ele dhdeJ wfi zaplanowano.

,kuli,,, ,.edoJc.cypa~j kuchni. W
poradnik dla I7OlpotJU'" pou:miin .pod.riewałUmll li, do- whden bvc! \Irozmaic07l~, a wu

Powr6l:m,. do lek tury .,2y-

cia" • 1974 roku. Opróc:
p rzypomnianyc h w poprz.ednim num e rze :r.daneń, :anotowalUmy na Jamach wówc:a.. I ta k le:
• Spóldzielnia Inwalidów
"Praca" Coc:ywiśc ie przemys k a), :nalaz.ła się wśród lau reatów konkursu ,.stać na.. na
wh;:ccj t lepiej" Corgani:ator ami byH: CRZZ orli.: red akc je - nG losu Pracy" t .. Expressu Wiec~rnego'1 _
0tnym:tla d yplom l 300 tys.:r.I
nagrody;
• Henryk J ask ul a uhonorowllny ;r.osla l II nagrodll m inistr a teglug l :t:l rejs na ..Euros ie" (: 3-osobo ..... 'ł załogą) :
Buenos Aires do Gdyni. czyli 8 268 mil morskich bu zawijania do porlów pogrednich. A u nas, na rOddmym
podwórk u,
otr:ymał
f,ylul
,,Przemyś lanina
Roku 1973"
(w~r6cl "pokona nyc h" w tym
pleblacycie Ula le:tll siq: lek.
Halina
PawlUcowa,
Marla
Pod~owa I J ózef Ozimina).
• PDK organl%uje cykllm4
pre: pod hułem ,,spotykamy
.ię· ~ . powiecie" (prezentacja
doro.bk u kultura lnego ,mln).
- •• Odbywa dę druga jut
P'rzemy"ka Wiosna Teatraln •.

.. Nowiny Ru:5~wsk1eM
awoje !5-lecle (podt'jmu le my
okolIcznościow,.
temat, gra tulujemy Jublla.
•

obchod :ą

tom).

Bibliotece
PubUC%nel oraz
Liceum
OCólnokazlałcącym
dla
PracuJ'Cleb
(tematy:
.,RoJ.wój powideł biStoJ")'C:nej w Polsce" orat. ..Główne
tendencje w_ Uteraturz.e pol.kleJ OItatnleco XXX-lecia").
Gł6wnym
Przemyślu
popełniono
:brodnlę:
zamordowano II-

•

Na cmentarzu

w

lelnJą

Szkoły

W Przemy śl u odbywajlł
"Ię
rnislnodwa
Polski w
szermretce (po ra:' 13 triumfow ał w sza bli Jen.,. Pa w iow skl, uznany :r.a najlepueco
.portowca XXX-leda: rez.mowę z nim
pr:r.eprowad:r.1I
W. Bur:mlńskl, a my "lII. op u blikowa liśmy kto mógl
'W Ó"';CUl:8 przypuszcuć, t e Pa·
włowski
okate się npleg lem !).
•

Wjarosławskim q
empiku

uczennicę Zaaadnlcul

G aslr onomlc:r.nej,

W .,2yciu"

jale

.IhII_ OńriaQ>, l[IbtiJI ł--1 Pr..,,"

'&J.".

.....-'17 - .... ·........1.
1I1$• ..,. .........eJ Pr .., '" 1 KiJ! ..ikl •
.lu.........lIr..
J

w iJd. _

..m.t... ..,.ie,..

,praWI watne kr%1tuJ. lic: z.
mało
istotnymI.. wmlasłe J
pt1y1.lemnym1, ' radOlIn. z.lraIlanyml. Tak to jut jest.

CNb,1y . . . . . la. ."Ul.al. . . Ił,1IlaI••em
Jalłł"lem,' ••• UI.....
....Il ••• r ••em (rH. De.. ,.Jtrr.,ia
aH", ,laarRm Wia.YSla.em Ju_
.Im 1 .,.rellt.erem kr-s..tJ
W,.III.wnleuJ

Ale rok 181. był rokiem
XXX-lecia Poliki Ludo~J .
"-.DCJI
. ·a_.I.
W wielu publikacjach do teZ""""'EII kl. 'II" .q:aalae••"
go nawlązywal ~ m,., relacjoIlll!rQl..... ksllłtell I .YJ ' ••" (m. Id:
nowaliśmy
td,
wue!kle
..KAW' Jlnedstawla dę") , .,..~,lIa
przedsięwzięci
'
z.wlQUlne
z.
• Odbył .ię . J Z jaul Pne• reeUalelll aalla. Cura,.-8Idań.
Jubileuuowyml
obchodaml
myś lan. Uc:r.eslitlcoty'lJ w nim
Na .:eclegó!ną uwalę zasłu
m . In. (wynolowałem .. na
guJ.II. pozycje o:nac:wne spechybU trafił"): literad
w kJ .....IU • ..ejn,lk-: Jd 1
cjal ną winleł4
(w
oprawie
Pnemy.law Qystnyckl I An...1l.Jal., al• •aac.,. .. Jellla.II, ł.
graficmej
1I0wa:
"Złota
księ
toni Madej. dzlcnnlkan Wie.. uli ••••,. .kree- .,órll••,. Ill. b
ga C:YJlÓW XXX-leela") _ tu
.ław Głowac:., 8o..lelnla Al. . .Iena ' ••JII 1Klalal.eW. Za..u .
rotedslawlal~m,. c:yny
IPOfreda Zagórska, profe.sorowie
r.ecme I produkcyjne. podej,. d4: ... III deJi, .,.Ie te I rilolł
- Waclaw Minakowski, Stamowane wówczas w Pr:emy1••e..,.. . .II' - .ajwickll~ en,.nisław Erllch ł Stanlslaw Joślu I powiecie. Podam przydłowski
(tem a t
:jawu:
wUde JqIealll I • tlmle. V.....d_
kładowo _ . uloga Ekspo:r.y" Wklad Pr zemyślan do roza.U '" ablell,.
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nośc l
postanowiła w czynie
ków").
, U,. JIII alę I Jesł luacZIIC)'m . i rod..połecznym pr:r.ygo tować
t elllelll ł)'cla 1l"llll\łulnelO • miriel ••
ren pod budowę swo jej ba:y
• P odpisano umow<: ml~
VIII.w.dala te linn)' ml pu)'kbd. _
I realizu je to i -zapałem;
dzy Akademią S:tuk P ięk 
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Krawiec I Antoni Makuch...
Błatej i r sekr. KMiP PZPR
aia, Illór.. 11M r.kll 8$l ltl aęla.
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.br.l,. • w)'&OII; _1 1& mi. lI.ł yeh
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• Sp6ldzlelnl -Inwalldów NietiW....,..... PnyJdIll PeoI.Ir..••A.widomych ,.start". Miej,ki.ej
',(e.4.D.'
.1IłeeIr..IeJ.

J "L

.

l

.re-

."heII"'
....,.
........
,,.i.

eczemp!an': «o-

.

.-

'en)'''''' ......

_L

KULTURA I SZTUKA

9

.Józef Kurylak

Ziarnko gorczycy
lIIJTOWI

Tu NIC chce utnie(! ob raze m. muzyk ~
I slowem - I popycha w o bl~d um)'.L
Rlmbaud .1 NIe tsch e: • lej &iernł I &n1k ",d.
J ak grób mUc%:jcT. j ak ko,m lezoe IlUmy.
Trwa jencze chaOI w na t urze 1 wewną trz.
W martwe) 'amok i tr anJcenden ln7eh reguł
Forma uJ:a.wm a n uZlł m:dzę elemrut
Rezpacz krllun!a - CŁa. l at rz.ymuje ją w blecu.

l

"KtO! w ie. dok",d Idą d usze Iwlcnąt1'
Zap ytal Eklezjasta, n lh lll.la . tllJ7.

I ja nuk alem w kO lmosl~. 'ak &IepJec
Z1anlka 10ra.yc7 u tr aconej wlarT.

Wzgórze Hebronu

Bogowie ludu Indii
hu). W lTakd .. koiej l1,.ch PCldr'Ói1'

AIld.rae,ła
W",rrl1n1 ak a aaro4:.lh
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Gorzow. k1e,o
TQ""anyatwa
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SłT'zę poJm1e rtM dzwonk i 'w:I~d.. '~t.

t:su

je prteJ1Jkn1l " kk ialobn.J dn,w:auJ

YI pultce

aJOfte(: ~J, na ""%lórzu BebroDU.
Wk6d oltw ko'A'J'ch dl"l:e wek - ezelo pr~1'

Cq pl'Z,)"pOntnę Rachelę. 7ak u~ J 6zela.

.:amid purtnIJ. jak Iwlnd~ -dekalOS
Pob'wkuJIłC:Y

t.eraz w 1nn)'c h .trefacb

Sd!. bóJ I miJoU I samotnoU " taluf
Głęboka ~Ił. Ołe:I7:r.na

Ckni molc b BrKI,
to - na matoe,
l k ocham ty lko to - com Ju t u ~ raeU
l II. , rób c:?ekam,. 'ak z ... le rzę ol taroe.

Gl4:bok.

' mierf, I

.-szylł.ko

Jq;n1(la iwlęte dZWO D ~. Pa.tn I a.I\łCbaJ:
lak
tra wy, Sale c1ernnJeJe blęk1t.
WS:Q'Jtko. t'O po.ladalem,. wypadlo mi , ręki,
)la wieki ltI torn:l o w w ielkle j d udu! Ducha.

""mi,

RSTK w

Jarosławiu

R obot nl cf-a tw6rczołć artyrlyc:r.na ma w
naszym
knJu okrd lone trn d..y cje. W lataeh siede mdzies iątych
fun kcjonował w 1>011(:.
RobotniC%.)' Klub Literaeki.
W t...Jm samym czasie w w ie lu łrodo wlt kach taM7a:nych dtlalaly grupy t w6rcze, Prz.yklade m m ote by e
m. In. K lu b Robotnlk6w PIJZłlcyeh. kt.6~y w d r u giej
połow ie la t 'IO-ycb r ozwija' aktywnll dzlal aln o~ p rzy
,.Art C lub ie" jarosla w skleco .. J a rlanu".
Do J ar 06la wia n a spotkan ia k lubowe. slu1ą ce w7m ianie- d oŚwiadczeń I doskonaleniu warsztatu t w6r ctcgo, przyjetd taU tw6rcy nieprofesjonaliści za~6wno
:r. leren u naszego województ wa, Jak I województw
oście nnyc h. Z czase m KRP przestał funkcjonowa ł:. ale
n iektór:r.,J jego by li czlon kowie poUlstaU w ie rni li ter ack ieJ mu zie. Dośł: pow iedziet, te c zęśe spośród a ktywnych czł onkó w Ja ro, lawsklcgo K lubu Robotni k6w
Piszących przy' t~pll a do Robotnlczeeo Stowa r zyszenia
Tw6rcó w Kultu ry w Rzeszo wie.

RSTK od rok u l un kcJonuJe tak t e w
Przemyślu.
Skup ia utalentowanye h lud zi pracujących w
kilku
sekcjach t worcl.)'ch. w jeeo rama cb d ziała r6wnlei
gr upa teatralna. Niedawno jarosia wian ia post anowW
d :dalaf wg. nat ul u przemy, k lego RSTK , Odbyło &.lę
10 podcza. spotk an ia w m lejll(:o wym Klubie MPIK , w
którym uC'teSlnlcz,J1 zastępca red a kto ra
na ezelnego
" Tw6r aojcl Robot n lk6w" dr P AWEt. SOROKA. Akces d o kola, w Ja~oalaw l u z,loslll mł odzi lIte.rac L malarze. eraHe,J, -fot ograney. łu dzie parający się dz iennikarstwem, a laku upra wiający r 6tne for my tw6rciokl ludowe),
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li

A20Y nawet ..niespotykanie spokojny
śm i e rt e lnie

białej gorączki,

niemalą szaa.sę· zejść

ma

naraża

na kt óry to

go

może zwykły

wym yślił

prawdopouob nie

,-

jakiś człowiek

z

rozczochraną

duszą ,

biurokrata,

Tak czy owak d:lwała mu za to, że rozumie tych, którzy nie zawsze zdążą,
nie

zapamiętają,

albo

miewają gości

kupy wtedy wlasnie, gdy
fotele,

chloną

Przemyśl,

o róinych

szanujący się

Dicprzyzwoityc~

mieszczanie,

zapadłszy

porach i

w

swe

robią

za-

miękkie

metropolia wojewódzka oraz hm, prawda, .. ma tei takie sklepy.

Zasaniu sklep,

albo

program telewizyjny,

pożal się Doże.

Ale w praktyce, jak

~ ię

,

" nocny ",

czynny jest

Polak na saksach

dokony-

wanie codziennych, elementarnych zakupów.

Sklepy "nocne"
a

z powodu ataku

człowiek",

aż

Na

Kosmetyczka
•
na su - ley
_ Dlaczego właściwie czlowiek mialb,. W)'konywaf pnH
eale tycie Jeden lawOd, czy nie moiol czasem spł'obOwać
c:r;egot mnego' - mówi EWA CZAJKOWSKA, 'Z zawodu
kosmetyczka. - Tik właśnie pomyślalam, decyduJl\e się na
pracę za gnnic!\. Nie kryję, te PGwodowab mnlł
r6wnleł
motyw)' materialne. Pnepracowalam jut klIkanak le lal, l.
l: moich zarobkow wcale nie było mnie stae na r.byt wltle;
Cbclllolam kuple w)'Posa:ienle do mieu:kanll I trochę ł'6i~
D)'cb drobla t&"ow. o W)'Jud do NRD musialim r.abI~
dlugll, bo chęlnych nie brakowalo,
.

do 20-toj.

okazu je, znacz nie krócej.

Sklepu naszego

TrafilIIom do z~kładów stalowych VEB Thiinlnger Slahlban w Erfurcle, Pll dwutygodniowym przeu kolenlU &OSlaIsm suwnieoWI\- N1elb r.wrot, patrąc na m6J saw6d, praw·
da! Nie ukodzL Odkrylam w sobie nowe moillwokL Nie
każdy może pracować na wysokości sz63tero piętra, w mileJ. przeszklonej kabince, i o Ud tam me trow ponlieJ
konywałi operacje s niemal mIlimetrow" dokłsdno~ To
wymlorlo nieiwyklej koneenlraeil I nie boję się IM'wledzleć nawel odwllI'L Ta praea, po pł'oslu, mnIe peebłonę~
'a, Moie &"dybym wykonywalI. A przez całe tycie, rue wydawałaby mi się 'ak ciekaw&. Do~wladc :r;,.lam Ctqo§ nowego. Zł'essłl\ nie ,,.111.0 o prleę ebodzL Nauezylam sIę tro~
ebę Xlyk .. SIwanam !lOWO majomoki mam tam naweł
P"l'Jac161 - POdpatrywałlm. Jak tyJl\ Niemcy, W'Iboa;aol·
lam SW" wled~ e ludziach, a lubię Ich obserwować,

w,.-

samoobsługowego

daj nam...

Nowa praca, nowi ludz;ie, bariera jt:zykowa.
lepiej I szybc!('J sl~ adaptują ...

M~ictyfnl

i»'"

noć
ł ĄTEK, 15 maja. gudtina 111.-10; Otwa.rte
na oścież drzwi
skle pu li r 88 - :r. wyw les<.kll InformUjącą, że jest czy-n ny w
godzinach
13-20 - :r.apra.u.aR
do ""ejkla.
Biegną w l~c do n iego d:ealkowicloC powracają 
cy Ul swych ogródków, by Ulkupl ł: ehleb na
sobole: I nicdziel~, d7Jcci, których mamie zabrakło m:J~la do prz.elotenla plnck8. pani, kt6 ra stoi po kilogram c~u . . Wi!:k.swSć ludu po
chle b. Stois ko z piec~wcm p01..O&taJc bez obsady, WBtyslko podaje le<lna ekspedientka, w
tzw, dziale ogólnym. Druga jest 1..ajęta zamiata niem. Wymio tła właśn lo 1:3 ladą I ucina soble pogawędkę ze :lJlajomyrn, pakując mu prl.,)'
okazji wiktuały do siatki, poza koleJnością , O·
~ZJo"Wlście. NastQpnle wraca do zamiatan.ia: tym
r\zem wymiata pyły spod stbp k olejki - tak le
1eraz mamy udogodnienia. Na uwag ę jednll) I.
kUentek, te pow inn a s przedawać, a zamlatanie
odłożyć na p6tnleJ, burc:r.y: ,.pani Mo mn ie sklepu n ie pospnąta". KoleJka posuwa Ilę w r ytm ie manz.a pogrzebowego,
a l.blita- się p ora
zamknl~cia sklepu, Wc hodzą cyc h lu:!: prz.cd 6s~ pilili zza Jady o9trzega,
te nie uląży obsłuży/!, nikt Im jednak pcred n06em drzwi nie
zamyka, więc WChodl.!\ w fl;ad 7.iel, te mate jed -

P

nJlk_.

Jaklii pijak nłederpliwi si~ mOC1lo. ale po rt:prymend&!e ekapedient.ki pospIeunie opun.cza
sklep. KonIec kolejki wyra!a Iwe n iezadowolenie :te sposobu obsługi Uest nawet wPlói do
kA!ątkl
zataleń) ,
ale pani, która zamiatala,
wcale !llę t ym nie pnejmuJe, Znika w magazynie. Mlju. godzl.na ósma,
or2.wl sklepu nadal
otwarte, ale panie u.a lady. n.lezadowolone z
uwag klienteli, po5tanawlajll
k olejkę .. oćwI
czyf". Po pr05lu leraz Już obie mikaJą nn zaplecw, A wy, glupkl, sGbie stójcie, jak i;eścle
jut. lu pn.yletll - lak mniej więcej w~'gJ qda
sytuacja. Kilk unas ioosobowa kolejka stoi aghl'
plala. J edna z pań wychod~ z magaz;ynu, gl'w·
ble w k asie I Udaje, te lud z.l w sklepIe nie ma.
Pytam Cl.Y Ix:dzie sprudawać, wsz.ak przybyłam do sklepu na dwad1.lekia minut pu.ed
godz! "ll zamkn ięcia,
inni r.nacm le wcu§n lcj.
"Nie!" - 1rr6t.ko I ulecydowanle rzuu obrażo
na na mn ie kobieta 1.7.0. lady,
W kolej ce Idiotycl'11a dyskusja. J akai pani
bliże j czoła, ma pretensje d<l t yc h z kOI\ca ....;
S1.u ltliell I obrar.ilI panią ekspedientk~ - terar.
ona, prul. nich., chleba n ie dostanie, choł: pn:.y.
szla o siódmej. "Jak przys :r.la o siódmej, to daw_
no lut powinna ten c'hleb kuple' - odclńll si ę
koniec kolejkI. Ona na to, te pe"onel s klepu
moi.e sp:rz.ątać pół godZiny przed zamknięciem
sklepu. ale d r1.wl zamkną/! nikomu prud nosem n ie mote I dlatego ludz.le wchodZI:! do 0s tatnieJ chwili I potem takle nIeporozumIenIaona Ula prr.epity, to Wie. Koalee kole jki na w,
te .. ~zdUl'Y g ada, bo Jak na drzwiach pisze, :te
.czy~e
do 20-te1. to, po~nnl ~ ..byĆ oŁ\słu.tę1l i
WSl,Y1-.cy,. kt6rzy łliąŻYU weiić do .sklepu ptzed
~godti~.
.
~
Jak

się skońc:r.ylo!

Panie nie

wiedz.iały

za-

pewne, co zrobić
sklep. Skort ysta Jy

z klicnta.mJ.. by r.amknłlf
z oka~.Ii. ie Jeden d;~
I"ejlrowlcww byt podchmiel ony i głośrl.O wyutal .'Vo'e niezadowolenie z powodu jakości ~
slUli. Zad ŁWonił,. wlę:c: po milicję. W mlędJ;J'
czasie osobnik lile: ulotnił.
Milicja w efekcie
wys lucllala dz.leci, które tal!!,. się, te nie dostall' m asl a, choć ,taly w kolejce, 1 nie będI!,
jeść dzi.ł dasta, dz.ialk.owiCl.c btacSołili. te nie
%dążyli kupić chleba, et!:" etc.
wię:c

•

• •

Wiem ju t., jaka moie być ewentualna odpowte'dt przelatanych p ań u sklepu nr 9&. Otót,
l.ąpewne, u sly~ymy o brilkach kadrowych ł o
trudnej, niewduęcU'1ej i nisko płatnej pracy w
handlu. 1 ja w to wnystko wlerzę . . Co więcej,
mAm dużo szacunICu dla pracy drepcą c y ch prUt;
cały dzień eks pedientek. kt6re dźwigają w dodatku ci~tary i bywajij poniewicrane pczez zden!!'r'\.\'owanych klientów - n ie zawsu słusznie.
Mam sittlcunek, jednak pod warunkiem. te elapedientkl sz.nnuJą równ ież; klientów, k:h czas i
prawa. Ale wy t często Jen.cm., nlestety, mamy
do c1.yn!enia z arogancją I lekcewarenlem klienla. A za co? Za to. te praca handlu Jest :Ue
lOrgan!t.Owana. 1 wlaśnle " Itrom; tych, którzy za tę o rganizaCję I wynlk~ce :r; niej nie_
doc;odnok! odpowlldają, pracownicy handlu powinni kierować swoją agresję. Co do mnie, nie
mam n.ic prz.cciwSto t emu, teby ekspedientki,
siedząc w m l ~kk !c h f.ote.lacb lub bujając IIę w
hnmakach, doglądały letącego na pblkach tow aru, żeby pnypadldem zamla.5t do koszyki nie
w~drowal "o klesunl lub :.a pat.uchy, A JI jut
się .!lama ob5łu ~, Zao,u,c:tędu:: Cz.a.5U t nerwów,
Ciekawe dlaczego w Pnemyślu Jest tak mało
sklepów samoobslugCl'W)'ch. Pamlętam pn.ecJet,
te wl~nJe sklep, w kt6rym mia ł miejsce ten
godny pożałowania Incydent. Ud lat temu był
samoobsługowy.
.
Mle}sca bylo tyle samo, a towar6w 7;{l.a(:Ul.le
w l~ cej. J ja k oł wszys tko się unie!cilo, l rega~
Iy, i k li5lł , l stobko z towarami, które trzeba
porcj<XYać, I koszyki·
ba, nawet dla klien_
t6w jeu.cze siQ m!ejsce UlalazJo. Niech mi nikt
nie wmawia, te n ie mot.na by prz.ywr6c1ć tej
l w-my s przedaży. Być mote stOlY suchego pieczywa zalegaJqce półki w tym sklepIe teł. by_
łyby mn iejsze.
Bo chleb, którego ocJmówiono
nam przez głupotę w piątek:. polety prze:r; .lObot~ I niedzielę, a w ponJedz.lałek będ1.ie nadawal
,i~ jut tylko dla konia, C;r;ym tlumaczyf takle
okradanie ludzi. z cz.asu i zdrowia? Co stoi na
przeszkodzie w u sprawruentu handlu p rzet;
t;wiekAzenie sieci
sklepó ..... amoobsługowych?
Może brak kas? (w Innych ,,samach" stoją, bo
z re!t4ły nie wszystkie są obsadzo1\el. A mot_
brak k oszykÓW? A mote' brak kuJef'ek? A maże buk pomyślunku ł dobrej wolt, łt!bT lu·
dziom coś ulatwtf, cbofb1 cłuple, zwykłe, ~
dzienne zakupy?

---..--=- ..=

+

.

_ POCZlłllkowo pueiywa!am kr)"'l"" Me tylko la. Nlekt6~
re I kolrianek w ....1. l1ie mo .. ly podołali prac,. na w,.sIlkolet _ m6wl Ewa, _ Te byle bał'dzo odlM'wledtlah,. stalIowlsko ł k a idlidaWIlI. _oble • 'ero ąrawę. (Jd .peralora suwnicy r.ałeilla ula produkcja _ w Iych układaeh
monlowalo się cięikl Ipntt.
NiellUc)' podcliods.!t de prac, bardzo powainie. B,.liłm,
pn.es ruch baclnie ob5erwowaoL Wcale ' lIIe łraltłewaU nu
.I&"owo, Dziewc'lyny s PGC'Ilłtku próbował,. jakieM .Iupich
ian6w, .§mlech6w, koklderiL Wkr6łe. przekonał,. 11ę., ł.
nia s tego, te 'ucba aię pnyłoiy6 do roboł,.. WyelUłylim,.
Jednak, te surowe trlktowanle nas l; łeb siron,.' nie ,...,.alka KC rlo§liwoścl. 00.1 - po Pł'Oltu u·w~· te Polac,. S"
...Ie dokladnL I ebcleU na.a ,ej dokłldnoścl lIauC~,.ć,
Pierwne klopot, :aa.ctęł,. się. kiedy edowIek, ~ .nessko~
lodsl. Jui na luwnic,. um. I mulał IObi.. radli..
Wpnwd'lle w tel prae,. .b<tWI"i.Je IpecJalny .łfpJ1t ....... '
wy, ale niekiedy trzeba bylo poro'lmawial! :r; Nle_em. KOlumlel! pred.kclę, ieb,. potera,- _dy .a pn,.1I:1ad .._
ma alę I dolu żadnych sYł"nałów~ wledzlel! SImemu. ee ma
lię i.blL Z .-e-..łkll ale zdawala. lIObie .apra",,: Jak ,..
waine uda.DJe na mnie spoc:r;:rwa. _Pr.eajul ł,. I oaI,. sClp61
ludrl. I eall operada musi b,.l! wykonana w odpowteddlllllo
łoulpie. be oni. łam na dole, pracuJlt na eu., ZoIlamIli,.
nw:eal na .Ięboą wodę I kUba b,.l_ se* radlił,. __ AG
iwlademołłi. te pracuje sl(l w r.elpole l lIIe moina SI..-.IIi
rebely. No l mall:s:rntalnakonccalraejl.łeb.lIIe lpow.d_~
wa6 wypadk • • ale upukll! kaDlu' na cl.wę
!:locl wlelolonowec. cIęłam,
leał..

"n,.

e-,.

aię .-kazae,. Jak. P.lak' - zastanawia
E wa, szukając odpowiedz.! na moje pytanie. _
raesel .ue. Po prosi. ebe. ~ do1llł'łoU, te Jesl Ilę dobr,.m.
i. sl(l podola nowym s&daniom. Ale 016",1(1 SI siebie. T.
eb,.ba kaid,. ocIeauwa na .wij ąos6b. MOCę 1,.111.0 po",ledaleć, te czasem, Jak (1)Ś nie w,-eboclsllo, el ludsle, lam Da
dole. p. proslu sIę wklekalL A potem., Jak lut unęł. 11(1
Ilkladal!, bylo widać Icb SHowolenIe. łe dobne Ilę .-.1141pł'aeuJe. Gd,. sehod:dlam aa dół. ehętnle podchodzlU, esę
Itowall paplerOJlem, upruull Ol. kawę do bułetu.

Cz,. cdowlek ehce

'U2

ClI,."

O Niemcach mowl się: praea. pIwo, pał'iwka. I łakl.,em.le
te trakluJ!!, pracę powałnie - twlerd;r.l Ewa. - NI.
Patac,. sdaj, lobie s leCo sprawę. I clIl'~O sdanaJIł IJę alepot"CKomlenla.. Byl,. wIęc pnypadll:ł wydaleala a
praey es,. a bołel.. Najpierw ntnełenle. POUIO kara
pleałęiaa. A .. truelm ralem zwolalenle. bez prawa
pedJęda ptaeJ' sa craol~ 8,.1. ,ało .,.,.daJoayeh ł &e bar·
d .. ",..... Des pardon.. lDomeatalole. Za plJa6,lwo. albo
Jak CIkwłek ol, _biJaI, SpraWi była postawiona I1nU ..Iro.
Wlęu.... ,le4aal: uleialo, .teb,. IIę atn,.ma6. bo " ko6e1l
łneba ""'_ aaab!ecM alę o tea wyJazd., ae I e. ł. kl76
_ oplae.lo lię. Wanakl mlellklnlowe ~ł'd'Zo dobre. ople~
ka lekarska Iet. Zarli61a1)'łID7 " '100 .ueli aalellęesale. a
. . 150 ._łlll bil• ."..."",6 aię w .toł6wee. No I ..,.ta kt w
Jak"'" .nsle . r6tr.a1ei· ·ałnJieJa IUYd1CSDa. Od,...,.,. lIlIOCła
lam wr6el~ . ~._ eM.tnłe ,sII:OJ'Q'Slalab,.m _ ki ołerl,. Oal
teł eb,.~.. 1:" lDDle ,1:1,.1ę1l. bo WJ"ItawW IDI aaakomlł4 ... ~
alę I tal 'u. b"'~ ,, :r... "'''_ Złrlam 11(1 I tamł4 plewidać,

_,-.e,.

~

.h-.' , ....... ~. ','
.;

~.:.... _

''''.

•.{'."-:'" ii' , ..... _

-
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SAMO ZYCIE
_

zdarzenie:

ruencu;:śliwe

lid oH

_

~Dleaiem

wldzl~

przes:kody ró1nego

rodzaju;
nie-

na l7łwaeh lIIę Ulapfi -

pr:lwdziwa milośl:; 16. wllble6
Ia&fto uy początek w ja·
kiw przed.sll:wr.iędu.

Co

komu śni

CYGAN - b(dxieu. w pr~.
krym poloteniu towan-yskim:
WIJ d wr6ł)' - twoje nacWeje .141 spełnią a tajemnice 10It.a~ uJawnione.
ZAMlATAC podw6rko - otrzymau. nagrod-::
umlaW
poUJ - ni.e miej zbyt wielkieJ nadz.lel.
PIlZEPIORKI _ nowiny :r:
dalekiego

Je

Ide

kraju;

lubiu; duto mÓwić.
PUSZCZ MIro NOWY
koniec l: kłopotami; &,(lIbUi ,O
- bt:dzlcu w kłopotach; po·
dn~ 1r0 routanle: mleł _
lobie .. ..1, _ ulga; klot
..teJmłe plu.e. I
ciebie
-

LAMPA aapalolla wienie: tlV7PUO_ -

ok -

upalić

podjąĆ

zmartkłopot;

dtc:nJę

w wamej .prawle; a(Ul6 usmodz.iĆ Innym: DOII~ . . . .
pę

}este! pewny

-

LO».

,łebie.

p.t&qł; tlę Da

Dla.

LUSTRO kłopoty
:re
Idrowlem.
KARTY do P1' - qlrz.eczka.
KAMIEn. __ ~,Ić aa alep ..... cierpienie; IUueaoal' Jmutek; ad,ehetll' wlcbl~ _
ulec pokuJle; midi - będz.1en.
uanowany; ołnymał ..o dobrobyt; M1efl na lObie kaM1eole
n1&chetoe _ jestd
ambitny;
.naleźć Je bf:dz.lesz w biedzie.
JABŁKO jd' necz., kt6rl\ slTaclld, bf:lhle ci :z;wr6cona; dal:
komu' _ OUlana wielkie 1Zcz~~cle: Jabl.aka - rado'ć l uciecha.
CZEKOLADA _
choroba
w r o dz1n!e, u pnyjaci.6ł..
RADY udKiela6 '_ rozslanle
s pn.yjaclelem; .ln;,mat n4ę
- btddesz oszukany lub zawiedziony.

BYK (11 IV -

'e

.yłuaejo!. W Il"ę mote webONowe
irodowlako I ciekawa
zna)omość. 2;ycie uczuciowe
bardz.o Intensywne.
Doplsz.e zdrOwie, nłeecotsze będą r6wnlet fIname.

BLlZNIĘTA (U

na jedno

...ze taniej.
_

"II

CQ

-

Dla azczypmka.

ł.adnJe ,...,.r~au.

- DUf:kl za dobre .łowo.,
ale nie wiem CZY powledział
byj to umo, Cdybyj mnie

......

Sż.ez.ę,cJe,

te

lekarza ma w rodzin ie. Czykilo Co
w szystke ~by
- jeucze cStw jest JJelonka.

na

wy •

- A eo. łntJetd
- Jeszcze jaki Jak~ ciebie 00 tny dD1 PO'.uU ddomilem 1 innymi jwltLtlw....
m1, mając w dodatku CdUd
okres karencji, teł by' 101podobrril się do muchomora
ft\OmOtnlkow~.

-

C. e:beeas.
.ki "rowie-

Diabła

.ba_ . ,....

ta.mt Mojemu pa

mt chodu o to,

łebym
byt
jak naJW1ekU-y I to szybko.
W końcu Uczy ~ :r.,yslt. Ow.zem,
pod
folią
Je. mi
elepło, wody nie brakuJe, ale
te chemikaUa- Czuję .1, Jak
JPOrtowiec nafauerowany a_bollkaml.
_ Ha .....,_ 'wlał 111",. Jednak Ide ."Ialen
- No.)eszc:ze n ie,
chał;
)estem
na
debc-eJ ckodze.
Twój kolega po
d lugoplsie
Ijadł niedawno
sala tkt
s
mojąc kumpla I tcgo dn-

ale

lesłd

..sa

stamtąd

są

mniejsi,

dluieJ
tyją I nie
Ich Jednak tuta j ole

..

t,..

troch ę
n"kodzą.
ujwlad~

chcesz

Jak .... at.

_

pn,..

..ad.

mę

No, hl · Jut .pecjall.zuJe
w kumulowaniu ...
li-

I"UEMY8LNT POMY8ł.

...
-

ZZ VlIn

Nerwoowo. Sprawy n ie:r.aletne od Ciebie pokn"J'tują pllUl,y na naJblltuą przyazło§ć. Wiele Panien
ban.lz.o II~ t,-m preejmle, uukat będzi e

pomoc,.

u

przyJacI6Ł Sytuacja wyja!n1 lit dop ~o s ~~

k.lern czerwca.

WAGA (U IX _ %2 X)

.Nowe pt~cJe tylko na po.%ÓZ" są kGlr.,r.slDe.
Jfte leć na nie bez zastanowienia niczym mucha

... lep. Warto poradzJ.ć .tę: lt:<IC<IŚ
mądT"7.lejszego.
barctz.iej doJwlack:r.onego. W 0(616 poiądana rm.
waga. . Niektórym W&gQm
nwłril;ować
bę<bie
adroWlC.

t.o

IKORMON (U X B,.ć

ZZ Xl)

mou teraz odkr,. jea nowe Jrit:lmo. Wratei:l

óasl.arcz;ą

CI. r.WIUUZ8 w ieczor,- teatrakle. U~
du:c.1 w pe1dz.iernlku mon spodziewać li4: JWzentu.

Ma.rz.ę
o
dQlStają ci z kąta.

DeUc}e1

nich, ale to
tunelu. Nie dla mnie. Ee ...

-

C2.U.1.

PANNA U2 VIII ....:.. ZZ IX)

."
N., eoł pneeld: m.szę.
- Skoro \.ak, to polecam
kurz,. naw 61: rollpu,ucZOllY w
wod7.le.

wolneIo

Wa1ne nowin,.., które zmienIt mon nastaqenJe
60 kogo' lub czeg<lL Dla wielu l udzi \ego maku
motliwość od bycia lnte:resuJlI.ceJ podl"6iy. ~w
oncr.ędne gospodarowanie .

••ra1
- Z nJego .., dopiero jest
numerl W ieu
dlaczego sit
tak rum!eni?
Bo Jego ....10.' clciel
WlIt.rzyku}e"" looyp
denaturat. te to n1b,. pn ,..jpiesz;a dojrz;ewan!e.
I
at
b' na to?
DaJękaJę
_
_nde.
ale. W &.altllll rasie .HDM;
kw:bę pleesarek.
- Co EB ,UBt, tiul Pieczarlia.1 Nie widU
toto slor\ca,
bwl .1(, do pczepLoszenJem,
!._-ł.

VI _ U VII)

LEW (23 VII -

Mole lepief kapli poml.

koń.ski.m

(U

otertę JPędo:r.en la

sb""
TwóJ

..-:Z)' S%._

-

Z1 VI)

Watne deeYQe truba podj,t
wkołnie
tera&
'I'l'udne to, swłas.zcr.a 61a t,.ch, kt6n.y pn.yazJ.I na '
Iwlat w uerwcu. Wiele RakÓ'W ~ clek8""Wt4

15ę •• bne.
Bo on nie !.jada t.ak.lch
Jak ja. Nowal!jk-l dla siebie Jak to nazy wa - trzyma w
kącie
'~ne lu ł n ie aplikuje
1m takiej
che-mlL K oledzy

-

Z ogórkiem

LUt

WYidzle a sa·

pe.,.mk",

wleUdm.

V -

W iele s~aw do załatwienia, dy.tkusJe na r ótn_ '
temat,-. UrodU!nI · mJ~chy 5 a lO cz.erwca, będą
mus ieli wy·,t@!ć w toll rozJemc,.. w IP<Irze ~
dzinnym lub w kn:gu :.naJ.om.7eh. Nlekt6re z BlIt.Iąt cU!'ka fUrt. Wu.y.tkie prl,J'pływ energM J
dobre-go samopoczucia.

kłach nawos6w I
łrodk6w
ochrony. Szkoda na nią t.,..~
)ej fors)'.
Lepiej kup soble
trochę chemikall6w J z)eds

_

11 \I)

Pom;yłlny rozw6J
d.zJć nagi,.. wyjucL

(e.d.a.)

WI\.yd.

11

A Niw" M ",órdl: Ille

-~

IftlZZLZC CtI XI -

_ _ a"'-l:

U. XU)

Dobr,.. er.u . dla trpr&W HIIlt,.~ntalnycb. Zadowolenie ~ra.wI CI fakt, :ł.e kł. ~ mało many,
meznle Clę da;a..yć . • ,.mpaU.. Bę6z.Ie lo dot.yc:.:r~
awl&łllCZa urodzonych w plerwsr,ej dekadzie łl'Ud ~

ANTONI BERBICYD

.".

opln.ll lpoł~znej
takiemu planowa.
nlu : jutro pytanie, dziA O<tpo.
wiedt. (.,W"bnde")
$O polaktej
dor6wnać

Handlu I U d ug
Miejskiego w Pr~·
m,..łlu W)"st."lpll do W'Ojewod,.
O ' zgodt:: na to. aby w godun acb od 19 do 24 n.ałnlarze
miejscowych restauracji mogU legalnie Iprzedawa~ w6d ..
kę. Jeśli uda li~ to załatwić,
kolejnym krokiem
powinna
być Iegallr.acja kanwr6w prowadl.olly ch pnez ci nkciany.
Wydz.i.ał

Uru:du

~A

POLITYKA CEN

Zacina instytucja nie płaci
rolnikowi
la worki. w któ·
rych odstawia on zbote. na·
tomJul rolnik m usi placić t..a
'I'łuystkle
.workl. w których
kupujc
z.iamo.
Nietrudno
zgadną~.
komu przy takle)
polityce wstaną worki. A kto
pójd zie z torbamL t..Prul"l,d
T1l"odnlowy'1

ILOSC A JAKOSC
Zapowiedz.lano, te l.e.goroc,...
na podu prezerwaty w bf;dzJe
znacmle więklza p d ubiegło·
rocmej. Otny mall'my 28 mt·
lIonów HEros6W-. a planuje
I I~ montai nowych ma.azyn (I
wydajności 40 milkln6w~ lnull:
rocznie.
at t teCO. kiedy
Iltuacj. ekon.o~cma irit ta·
Ila. te ~ora.:z; ~u:kle, .,Ipady·
wui4"1 (",Tw6n:.66 .........

.....,

.

(.. W,.bn.ełe")

OPINIA PLANIS1'Y
D~t(lr

Centrum Badan!a
.Oplnll Społecznej u jawnII, li
pewien wysokiej r angi UTZli:d·
nik Komisji Planowania obu·
r7.J'ł .II, na ~Pinle o ' sytuacji
gospodarczej przekazne przez
dyr ektora CBOS podczas kOlI ..
(erenc)1 naukowe j.
Wysoki
uru:dn ik n ic tycz.ył so b ie takich oplntl I proponowal. aby
ankiety kO nSultowa~ w faue
.proJektów .sz Czeg6łowych. Do_
6a}em;. od · siebie: najlepiej
kohtuJ.wwat nie tylko pyta.
&Je I .wyniki.. Pozwoa.tłoby

m..

UCZĄ SIĘ

KOZlO&o1EC (U XU -

pomyślne

t
ł

Nowiny _ ni estet,., n ie wuyskie
_
!pr awią, te d<l4.ychc-laSOwe problem,- odsu.nleu na ~
dal&2.y plan. DQjdą Ci nowe, nie Ulane dot)'chczas, r
oOOwląl'lkL Nie ~ z!e łatwo, ale od cugo Twoja ~
,,- stem lltycz:ność I upór.
ł

DALEJ

o Ile jeszcze w 1983 r oku
do pracy w ukole 70;:105110 si~
11.3 t,-s. abso lwent6w u czeln i,
to w ubiegłym roku bylo Ich
jut tylko 7,3 t,-s. t,Z,-cle c.·
. podareze") Nau czyli si~, te do
nkoly n ie warto?

,

WODNIK (Z1 I -

2;' l1J

Wielu r. Wal odzyska ' teru radość bcla przy·
tłumioną w OII ta tnim czasie prt.ez.
n admiar 000wiąz'kbw. Niekt6rzy nawiątą wielce .ympatyczne I
łn.łere5Uj~cc ukł ad)' towarzyakle. Urodzeni waty·
nn!u. otrzymają propozycję wsp6lnego Ipc:dz.eni.
wakacji od miłej SCfCU osob y.

ZADYMIENI
Co drug i polski czternastolatek pali: w ukolnej ublka·
cjl. Ul w~gJem kamtenicy. w
krzak ach, ale bywa, te wcale
. i~ z papierosem przed doro·
lIyml nie kryje. Trudno się
więc nawet dziwIć. te 80 pro·
cent dzlewlętnastolatk6w,
to
nalogowi palacze. DzJew cr.~ta
n ie pozostają daleko w tyle.
Wprawdr.ie po papierosa sl~ga
jedynie co cl:warta czternastolatka. a le 'ui
u
J)l'Ogu
dwudr.les~kl paU at 70 procent
d~ewc zyn ! (,.Kebleta t t,.de',

II l)

l

RYBY (U 11 -

lI
,

20 lU)

NaUok $praw wpędzi. w iele Ryb w .stresy. W ~
bawle, te nie podołac ie wa.zystkl~u
jak naleiy,
chodz.lć ~dzlecle poirytowane. Nie martwicie
si~
jednak na t..ap8S. Pomoc pny )dzle :t zupełnie nIeoczeki.wanej ' strony.
BA&AN (11

m -

Zł

IV)

!:

i

DO ·i OD REDAKCJI

12

Martwe ryby
Pi.uę do Was ten list w {.
mleniu .wolm l no.uy węd·
kuQ'. ktbrq
są
obu~
faktem,
te
w starorzeczu
Sanu. w miejscowości HUl'ko
nie ma tYW7ch ryb.
znów
Za [akt ten
winiq
Za.nąd
Okruowy PZW w Prumyłlu. Ot6t wma u.rządu poJe..
ga na t ym, te w 1985
lub
lł88

Toku

(dokladonie

nie

wiem! flarorzecm l.&f7blooo
karpiem, amurem I n.czupa.
k lem, o czym dowlcdllial~m
w tym r oku. Następnie,
w taJemnic), przed w ieloma
wędkanami,
wprowadzono
t:akaz wędkowania do 30 IV
się

1987

r.

Ryby

te

Jak wlda~

w tym r oku szybko uft)!łl,. I
bylo ich barom
duto. WId ać to po UdUSWllych rybach,
kt6re
Idą w wodz!o I nu _
warach.
Wędkarze,
któny
wieózleU o ukazie, n ie chod l;1U tam wędkować. aby nie
ponieść
konsekwencJ I. Nato_
m iast d, k16rt.,Y nie wledzleU, teł nie chod n I(, gdy! nikt
nie pr~puJ:!:c:zal, te DO popr:tedn.1m wyduszeniu
r yb
mowa coś zlapać. Gd,. ,poje:.chalcm tam w tym roku,
aby pupr6bować
czy
ryba tam Jakaj jest, doutat~D

inlormuj~:

Au tor - listu utu waia,
te
na przestrzeni 16 łat pogOI('lJ.7;ył 5ię stan cl.ystołc: l Sanu.
Ocenia przy tym wil.uamle
~eJ jakoR stwlerckając jedooUlacr.nle, te w ie.., C7.Y$tcJ
!Wody
wplywa do Pnemylilia, Stwlerdl.enie tak le nie
pokrywa .Ic: jedn3.k z wyni_
kami prowoo7.oflyeh od lUl'ogu la\ badań.. Wody wply_
wające u. teren
wo jewódz~W.
p.rzemysklcgo
w
nie
rnnIejSl.)"In
bowiem stopniu
od
wód
pt.zcply waj'ieych
~
teren wojewódz.twa,
jakością

przewidtleć,

historia

~tI

W :lw ! ą7ku t. lirIitem WoJciecha
P il.!aka. nmiencz.o..
nym w "Zydu Pn.emyskim"
l kwle-ln!a
br. ("Z dystan_

odb~gaJI\ swoj ą
obowiąruJących

R

aię

zwłaszcta

[Iowtórzyla.

te
Te-

'k anall-mcy}nych,
których
«-()l!Zty
5ą
niekied y wyżs ze
od kosztów ocz~zczaln!. Naklad y lnWe3tycy jne połlO$zo00 w wojew6d!Z.twle przemy_
skim na Qc h ron~ środowi s ka
są w katdym mk u procento_
wo
wyuze
od
z.ałote~
NPSG I p lasują wojewódz18 p Ierw_
( wo w r~dzie
lItych wojew6dlt'>V w kra._

uZ dystansu"

.u"),

w pierwszej
cbwiU miłego
u skoczenia. 0161 w kfÓudm
cUlIIle, bo po okolo półtora
codl.iny, mlalem utery ud erzenia na bły,k.. Niestety, an i
jodneJ ryby nie tlowilem.
NatomIast bylem u skoczony.
kiedy po sko6cl.Onym lapaniu (robiło
się Jut ciemno),
zjawO s l ~ kon t rol er 1: mmcjantem I po wy legi tymowa niu mnie - poinformowali,
że w Hurku obowiązuje za·
kaz wędk owani a. Na pyta·
nic d lacU'go nie ma tu tadnego oUlakowan ia, uslyszał em
odpowied ł.. te tablice
były,
lecz ktoś je powyrywa.!. Na·
,t~pnlft
utrzymano
mi
$przęt I kartc: wędkarską or az sporządzono wniosek do
kolegium, Wrall: 16 mną zatrzymano d wóch cbłopc6 w,
do którycb
podszedłem sit;
dowledz.Jel: Cl.Y eoJ dapali.
Po tym ujściu utcz..ą lem rozpytywal: włr6d
w~dkar"LY
r::r.y coś wiedzieli na ten te·
mat. Wielu 1: n ich twlerdl.ito ie ole, In ll!.... te słysze li od
innych. Nie spotkalem wc:dkana, k lbry byłby polntormo.. w any o tym oficjalnie
w
związku. Ta niernlla pr'Zygoda nie jest tu najwa1:nlejsza,
Chciałem napiła!!
o
tym,
jak ten u kaz wplynql
na
rybos ta n w s taror'Zeczu Sanu. OtM I ma ja
br. ru~sza
w(,- dkarzy rUSly la do nurka.
Mimo 11: st osIIwano
tóżne
przynęty,
nikt
nie mial
" brania" Na Tyby m oma. bylo popatrz.el:, jak letaty ma r~
twe. Chciałbym wied zi eć. co
nA lo odpowie ZO
PZW.
Glówna
prl)'czyna to nadmJe rna ~l: ryb tv zl»or nlk u
I
IIstrll zima, co naletalo

od

nor m
dla
wód
powler-zcho!owyell.
!Problem poprawy Itanu jakości.
wód, od momentu utwon:en!a
wojewód,z.twa,
lUlajduje łi~ w centtum ut lintere:.owanla
wladl. poli _
if.ycUlych
I
ndmi:nistracy J.
ny ch.
Opracowany I l.atw!erdzony uchwalą
Wojewód:cltleJ
Rady
Narodo wej ~Progra.m
ksz.t.a lto wania i ochrony śro 
!d(1W'i.$ka
w
~'Ojewbdl.twie
przemy ski m do toku 1990" określa konkretne zadania
w
r.ak r~le ochrony ś rodow iska,
G w s1.CzL'gólnoścl
ochrony
wód powierzclullowych przed
v..unleezys7.czeniem (,..)
Przedslęwz ll!Cla
programowe
związane z. ochr~lł
wód wyma gają utpcwm~l a
wy:soklc:h nakla.d6w Inwesty.
cyjnych n ie tylko na budowę
samych
ocl.y.nczalni
4ciek6w, ale r 6wrriet
,ieci

( .. .!

Widoczna poprawa Jakości
:wód powierzell.Uiowyeh
motliwa jest m. In, pcptz.ez po..
lTz..ąókowanie .::ospodarki ści e_
k o weJ w całej zlewni rzeki
Slln, a nie
tylko w spos6b
Lragmenl.arYC1ol1Y
nieu~yste
mQ\y"ZOwany. Nie.ulacma poprawa
'tanu
cll:Ysro..
ści
flelei
bQdz.ie
możli_
wa po oddaniu
d~
eks_
ploata.cji koleldOorlI. pnerzutowego ściekó w z pra woI lewo bneineJ cz~ścl Przem)''la, kierującego ścieki do is tnie j ąceJ
grupowej oc'Zyszczalnl ściek6w. Termln za·
k o ńczenia budowy
ww. kolektora
(wrlllZ. lO przepom.pownią
klcłców)
planowany
jest na k()Oicc 1918 Tok u.
RokTocz.nle w województwie
p rzekazywanych jelt do eks..
ploatacjl po kUka oczysu:zalni ścieków _ w rok u 19lłł
pneka z.ano np. 6 oczys:zczaln i mechanicmo - b iolog!c'Złlych .

Ze s wej

,trOIl1, wyraia _
jąe umanle dla. Autora i doceniając
JegQ Iroatc: o JakOOć
wód na terc~ woJew ództwa, p.ragnę za pewnić,
te prOblem JCst nam dobrte
znally I zgodnie z ty czeniami Autora,
jut
znaCUlle
w cześniej
podje to przed sl ę 
wll~l a ilJ\\,'e<ltycyjne I organizacyjne na r zec'Z. stopniorwe.j popraWy w zakresie - sta_
nu Cl.ysto!cl wód. Niemniej
do.slrzegany musi by~ rakt.
te istota pn:ywr6cenla od~
w iednie h kw czystoścI wodom
powicrzchniowym jest
problemem n!e tylko województwa prz.emyskiego.
Dyrektor Wydalal ..
Ochron,. Srodowlsk.
Gos podllorki W.odnej
l Geolora UW
Int:. Ew. Osltne ..

ulania C.lI! Inni
któn:y shl
pod
moimi
slowami
podplsali,
gdy t na ulryblenle składają
sic: co roku wszyscy w(:dkarte.
Al'tur Jashi,."t
+ , podpb6w

go samego
wędkar'ZC.

Potrzebny rakarz
htnieją
przepis)' admlrllJtracyjn e nakładająco: pe wne obowillzkl tla wlaściclell
psów I kiltów. Alo tylko leo·
retycmle.
Praktycznie bo-wiem nikt Ich n ie egzekwu~
je _ dory psów' bezkarnie
biegają
po ullcacb I osled ~
lach. SIanllw14 one nlebez.pieczeń,two
nie
tylko dla
d zieci. ałe takte
dla dorosłych (pogryz. ienia).
Wspom~
nieć te! trzeba o Innycb r,agrożeniach,
np. epldemlolo-glcznym, a z.wlaszcza para.'ZyJako przykład
tologiCInym.
mote tu
poslutyl: osiedle
XX.x- leela, gdzJe psy wał~
saJą ,Ic: całymi
tabunami,
fo.Uęd'Zy
blokami 16 "c" I
16 "b" Jest dub pIaskowni..
ca, w której - jak długo tu
fl'\Ieszkam piasek
n igdy
nie byl całkowicie wymieniony (mimo nakazów "sanepl~
du"). A wIdnie ta plallkown lca I okoltczne trawofkl
stanowią
ulubione
miejsce
z.alatwlanla potrzeb
fizjologIczn ych
pruz psy I koty.
Dlatego proponuję
ponowne przywrócenie
do
łuk
z.awodu rakarza.
Wl bc'Zące
d~ psy powin ny
być chwytA ue I odstawiane
do To-wbrzys twa Opieki nad' Zwierzętami. Pol jakimi cza.de

Swiccą,

kiedy trzeba

UstOlunkowując .Ię do ~
tatki ..Kt. wyl~cz, lampy...~
(" ZP" z 11 mru bm.), lot.
Janll$"l U!lldus, dyrektor Zakładu
Enerll:l:'ltyclI:oelt"O'" Z ....
moQeh. p i.s:ze, Iż zglouenle (I
ly1ft, te oświetlenie
ulic=e
w Ostrowie włączone jesl w
ciąg u dnia, dyturny
RejonoweJ eyspo;nycjl
Mocy
w
Prromyślu przyJ,,1 od !!OlIy. a te j wsi 9 marca. Dwa óni
pótnieJ oświet lenie wyłączo
no I $korygowano czas Jego
dzialania. Prz.YClyną c!ąg łCl:o
iwlecenia si~ lamp było wla·
manJe do iiJkrz1nl stacji tran. tM' matorowej I prtes taw ienie pr:u!ląc'ZIlUta
,terowaNa
'Z automatycznego na rc:czne.
si ę
natomiast
Nie udało
us\aJlć,
ezy
pracownicy
pogoto wie.
m ówl U,
:te
to
,..nie
Ich
sprawa".
Dlatego
te.t
"WU1SUIlm.
pracownikom
br"ad kr.now1e11
... wt6cooo
uwart n. konlecz.Dość preseot.~
waol. wl&ieiw,cłt K1nlllll
postaw on.. więkn:łI kvU"'"J
osobl.u....

Będzie

.klep

w Kneczkowej

gdy ole z.aloną
się po nie
pn.edszkola nic nale-łą. SlcJeicb właścici ele - powinien
r'Owano
mn ie do cabinetll
je usypia ć Ic ka rz weterynaprzy III Wod nej, a.le I &am
rII. Propozycja to niewątpli Przed$Zk.ole n.r 18 nie
fiwie drastyczna, a.le co jest gurowało w sp isie
obsługi_
watnleJsze zdrowie I ty wany ch placówek, w dodat·
cie ludll czy swawo la wla- ku
była
awar ia urządzc6
śclciel! psów? W innych kraclekt.rycznych, która Jak
jach, w których liczba tych
mi po wiedziano
mote
z.wlerząt
Jest dość znaczna, trwać Idlkandclo dnl Powłaściciele psów muszą wylecono mi do wied2:lec ł1ę w
prowadzać.
je w określone dyrekcji przedszkola, który
miejsca lub nawet tbieral: 6tomatolog prowadzi leczedo torebek ckskrementy po nie' u:b6w dzieci. Po kilkus woleh ulubieńcac h P ies
i godzinnych wędrówkacb
z
kot
są
pnyJaci6ł m:
czło
jednego końca.
m iast.
na
wieka. 'lle w
rozsądnych
drugi., udałam sl~ do dyrct<.granicach.
Humanitaryzm cjl pT1.edszkola. l tu
wyjawobec tych z\1rle rząt polega - inila .i~ cala
taJemnica:
na odpowiednim Ich trakto- d zieci z Prtedsz.kola nr UJ
wani u, ale nie wtedy.
gdY'
w agóle nigdzie n ie naletą.
:stallowlą
- .", określonych nie prowadzi
.. ię tet
warunkach realne nie" laJnok1 profilalctycrne). Jeet
bezpieczeństwo dla ludzi.
wprawdzie miejsce na gabiLek. we\, ~L C.akl-N"'aJ
Cle\. ale brak wyposał.enill I
Pn.em,.il
ohsłuCL
Dz.won.lla.m
takte
do
Poradni
Medycyny
Sl:kolneJ, gdzle Jakaś (widać
malo 'ZQł'ientowanal pani po_
Gdzie leczyć zęby?
·w iedziała
mi, te dzlecl
I.
pn:eds7.k:ola ma przyjmow.ć
pani dokto r
Zał!lCk. co
Moje dziecko UCZl:łZCUl do
jest oc.zyw iScle nietgodne r
,.zerówk.i,'· w ~z.edszkolu l\l' prawdĄ, bo p. Zalęcka
nie
16 na Ka zanowie w Przemy- ma w .wolm reJe.t.r1.6 tego
t iu. Udalam sl~ z nim do
prze<bzkoła. I nle
ma obostomatologa w Szkole Podw!ązku
przyjmowai!. Sądzę
. \a~J
nr 2. Dowledda .. .J ednak, te dałaby alę lłpI"O~
lam się, te lkIecko tej pla. .Ić, gdyby chodziło o llSun.I~
cówce nie podlega od czasu,
cle u:ba boląccgo, ale tu
gdy przestalo u cu;.s2.Czać do chodz iło o leczenie %(:ba st.a,,:t.eTówkl" w Sz:kole Podsta- ~ego.
wowej nr 6 na KaulJlowle, z.
Proszę wl~ o wyJaśnienie,
kt6rej to szkoly dz.lcci lecz..ą u::- c:due dzieel 'Z Przedsz.kola nr
by w tYIll gabinecie. PomIor16 oraz .. z zerówki"
podle·
mowuno mnie, :te przedszkogaj ącej
temu
przccl$zkołu
le nr 16 IIb:d uguje
deflty~
mają leczyc
zęby? C'Z)'t by
5tka ze szkoły nr 14. Uda- fW &,a.binetach prY"-'11t.nycb?
łam sic: tam
z dziec kiem.
A. F.
.ale niczesQ n ie załatwiłam,
(X.swl!!". I adre.
poniewD.i i tam dzlccl z ww,
'Ulllone redllokcjl)

dz:I.-

Oszczędzać

M·ylo.on.,..tywac j.k
są, Icb. 1IC7,bę".

bilety

OO~.;t;~:~~~~,
W "z,.ciu" :to 15 lu.tego br..
w notatcc .. ~'e Ula ulo 11 Go( .la._ -, pr:r.cd3ta.wlllśmy wąt~
plrwoścl jedneG:o
1:. lIaNJ'cb
czy telnIków na. temat Ile biletów moi.na zakupić" auto.
ma.tach na stacji PKP w Jaro.sławiu: stosowna
Inst.rlJkcJa mówi, te "dowolną, iloŚĆ",
ale rcwl wr w pociągu stwler<hll, te tylko
\r'Zf, po c~m
strofował
pasatera, gr~
mu
karą.
J3tk to Jest na~
prawdę :z. tymi biletami
..... yJ aśni .
nam w swym piś m ie
ilasto oane/nlka ZaT'll\Ilu Handlowo - PneWHoweco kr~kowskieI PDOKP czeslaw Kome nd •.
..Dla UlIpr.wniellill łpT'leda
iy blldow, takie w stac,łl JatO$ław,
wprow.lltouo
Icb
łpned •• , .utomatÓW beUe~
lacyJIlYcb, U ł~CJ:onycb ccnoWO. W J.rosła ..... lu uln...I...
M'ano 16 takich W"z~dzeń, wydaJ1łcyeh bUet, O w arlo.i cl: ł.
5, .0, 15, ze, %5. 30, łO I ..
aJotycb.. Występ"M pn.,pac1kl
lOakupu więkuej Uez.by bile.t6w li aa'om.to,., p. _łłneJ
ceole "dla ubaw)"', luzq6ł
nie esynl &0 raloddri ..kolna. Takle p",tępl)w.nie In'e-.mie u'",dnla prz~prowacbc
nie konlroU biletOw,
IIcq
się równlei wI_Iędy OII*llt;dnoicl ow~.

Ponlew.ł

rewl"łor

ujawoit

Nawil\zujllc do artykulu pl
"KnecII:kow;r,:
kr~jllbrll"
tu
plękn1, ale ...... opublikowanego w .. Zyciu Przemyskim" l
8.04.81 r ., w którym poruno00 m. in. IIpraw~ urucbom lenia sklepu w
Krz.eclkoweJ,
Gmilma Spółdziel nia "Samopomoc Chłop;oka" w Przemyśl u Informuje, te przedstawiciele $p6ld14elnl oru "Sa.nep idu" doko nali oględzln wytypowam·go budynku I uznali,
że mote byl: przeznaczony do
dzla lalnoścl
handlowej.
Po
'Zbadanlu wody I 'Zakwalif ikowaniu jej do u t ytku. m ie,,,kaMy wsi w ezynie społeez~
nym zaa daptowują ten budyn ek na placówkI! handlową.
Prez." ZanlłdU GS
I nł, Lenek Maila"
7"1-

-.;,

naJmnld~

"Nadeszła wi05na'"
W odpowiedzi na feUetoa
pt, .. N_des,,'. wf _ _". d ..
an,le'lfJt.czony w Waszym ty..
godniku 1: 08.04. br., a doły.
cz.ąey awarII magbt.raH ciepl..
nej ·1 n Jedot:rzc\\'anIa osiedla
XXX-lecia
PRL Informuje,
ie plsm~m pre"lyden'. Pilr.eD1"ł la z 23. Ol. 1981 r. "łosła<
b ilobowl~zane:
_ Pnemysk. SpóJddehda
'MlellZkan.lowa - do doprowadz.enl.l
tem.peratu r y
na
w~tle
bydroelewatorowym
do jedool!tych parametr6w;
PnedaJęblontwo Gospodarki MleslkanTowt'J l PHe~
my.a Sp61ddelo.la Mlesual1Iowl do wykonania po
~'l:onie grzewczym skry!lOwanla bud ynków, w Ict{).
I"ych
występuje
nIedogrzewa.nie,
M1~.bkle
PT'led.lęblor ..
.two Eoerfl:etyki Cieplnej do u suńlQela
I
ustalenia
przyć"yn
schtodz.enla ruro·

fakt w ykupywan ia
wlękncJ UC2.b1
biletów
w
automatach, do ler;:o ebowf~l~
ków nalei;alo pouc~16 podr6ł~
nyeb jak nsld,. kon"W •
autom.tow bezrelacyJnych.
Nalomias' opiekun mloaeio
clIowieka
:r:nslll' wyle,U,"
mowan, w obecrwkl patrułu.
WlJSW nie 1:& Inll'cteneJę
pracę
o!'" .nu
konttoineJ"
Jce. lI:a oleokaun(e le,U rmaeJi duibowej do biletu ul_o- ciągu ciepłowniczego.
Na ww. prace po$ZC:t.Cgól.
weco, pn1 u,m nald,. pod·
ne Instytucje przedłożą do
Ir.teśUl te r ewIl.... nie zrobU
u łyllr. u.
Ii taktu
ufywa nla Wydzlalu Gospodarki Komu~
pnC,l W)'mieuTonero pollrii- ' łlalheJ I Mieszkaniowej ha:r·
u- ~am kh wykonania,
lIelto słow powszechnie
Kierownik
"łnan,.cb za obrałllwe, 'ApelU·
IWydzIału Go,podarkł
Jemy u WI\ł'ilym
pO§r~dtlł
,l;{omuna.lnoJ
ctwelll do kony"ta .l!tey. •
·1 Mlesll:kaaloweJ
ww. aałoln.tow, .by.. ~"by~a 
lI'eresa Stolarezyk
II blld, wlall.I spM61».
b,

w
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PRAWO I 2YCIE
lepsze C';:O!II CZII te.! p róbo- .. paroch". Je$ t :rTU"Zfq Ul mideie
powltrZV1nI(W(l:Ć
b ezmllśL· kilko innllch "Tejon6w ·kance"·
"' lICh lamobÓjców od pchotlig się Irac:ji arm il kamikad ze",
"4 łZpi talne M.:!ko i do ... t'fltmj~n7 W ,zeroko poję_111m 8POUliczne ,.deptaki"' ffll.lSZq .miłeczulIm Interesie, l akże i -punk- k1UłĆ za wuetkq cenę. M oże to
miejscach wl/ZnoŁ'zofll/e/h G oku- tu WIdZenia.
ekonomiki,
ell/TlI i pr~lIkre, te tf"ubo do teoo dqTat tam, gdZie Im fa JXI.uJe; 0- prę dzej nalf'ty tDlIb ra~ to dTU- tliĆ metodą "fla mUł", ole będzie
pocznie interpn!lujq (10
orzech gUl
Tozwiqzanie.
OWlzem, lO dzłalan ie w sze roko poj~tllm
og6hwpol.ski) zasade " J)ierwI:ef!- m U/el/jllc
tn.a'lldoIV
llie
I q interesie .polecznym, podjęt e d la
IIWG" !Ul drodze itd. Więkłzo'ć r zbyt
populo r nc,
ole
CZIIŻ och r onll !lIcia I zdrowia przemllnich n/e zdaje
l obie
IpraWII. ;nt inne wlljic i~7
Nic ,
no - tlall oral prz ujezdnilcl~. Co wię
C%vm urozj wejlcie filI. ulicę ' Ul pra wdę n ic , nie ,nol na pne$~ko cej, OioulI kt6r e MOllITO UltoroJ:........f m e/ TV przed ;odqt1lm , a- cizie, o bli ,.popęd:ić kola" klien - " ięcie m. no jezdnię spowodują
mochodem flZczcgól"ie rimą lub tom ,kfepu ,.1'omoltv "
prill ul. wvpodek powinnll ponol/ć dalpodCZO I d e.zel1lJ. Szczl;kie, te JalJiclloftllkie; - \'lieel. dopl acq .ze kon. ekwencJi! z 'ym .zwtqzo!Ul ogól kler oweu mają
nie.lw 1X'r ll' I7"0Ull d o p r;vJemnolci 101/· he (ko'Zfll leczlI IIItI, ua::kod:cni.o
r tflek. , . pr awnt hcm.łuke, ole piciG "palukiem p iltlflego"
tO pojazdów
it p). I1 er ez;o,
obruUu tak ich ,,komikadzc" trrJ./io do .. bramie
Mpr.;;eciwko, do któ1ej i'obu r.ltwol Nie, ImUlna konieczumMlI, • n ier,;:'Qdko "II CTI'Itn~ p~d,;:'q bu OO'lqdonio ,ię nR r uch "oić, L-ial41tie pod~t e lakie
z
to n~? ..,
k%wU . To .omo d OIUCZU o~ to· ffll/łlą o kierOWC1l, kt6ril 'Iie t
rów "spacerów" J1I"~ el .krzU::o- w/o ~ n r; \Oinll zobi;e bqd t okolcII'ololn" jeu uklo ll /(omtl nikll ~ Ul(l.nle 110
P/li CU
KOTlll lll ucjł CZ1l "r.::ec1Iodnm. C6t mu i 'o·
cllin ll " ,io'llI j w
najblłźul/Ch (c::c:cgólnie 111. GTu1tWGtdzkq, po- tłlslokcji , te od "ronil prnwnej
lotach niewiele zmieni iię w "im mlęd~ .klepem r llb1'l1/11l o. piC- będrie C%1/~ tll, skOTo na .ilmieniu
fł4 ' ep.r:e. Cóż :zatem
robi6- tornlc:lIm .j k .fJ ~g(l.rn jq" 00111101' - no z-t1w.ze - bf;dzle mlo l CZII·
-S,mt: "tok m",i tttrt''' I ~rko~ po odleg/vel! o 10-15 mel raw Jqi kl'ew7 Znane rq WlIPod kl1l0. mt

KAMIKADZE
Del/l ołowill ItO przemll ~kic 'l IV"
licach tr wa. Tasiemcowe, coroz
dłut!ze ł czę.f,ze ,,kr oki"' no ulicocl! (rano, pr:ed południem I
po poludn iu), holu, smród .~ ~
lin, :::szorgou nerwy I ma,not rowUn-l1l czas kh.'rII W<'''ÓW
orOl:
pleuuch - Ja .;fWTrnolllll" ob r az
dnia codziennego, od "rie/u jut
lot . ObowUłzuje
zoradll
"kto
U Ubnll, l en lep,zlI":
przecho~
dzid lub kieroWCQ. Nit: dziaŁo
' tlg nolizacjo. jwleflna (podobno
ma drloW po f"oku 20(0) - nic
t a l em d..:fwnll go, ze ogromnie uro. 1.Q Ul .;l ~ a rmio przełl"IU,kich
.. komikodtc" - betmV.lnucli i
pozb owioflueh wllobrabd, o c~q'
• to również bnczelTlllch. (dla kierowców) Prtl'chod'n:lów . ","zeehll""
dzq n.ojrucMiw.ze Miłce "ie v

wać

wet

.amob6jstw I VSI/Chic;:nej

degradacji taki.ch

nfeszczęJnik6w.

A pa1l..!ttoO drogo do lego doploco: l eczenie , "rOIli
mO lel'ioltU!,
renty inUloUdzkie etc. etc, Zo
co? Za. ludzkq Olu])OI(, brak Wuobrn....4ni i :wukle chamstwo nie kiedy.
Dl/łcllplino
(kie r owców
r Ó"wnie.! ) na pr.::emil.kicli
toIllcoch.
;elt niezbędTlo . Koszty jej pUllw racania . q minimalne Ul .to-runku do "rOt ja kie
prz1/no,i
be.::holowie (dodajmIl ;e,zcze be.::u...""leczne, powadawane ,,Izlukom i" pieuych , . palanle d eficul o-wlICh paliw), Ewen tUG lne wpIli'"
1011 z mandatów moołllbv zoliliI!

lxmuo ..cienki" fun.du.lz fllia.!a
-nil r emontlI zdctvastowonvch 11lic. A dalsza zw loko w f"o..--wiq%o niu problemu "kamikadze" o::"fI.Qczać
b ~ dzill
dolne .tf"otll.
tok.te l udzkie .
J. PROSTY

Szanowna
Redakcjo !
°

Pront pr~ lIjec liać I wuac:yt . W DU3.:;kowtcacli,
ka n:'
krez nie rIo. Prze r wie. ~rob io no .obie ogromrle ł",I e tnia k o .
Zrloleić tom mo.=.na wSlv,tko oll lf/llilllCh buraków oi
po nieczy,tolci z WlI /ewonllch • .wmb, W oiq WoUlIl>Cll z CeJ ·
tej "m iny i nie mo na -'lich wszl/~,klch t""n.'idou ków "lIlych, Iwoje podwórko wjł.przq tone, o n.a l'nerwie ~Iuro
Ile, Przer:i e ż ' !U m iel ~kaJq ludzie I dulo obelIch t~dl/ pr!e ~
chodzi idqc to por u letniej nad San, ł ja k iż pt~ k nll widok
im rię uka ~ uje, brzeOi korufa .Iareoo
SorIII
: O$IIPOne,
p0 3twisko dookoln, a na l r odku Jmietnisko. II dó ł p o
dobili 11m żwiru ('l II nie powinien bUć zaraz uUVPo"/ll/7 Jak

tu,,·

już woipomnialom. mie.::kojq tu I ~ i ł ł mG}q dzIeci, które

ra ie

~owue

możno

Ulr~!lmac

ni"uzc~ę.(cie nietr udno. Co

fI.Q

na wła.nllm pouwó,.ku, o o
10 WJZlldko komrolerzll 0)(,-

cji "POS<'lja 87" (... )'! _ Pllto obur~ono do glębi cZlllelll lc:ko Stefan io Ki ek, ;On!. BUł zkowic e - Prze rwo H9.

14 ma JQ br, :djęola Ul op !$onl(m miejłctl wykona! R. PAWŁOWSKI.

zenoola

przytomno, ole
łóźlul,

Mn iej

wi~cej

w Jroo/(LI
za o;":;ęto

no~

.i~

"mu zlIko Ilocq" JOłtUH T , %0 prosU Molgorzatę R do toń
co. lmpre ~o lownrl!l.ko od·
bJlwalo się w m.le • .::koll lu Molgorzalll, o ucze'tnic~1I1 0 Ic.ml;o
vo r , kl6 r e dotqd 1edllok nie
141k'::l/ll/,
kO/l.cllnt r ufqt- s ię
wyłqctlll e
no
~ pOŻlłwoniu
tru n/,;ów tu d użuch ilokio<:'la..
8 Vlll t eż klHlopki. ole Itie cle'Zlll" 5ię takim wzięde m jak
wtnc, które b,,10 ",wo<:owe ł
pochodziło
. z rodzime; ~
dUkcji Kto chOĆ ra: tu tJłCfU
WIłpil ten "nektar", wie C%lIl"1\
on pachnie. ole ue~e5 I T1lkom
t ej . ImprezV zupeł nIe d oh rte
amokowol
Spotkanie
wl'oallizowono
gponlonic.::nie, be r iodn ej
ka %ji, tylko dla tego , że r o _
ddce M%orzal~
wl/je<:'ltol!
no ;okąj
rodrinll4 uroc;:y -

o..

!lo4ć i zostowai ją so mą BlI"
ło więc chata i I~kodo, ~e 

bił

sił

tmam.owolo. Ma lgosia,

lot ł 8, zoprosHo
I b Uło wel olo.

~na ;omuch

Około vlrrw;u; w nocy JonUSl T . powied:iol,
te cza.!.
no;wuisZIl Ulko1ic;:1ić to 'llo t~
konie I mniun tił do koleQÓw
porozumietDG UJI;""lO, o oni t ra:umlełł, tobroU nue d:::iewc:vnil i "1Ol/,~II . Nic z,.obill te"o
chętnIe, al e btJI. 10 fQkł l1eH
dl a kolegi.

JOlItu'., T . po:o.'ltl,I !lul1 na
Tuż

p!2l'd • ood ~Jnq druQq
R. powiedziało,. te
czujc się :ml;'c zolłQ I dolQ Ja1Iu!zowi do :::ro~umienia, ~e

lok te poWinien lut UlIIHć. 011
mial jed nak in Yle pLonIl ł oclva rl, te jem gO.fpOOl/II! nie
mil n~c pncciwko
temu , to
on mogl bll się :a r :emnqć "/IO ~
we! 'Il kl,,"!nll , na dwóch przlt~
nie3fonych z pokoju lotelac h.

-

Ro4.!ice 1QrOco;q I'uno o.trzegło go Ma lgo r zala.
Przed Jlul tem wllid"f, o
·no rozie jurem toki "VIIft'Z onil, ie lIie doczolunlb"m
d() domu .

.Ię

To tpij, 'li'ko 110.,' 0 \0 .ła
bll.d ~ik ...

Jon un T ., choć względem.
te j Molgol'zotV mial Ifln e ,,1011. y , ,;:'0 3nql 31leJn /(otniclIlIJlm i
nagle, l onlm budzik : od twofiU, usłll~zol dzwonek u drz wI.

•

Wl i~1 t tll"h lotell, "li' "lowie mu ,Ię kręcI/o,
ole doned l do ,tDnio~ku. te to pewnie rodz"'e Molgorzotll wró·

cill

wc~dlllej.

Malgo.riu kto·. dZWcmi: ~

Ona tak ie

r o-

-

Jestd .amo ? B.

,zap\llo l

.A.nd"'~ ej

Mo i"or~o lo

bie

się:

ki 1Ol/padek
.pojnola p r ze z
"judasza", Źi'bll zobacz y!!, kro
dzwol1i
I w t edlJ dostrzegło
A ndru;o B.,
kol egę , któ1l/
bUl
jedllJlm z uc~eJIRikó"U/
leoo . potko-nio
w;ej mle·
IZkan/u Pom yjlata, te pewn ie
cleooJ ~avomllloł, więc otw o·
rZllla mu drzwI.

10m ~ J\łoluo r:o!ą ...

. -

te

dzice t obnczq w mieultalllu
obcego m~tczllzl1C'. No w$~el

Prywatka
clI, Odll w radiu

p , ~e.t,alZono ,

zowolcl -

-

-

O co ci c llOtl.-:i1
Odpl'ou: odzłlem

l wojq
d ziewc z llllę powtedl ia l 11011.d r:ej - ole
doued lem do
Ulnlo~ku, ~e t lllko III UC~ II !~
!i~ w moilll iuciu.

-

mJlle

może,

pr~jqć .

ole ,",tUis::
Czuję ril; toki

łomotnIl, ·,

JOJlu n !

No pomoc! -

k rz·llknęlo

Malgorzota I J./ l'
tlWZ pr.::t/.zedl ~ pomocq.

- Co tli tu r obiJ.::?
"PUlo l Andr :ejo B.
-

zo-

Przll'tedlcm ...

- To w fd~,
prZ"l/!Zedld?
Bo

-

CoJ tli : r obil'! -

p rte-

roziw .fi, ""olO'ol'::IOto R..
- Slanqlem
w !woJe~ obronie ...
- Wcale cię o 10 lIic p ro,ilom.
Przeciet 011 chdoł cię
zgwoleitl
_ N ie jestt'm taka peWlto.

- No pewno l ego chda!...
7'ymczo,em And r t ej B. le.to! 'lO podlod.::e,
n ie dojqc
zllaków illpla.
- 1'r;:(;'ba t odlUJonlC po Vo~
OOlowie powicd.::iola M olOor'::OIO . On c/I~bo l1le ~lJ JonU$z T " mocno -podener·
" broI UlredU kurtkę
I wlI$:edł l: mleazkanla On.a

wowanll

~031 0 ło wma t tllm proIcle niefy}qcym. POltonowila
pob iec do 1q 310d ów, te by Ult elefonować po pogolowie, alf!'

zaj

l t anim .:dqżllła cokolwiek
puwledzuc!, clnclIell jq Ul romiond ł us ilowa l d Ol'rowadtfĆ
do lo.ta .
-

pr zlltomllo.łc!.

1<.

OJ.::alalcJl
DlI!!

cllWVCU 110
.:o k{oPII maru'lorki i ladal mocny cia •. A n drolej B. upa dł, ude r z.ajqc "i o~
wq O kłan ę, po eZllm .!rodł

koc iłom

ale dlaczego

Andrle~

B.

podnł6sl l ię

wte dll t podloul f jalc.by nic .fe
nic ,,010, : nów r=il " -; 110
Ma!O'o r.::o tę·

-

N ic ej nie je. t? -

:::0-

PIłlala .

-

K roJ

musi.nł lIie ~te

UĆ m n.le

po oł owie -

zupełnie

prZ1l10Tlmte.

-

zd:ie·
odparł

To JonU!z. ole on jut

U)1I3zedł.~

Molgo n,.

W ,,1lO~ 'ł< 3tqd/

Nie wllidę, ;O się z "lq
atenl,,!

W tum m omencie JOllUU T .

_

No ;tQożnj{' j,ze, że

tli tO-

Itolo!,

"ofl1.orma.InieJ .::aczql fq
pf";vrzeka Jqc P"'::1/
tvrn, ie 'lę o.tenl
Wte4W wtaJnie ro.tległ s ię
I

uwodzić ,

dzwonek M d rz wi I II/fIl razem nie d zwolIlI już iodell 0mOllt, l uLka wrociU rodz Ice
Matoor.::oty.

- Co lię tu dtleje? - ~a·
PUlol je j ojciec, Antolli R.
- Zrobilam P '1lwotkę
.ZC.'zer.::e WII! ~c le biotoło Molgalia.
- A len pO'l, t o kto?
chciał .ię dowilld zlllć totu"
- To mój kolerJo.
l Icl'o z dopiero zacz ę ła .i~
biłotJlko
AnIoIIi R. cliWllCil
Andrzeja D. i t anim mu powiedzia ł,

~e

lelć te ; eO'o

-nfe powiniell gomieszkaniu, t o k

mu doloilll, te pechowlI DoJ!!
znów .tf"oeil
przytomno.łć I
leg! n.a

podlod~e.

MołDOTla!o

plo l(o l.Q ,

t o tu.ł

krZ1/Cz(lł

matko nie bordzo
jeszc~e wied ziała o co chod zi
i tl/lko An.d l'zej D. tochCUl1f~
1001 fl)Okó;,
J)01'd c wo.% n f.
mial prowo . i~ odezwa!. Le:fał cicho i wVdowało 3ię, ~e
ni eprędko w.tonie,
Pot em wezwano pogo towie,

któr e mocno poturbowaneao
Andf".::ejQ. D o4\Oiozlo do .zpi·
lo /o., 1I0., tę pnle
pnlljechoło
milicja 1 wtedy Malgflrzolo R.
- ch.Cqc "Il11/broniĆ 8wego 10~
tę powied:ioła , ie ,pl'otlJcq
pobicia bllt Jo nU8% T . Czę4~
ciowo m iota rac1ę, ole kiedy
Andl'~ej D odZil,ko!
pr zv·
lomn04ć

dokładn ie

opowie-

d vo l lunkcjonariu,:olll, ;Ok
lię le t dOrlenio młołv·
W r ezultacie !koT~lI Oll tera z dwie osoby - JonwUI T .,
o lok t e (ohuja Maloo ~i. l ciq ole
pr:::IITleko,
:e mimo

w : zllstko otenl .Ię z MałO!? 
rzolq,
ch·oć olla podob11o
._ nie bord::o no ,Ioliczll...

JAN M .
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REKLAMA

I OGt.OSZI<NIA

WOJEWODZKA SPOLDZIELNIA
OGRODNICZO-PSZCZELARSKA
w PRZEMYSLU, uL ł..ukasiń$kieao 13

DYREKCJA
WOJEWODZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W PRZEMYSLU

,

. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

ZATRUDNI OD ZARAZ

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

na dogodnych warunkach

Wymagania - męiczyzna do 50 roku
i 6 lat pracy na stanowisku gŁ księg.,
na stanowisku gł. księgowego.
Oferty piscmne naleiy zgłaszać do 15
Stacja ..Sanepid". 37-700 Przemyśl,. uL
"konkura",

pracowników do prowadzenia sezonowej .przeuiy OWCK:ÓW i wanyw na t:ielonym rynku i kiermas:uch ulicmych " Praemyślu I Jarosławiu.

Informacji udziela

dział

kadr, tel 61-n lub 58-18.

iycia, wykształcenie wyi.sze ekonomiczne
lub ~rednie ekonomiczne i 10 lat pracy"
V1 'US7 r., pod adresem:
Rynek 20•• samaczeniem

Wojewódzka
kopercie

Da

K-120/1

K-12111

DYREKCJA

PRZEDSIĘBIORSTWO

OGŁASZA

Przemyślu

uczciwą, lubiącą czystość sprzątaczk,

•
•

PRZETARG NIEOGRANICZOIIY

DR dostawę w lU ł IV kwartale br. 1 500 Dl .ueśc. iwku Da budow, prowad.on.
o. terenie Przemyit..
Pisemne oferty. s podaniem cen, oraz .arttllków dostawy, Dald, .kłaclał ..
terminie do 1.08.1187 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 3.06. 198'7 r. w siedzibie przedsiębio~wa o
,od:t. 10.
Zastrzega się prawo unieważnienia pru targu bez podania przyczyn.
K-I2a11

ZATRUDNI
w WSSE 1 TSSE w

GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w PRZEMYSLU. ul. Slowaclde,o 104

-

WOJEWODZKIEJ
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
• PBZEMvSLU

mgr. polonistyki, socJologU, kulturoznawstwa.
biologii, farmacji, chem.U spożywczej . pielęgniar

stwa
mgr. chemU z doświadczeniem pracy na chro-

•

WOJEWODA PRZEMYSKI
ddałajlf,c na podstawie art. 127 wł. 1 i 2 ustawy z 12 lipca 1984 r. o planowa..
nlu przestrzennym (l}zU nr 35, poZo 185)

matografie gazowym .

•

oraz

mgr. prawa" TSSE w. Jarosł.wł.a..

•

ZAWIADAMIA, ZE

~,

ł płacy

do omówIenia w Dyrekcjl
WSSE w Pnemyilu, ul. Rynek ,20. tel. 20-68.
Warunki praey

K-12211

Olloszenia drobnI
NAPRAWA. PRALEK AUTOMA_
TYCZNYCH.
Pełli,.
UO~lIlU!Dt
C-l:c:łe.I umi~nnJ'ch. PrnmJłl, ' I.eL
, . . . . . . . .0 l'" le L
$l-SZ
••

u .. n

au,. ."

NAGRODA

:ta

dalII •
koweJ brolWd.

.PIo

łet.

G-259t'J

:r.wrot :r.,ubionej ."
paml,tWidomN6, Pr_

Pr:zem,.łlu

a-m

SZ....

SPRZEDAM trabaat. IPra_mTłl.
aL I abJa " / Ił oru .Ilnlk .50 do
t i. t. llllJp IPraeroyłl. OpallAII_leco
lh,. . . 1).
Q-2'I'
SKRADZIONO prawo ludy kat.
B • ."yd.D.e pn:n Wyd.dal KomuD.ik.cJl Urzęd\l MleJskle,o." Pnem,.Uu D.s nazwl.u:o Teren " ':111'6.
S._r,.łD.ikl

o-m

U/L

ZGUBIONO le,ltymacJ. ukolzl4
I\r W/83/M, wyd an4 pn" Zesp6!:
Szkól Pnom YNU Społ;ywc:r.elo w
J.r~.wl u llłI
n uwlllko ".4w1...
b r.... _
0-_
PIOl'R LAKOMSKl lum. W.l,.125), zgubił pr.wo jazdy k at.
AS. wyd.no przez W,..sial K .....s ·
• IIlNjl Vt'a4!«. Miejlkle ..o ." me-

w.

m,.ł1..

Q-211

SPRZEDAM

Wi •• omŃ6,

tarpana

Pnllmyłl.

Ir.

.1.

1979).

ł..k.,_

SPRZEDAM n ow,. IIImson-elektronik. Pnem,., ,,, leL U-K.
0-28'
SPRZEDAM motor MZ Z50 ($
w przebiegu). WI.'.m_UI Prse.
myłl. uL Kru.l6sllle,. U./l.
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PRZEDSIĘBIORSTWO

PANSTWOWE .,poLMOZBYT"
w PRZEMySLU. 1Il. ZaDa 1
-

1ł'

nri4aku •

UkwlclacJ. Stllcji

Obsłacł Dl'

T

oferuje do 30 czerwca br.
po obniżonej cenie części zam1clllle l akcesoria do marek: tuk. H,.... Tarpaa.
WSK 125-175 oraz Romeł.
Info.nnacJe Ulysbć mOłaa telefonicml. pod numerami: ....11 1 ....11 luli te-

lekiem 633241.
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Zgodnie % art. 54 ust. 2 ustawy z 1974.. 10-24· "Prawo budowlane" (Oz U nr 38,
po:t. 229), art. 61 ustawy z 1960-0s..U •• Kodeks postępowan'fa administracyjnego"
(OzU nr 9, po~ 26 % 1980..03-28), § Ił ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów ..
1985-06-27 w sprawie podziału inwestycji, :zakresu zasad 1 trybu ustalania icb lo.
kalizacji (DztJ nr 31, poz. tłO)
PREZYDENT MIASTA PRZEMYSLA

..

ta

wła
Wyrę

wartości

nenie

Daczelnik cmiD, Zanecze, w wyniku okresowej oceny realizacji mlepcowY'Cl'
planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy. po uzyskaniu stan9".
wIska Gminnej Rady Narodowej w Zarzeczu, pnystępuje do aktualizacji miejac.. ~
wego planu ocólnego cmłny Zarzecze oraz miejscowego planu ącse,ółoweco .c eatrum tej l1Jlioy.
~
Zainteresowane organy administracji państwowej, jednostki organizacyjne, org....
nizacje l osoby fizyczne mogą zgłaszać uwagi l wnioski doty.czące zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy 1 centrum gminy Zanecz.e.
. Uwagi i wnioskl Daldy zgłaszać Da piśmIe do nafiulnika gminy Zanecze w terminie Z tygodni od ukazania się ninieJlzego komunikatu.

•

ZAWIADAMIA, ZE
3 marca 1987 r. na

żądanie

Zakladu Energetycznego w

Zamościu

dla nieruch.. ~

mości położonych w obrębach Ilt 80. 90, 92. 97.. '8. 99, 100, 101, 102, lU, 120,

lEostalo
121, 122, 123, 125, 127 w Przemyślu _ dzielnice: Zielonka i Kruhel wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
obejmującej modernizację układu elektroenerletycz.nego.
W ciągu 14 dni od daty ukazania się zawiadomienia w prasie można w Wydziale
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek l , pokój nr 10) uzyskać szczegółowe dane na temat zaKresu modernjzacjf YfW. układu oraz zgłosić ewentualne Wnioski l zastrzeżenia.
.
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"Festiwal"

TKKF
w

(8)

l_law lU T.M)

J. ~KS - elU""a, (x)
1. Cz.arnl J. - Polna (2.)

,

Słonnem

5--7 czerwco., w

S lonn"m k .
się nó'ty
jut Wojew 6d zkl
Z lo t
Ognhk
TKKF. Jak t.wyk le w prolramlc
doroc:r.ne(o spotkania, pom WYmianą doświad czeń związa nych z
organ i z.acją wy poc zynKu I r e kr eaeji w zakład ac h pracy or8Z ln~
n ych 'rodowiskac h , lleme a tr ak cjI:', tu rn ieje 1 konkursy. S zucg61y w n asl~pnym numeru.
Du b~ka ,

"TOTEK"

odbędzie

(bzJ

J. L(k - Zuraw (I )
ol. Start CUrni p _ (I)
5. I'illon ia - Pogoń (2)
ł. B ur u
_ Sanovta (x)
T. Dlt':ltcz.ad y-Karpaty II(t )
ł. Dudo w ia nt _
O nel (x)
8. Dynovia _ Spomu& (x)
10. Roztoeu - Gać (I)
•
11 . Zdr6J _ S y l'1m ka (x )
1%. S z6ws ko _ P lali t (2)
13. 2,urow la n k.a _
KupIa U'·
eu: (I)
P oz. 1- 7 _ klasa " M " . poz.
11_13 _ li ga okr(go w a. W naw ia sach t ypy r eda kcji. TES '
m in na dsyłani a _ ł. . 06.
I mię

Miłic"joy

wielobój
W pu.eddzJeń Dnia Zwycl(stw a
odbyły się w l~rzemyjl u dorDCUle
zawod )' w w ieloboju ml1icy jnym
(str zel a nie, nut g ra natem, , kok
w dal o r az biegI na 100 I 800 m).
Drużynowo

zw,.elę~ 1

:tespc'll

WUS W przed ZOMO Prlt'-myś ! 1

QUSW Lub au6 w. I ndywidualnie
najlepszy m

w ieloboi s tą

okaza ł

się Zblgnlw Skrzela
(W USWl,
wyprz.ed zaiąc Miccz.yslawa
Lecyka (Z OMO), Bogu sł a w a
52)'-

d lowskiego lWUSW ). Jalla M Iś
kicwicza (ZO M O). Andruja P acynę (RUS W J or05l o.w) I Zbl,Kiszkę
(R USW prze·
niewa
w orsk). Z dobywcy c:zo towych l o·
kat repre;o;en towat b(dlj
woje wództwo na z.awodac h
strefowyc h.

l b:J

Nnwisko
A d re.

ZESTAW nr S (1 51 kuponów ): 1 x l2 (F. Kak), 5 x 10
(B. 2ero, J . P1ą lkowskl, #W .
Plema r . A. K aslclik. J . Ar t ymow!cz). 25 x II oraz 39 x 8
tr. tleń. P o !l zes ta wach;
F.
K ak - 48, W . Bło narowiex 47, J. Kon drat I H. Hermano~
wskl - po 46. J. A rtymowicr
_ 45, M. Go d oł - po 44. E .
Wojna ro w le2 I Z. P yc h - po
42. Z. Sw!ąckl _ 4l o raz J .
To m ll5. T. M a law s kl . J . Tonla I A. DzII,:gicl - po 40 p kt.
Po 39 pkt. m ają : K. Kowal·
skJ, M. Salurczak l A . Ga1(:18. a po 38 _ J . P iqtko w.lti,
J . Nykiel, M. Pi w i..ńskl I W .
Dllc:g iel. Ko le jna wplata na
cele .połe cUle - Emilia L a komaka z Przemyśla (łączna
.uma wpłat - 5700 złJ. Du,!"
kujemyl

Dz iękujemy

I

. . z Pucka, IdU. odbywal"
6nał7 XlV OSM '" .ruwatwje ~ napilall

sit.

~

(.

~1

Ip'ęglar:z.e

",. .6Iq." tym rokU,'

leea w~ &
z El~ JdZU'
Dl)

\1/

tan::~, ;j;a
rywał~owa

,portacttha,lowych teJte

(lUmpiad,

-

repreuntacJ.

woj. przemyskIego.

* Podczas

wyjaułów

slut-

bowycb 00 Oleina t Szublna,
paroiętal o nas ,taJy czytelnik
oraz :Ollorzaly
..totkowicz;N
Franc!.slGk Kak t Sarz,.~,..

PRZEPISY
•
NA ZYCZENIE
CZYTELNICZEK

.. Z Zakopanego- pot.dro-

•.....:.Enla nooesłali stali cZlteln:cy "Zycia~. uczestnicy wy·
decz.ki zrug:mizowanej pn;ez
.B!esrezadzką

*.

śmy

Brygadę

Z Trójmiasta

WOP:

odebr.U-

mily dowód pamięci od
nU2:ych młodych czytelnidr.Ów
- Edwarda, Bogdana, Ani t

Pa.trycj! z Prremyna.
.. Z turnieju ,,.Loowe von
-Bonn" I dru:l:ynowego o§mJomeczu we IIQreCie ~żcZ:,lĄ.
rozgrywanego . w Bonn,
pozdrowienia przes iał Wojcl-ecb

KONSTANTYNOWIACY" :& MOK W Konstantynowie (woj. ł6dzkie) zdobyli
,ł6}vną napodę Xl Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych ..Prze.
myśl '81".
Fot. ROBERT PAWŁOWSKI

Oryła.

•

CIASTO DO WSZYSTKIEGO

Ciasto udaje się ponoć u·
wue, motna :r. niego robić róine kombinacje. moma io po
upieczeniu przechowywać kUka dni t pr:włotyć - w razie
potrzeby. Pn:ekładac rnoł.na
musem z: jabłek.
dtemem,
kremem, moirla je lukrowa~
jut przelatane. mama na ,urowe cias to prted pieczeniem
układać

Z Krakowa pozdrowienia

przesIała nasu .tała cQ'telnfc:r:ka ..:... Borw;lawa BurkackL

surowe

owoce

(np.

rabarbar, truskawki, maUn1),
mogą to być owoce roWU"oto·
ne z mroronek lub owoce'
kompotu, motna przed piecze..
niem posyplu~ dasto kruszonk!'. Oto przepis:
lIklaDlII 1I1'1l<ł. ~ pld_1lkJ
l Ja jka . .,tol kOIW ma...•
.. )'!ty
masła',
aleeałe'"
pkla"ld "'w.l"eJ &mle~,.
(111."
m.dlelo
mlekal.
I
I,-teCllld
I

k.upon

Krzyżówka
z hasłem

~

PCI':tICl'lno: 1) lad. 2) f01;b"opnołt: 3) kobie ta 1; ro zwlą1.anego maltcń.·
. twa, f) ' prwplywa pue:r. Dębicę. 5) w parze I:e 'rubą, 6) wyrób '.1116klennlezy. 7) potrawa ie 'wldycll warzyw I owoców, 8) wśród leldt().o
atletów, II) pro'ba, po6an~ 10) perkusyjny
Iorut.rument
muzyczny,
11)' :r.w li\~ organScz.n.J 100 razy s łoduy od cukru, nie:5:z.kodl!wy dla
rorowla, 12) poet,a 1170-11131, redaktor "Sowl1.drzalo".
Plo_.: AJ 1,broA uemUercz.a, B) pOI'tat w szt uco
teatralnej, CI
opieka, patJ"o~t, Dl _t71. E) wielkie oslą,n!ęc!e ~o.rtowe, F) 5pe.
cjalny ~ 'fNl. do ,azety), G) dow6dca K01.ak6w,
Hl ozdoba
kos~ul1. U bulprakl btstoryk ! archeolog 1874-1958, J) w ielka ma~a
ludz.f, K) póqwny napój, L) skladnik tlusuz.opotu owiec, l:.) klusak
o.rłowal, M) mebel do spania.
l
.

" 'T'UY .. knlek bs"U... kl .4 1 4. :u d .dlll had.. klón wyllla~y
... dCIII.ć Jak. t'os ... llIsall.le.
Tnmlll. D.uył .. nia, , ..... 1" .. 6 _ TYLKO HA KASTACH POCZTOWYCH Z KUI'ONEM _ IIw• • "".d .. le, Prawldl.we 'CI'.wl~:r.a .. la walJt'
ad"lał W I .."wanl .. 11.....0. u!"ill....,.ch.

Potrzebn.a jeszcze
jedna huta?
Przemy sk ą ul!c~ KT,sińskiego
od ulokowanego
pu.y niej kompleksu handlowego (z .. Pewexem",
klosklem . .. Ruch u" I sklepemspoł.yW'C1.ym) oddl.lela
kllk~roweJ sz.erokokl
&kar·pa,
będqca na·
m!astką I.leleńca. Ponlewa:!: nie
pomyślano wc:r.e·
śnleJ o wykonaniu w niej 2-3 przeJŚĆ dogodnyc h
d·la kllent6w powyts.zych sklepów - c:I ostatnJ
w i z n a c I. y 1 1 lObie dwie wlasne .. dr6tld'".
Tak na tdrowy ro1.Uffi to nale:!:alo w tych miejscach
poIo1yć kilka płyte11: - chodnikowych t byloby po
sprawie, ale :.decydoWano oię na ogrodzenie skar·
py kllicudzleslęciometroweJ dlUC'04cl konstrukcją I
k"townlk. I drutu r,bt:ojeniO"weg.o. Ko.UowaJo to
kiIk&ddlolil!,t tysięcy, a w prąnło6el w,.magać
~ stałej kon!iCrwacti,
co przynIesie dall&e

"->.

.

-. W "lViełu paAltwac:b i miastacb dec)':Qc o ~
,óloweJ łołfauz&cJt cbodDik6w, d.r6g O4IiedloW7c1l
oraz innych lraJrt6w dla płeN,-cb podejmuje
docHero wówczas, ,d,. ~ W1,błont. lObie aaJdoeOd·
nle.j5,ze pruJłcla. W Prvrwilu, I nie l7lko, , . .
&kur&t na ocłwTót: proJektu,Je ~ plesze ulakl na
kilka lat prz.ed Ich ułożeniem. Skutek jest taki, . .
maluje II~ p6:!:n!eJ bezse.ruowne tabUc:*1 o koale-czn04c1 szanowanIa zieleni. • następnie til.tduJe
pruoszkody typu wapomnlanego ogrodzenia.
Ani
chyb~ trzeba bQdz!e pomyśle~ o budowle koletTie;J
huly.• •
(ler,)

li.

~"łr.r ••

(I".

p,oAlna do pleCie"...
.oIL Mota. 40dat

Ueow, 1.. 11

"~

e\llI.ler

tr"""1II a116rk'

l1li'&.1.

PO'"

ra6C1.owt).

mail",

"'"pat d . . .lilIJ

nlkln

"ront" do pltCZOola Do"..WYnUend. ZrobIe dolelr., w bił

I

J'Jka. wid r OZpIIIICl.O O, . lit lI Ihu-..ca I łmltt&o,. Wyr abiał
tyt .... , ~ Dla.. na .. ie' .1, .IeC" ••

Q

lUa. _ P,.., .....a byt !.a"leJ ....... y.
.te"~JI.

.10,.

Iftot..l.

kla dat. fil l)'ł....

I>TI..

p .....

"o w,.....,"w
••
,_

lIel tllllZt:Se .. Ulrlo)"llą
pleete dę .. ..ln.I, .....

'dlła

•..1..1 W plt".r..Unl "tOeeJ: l5-łI

-<

•
..........

PROSTA, TANIA J t+'l'WA

at a .': ..I

..."epkl

.' 1· .....

lqId.

1 . . . . p6ł

litej
marp'rYll1'. 1J'Ib dIeIDa, u;~
mleka. ~ łytka kakao, ąt.ecdta:

JmID:t ':li_

:'c7namonu, plaska. ł,-:iecr.ka .00~J. WU)'otko ra·
Jem wr:mJeuat I upiec na ja-

C!7

'onoz.łot}'

kolor.

KRYSTYNA

_

Mojo "Łacia tA"
komplet M·
gród, a na dodatek
dali jej je.zcze wt/.
Tótnfenle ·za hula·
:hoop!
zdob~la

Hill, KMIECI*
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KRZy1.QWKI Z NR. 11 (l,",
Ilulo: "Rad ..U. iyole w 40lJta aałale. ,dy nlu,_da w a.ba I

N.,rod~ alItorakIł otl"Z1muJ. K.o. " R"en .. wa.
Nałrod,. kslątkowe wrlosowall: ZaDd..
Nledbal.
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nieuświadomienia
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