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! Kometa j

W

w iadać
o
ni.ezwykłych
przygodach, jakie p rzeż y li na
ł owach, .lad b rzegami r zek i jezior . Są chwile niezapomniane,
do których wracają ze szczególną lub ością złowili
wówczas
"kolosa" lub zmagali s ię :z: okazem o ni eprz eciętnych wymiarach. ich h aczyk połknęła sędzi
wa ryba, a dla niektórych na jprzyjemnie jsze
wspomnienia
wiążą się ~ z okresem, kiedy Ulmiast wędki ut.ywali leszczynow ego kija, wystruganego z kory
spławika,
wysłużonej
żyłki
i
u,rd zewiałego
haczyka
i na
prymitywny sprzęt też ryb ą
brała ...

Hdlleya

•

!
,

ltekTOI!

,Ilfstę

tdanie: ,;r ll1iek Uhf-

I .Do. (uleDl) .Jta bUlzo.cji," , tllle 'o.ttł ' o-bi m i , Ię , po prOltu, niedo brzll!. I
dopiet'o ru:r.łtęJ)1ie zdanie, Tozpoctlf"' .
najqce ,ię fI(J ;ctęlciej od 'IÓW: Hm/· mo Co, no.dol jeszcu odczuwam ll.p",
po.twola ml WTÓdt Jakol do róWftOoo

l

""'' '.

D III. 1tikogo 1tie je,e tajemn icą, te
skutki k 'llZ1liU ' P'I'zed k Uku ~t d lu- .
11'0 jc, zcze 'b( dq flam wsiu, ek/m odbijac! się czka w kq . Zocilrai(cf4 pała
wUmGDa przebudoWCl calej QOJPQdarkł. TTzeb!l taczqc! m u.tlec! inłatlfrll
nit cmgi' ka tegoTiamł · I zrozumieć,
że dU' ponowac! mo::e m ll 111"', co 14mi W:!Ip racujemu.

'

,
ł

i
ł

1 ;a t o Tozt1miem. A ro.cze; .taTom " ( :rozumiet~ d lcaczell'O br a ku. te t dewlzorów, sa mochodótD, ClIłru·
. 6tD • _ NI prZl/kla d - kolOWTotk 6w 'Wędkar&/dch. Hez t llch artuk u-

łów ~1l4 tlIĆ. Uczqc
że może w przllaztoki

ueT : : ::

ewent ucalnie,
będz ie

•

!
,

tego

::~:::.
~jąt
braku

ClIkliczne
pot r zebnvch ru:r. co dzień. O,tatniml
CU31/' d ~wonjq do r edakcji ;:rozpaczone panie. k t6re nigcLl:ie nie mogą
doltat n il! kt6r uch ' rodków h ig ienv
wllltępowlinie

ar t llku~w

ł

bowala dotrzeć wazędob1l1.ka t elewizja. Na we t 8,ię udalo: na malvm
ekran ie pokazano tawalone walił
'I'7l4ga%llnll, ca następllie człowieka
dukającego co, o trudnoJciach przeWOZOWUcll i ... widocznie mu'/alo der
'ta ~ się wkibskiemu dziellnikarzo-wł, bo telewi.::ja "Ul t ll m temacłc"
nabrała wodll w usta.

l

KremU do golc nia, szamponII, niektÓTe gatunki l ep'::ych papieros6w
WS::1I 81ko to &q dvturne ;akbu
totoarv. w peu:nllm ,-eruie przlt/pominające kometę Hat/eua: pojawia;ą sU:, ::nikaJą ł tak w k6lko.

-

st ratnicll etat owi T owa r::lt/,twa Węd·
k a Tlklelf!): W ÓWCZ4S był to raczel8Po rt
elitarnll. Od 1941 r oku ,· kledll otr zll kart ę

wędkankq.

mczqlem lo·

wić

Czękiowo

maina to WtfllumacztIĆ
tzw. tr udnokiami
obiektuwnymi,
'gl6wnie bra kiem dewiZ' na komponenty. ClIdal bIIm jednak wiedzieć
w jakicj czę ki le braki Iq wl/ni k iem czyjejś (czlljej?) indolenc ji ,
n iekompetencj I.

RED.

wędkuje

matem

!

,,-,,--,,---,--------

•

Ryba mojego -z ycla ...

J AN BOGDANOWICZ 7; Przem yśla
jut od ponad SO : la t:
rodzinno
- Jelf to . lemaJ na sza
trod lłC;a -:- wędkclT<:e m b l/I m6; . ojc lee, k t6rv zaczql U1b ie1a~ m nie
nad
• r zek" kiedll sk 01kzyle m JO Jat. · PÓŹ
n iel .tcalo 'Ił' to m oim hob bll, CI ta kże
pa sją m ojego
auna J er zego...
P rzed
wojn:q 'łowl/em
t lllko uklele bez
"arill włdkankfei, dl atego w ciąglUm
sIrm u, t ebll n ie
przl/lapaU
mnie

!
•

oaobiłte; - jak to aię lodnłe mówi, IS
konkr ef nlej - podpa'ek hlgienk:zntfCh , ligninll i wat~ Trze bo przllznat, ze ItcmdeL wu,zein
kobie tom
nap rlecho zebu
oazczędztc! 1m
niepotrzebnego p lt/tanla, we wUll'tkich aptek ach umieazczono nap isy o
br aku tlfCh~e 'radk6w i wszllstk o
g ra. Do źródla t ego ,kandalu pr6~

I
!
ll

YTRAWNI
W Ę D KARZE
potrafi ą
god zinami ó'pó-

TÓtne TlI b Il :
na
chro bq.azc u k lenie, ca na dżdżo wnice - br~anll. W
Sani. blllo WIedli ba rdzo dużo r ll b. w
p OTÓwn4niU do dzU chllba 10 r azll wię
cej ...
22 patcLl:ier nika 1970 r oku łowi/em
"pod kominem" to pobUtu cegiel ni w
Bu,zkowicach . Za . przllnętę
, I utu l y
b iałe robaczki Billa pol1Ldnie. · po Jed·
nvm z kol ejn Ilch · zaciet
poczu l em
op6r ... Wcalczlllem z TUbq przez
trzy
kwad rante. Mu,ialem ją holowat dl'll k atnie, bil nie ze r wać iylki . Po wl/ciqg nięclu n a brzeg oka zal o $lę, te
jes!
t o d uZo. br zana; m lala 18 cm dlugo!ci,. watlIla 5 40 kg. CieszlIlem się ;ak
d ziecko, ca mojq saty s fakcję VQtę Oowa l
lakt. że pr.zecfei llolui/em jq na i[l lkę
zaledwie 0.20 m m. W pr~ypl ywie ro. dO!cł,

unczę.ł!iwio ny.

zdjq!em

z

0'10-

wU kupt>luu wędkarski (tlIrabkI) i to gekle podzięki dla Sanu - Wllr::u·
ci/em niemal no. frodek rzekl .Ponlewat czytywalem fui wówczas .y$!e maI liczn ie "WiadomoJci WędkarSkie",
pr~lIPtU~cza l em. ie mote to bllc! rekordow[l okaz. Polnfonnowolem
o niln
n asz związek , slotogorafowałem bnanę,
aluski wllsłałem do Komidl Reko r luae k
d OWlfCh Połowów. Po zbo.dca niu
łchliol odzll onekli, :e 1"1/ba ta pr~e 
tula okolo... 50 lat! . Ze zwiq zk u otrzll~
ma lem okOLic.moJciowq . odznak ę , upa mlętnia jqcq

m ój r ekordowlI

poł6w,

łt

ta kże pięknu k 'llutalowtl puchar przechod ni im. AlcklGndr ll Hl wa kll.

O becnie

lo wię

w lllqczn ie no

wędlc( .

. pi nni!łgoU/4 . Tł met odę u.w otam

na 1bafd.złej

sportową.

Z4

lnter u u je m n i.
g16wni , bole" - "lIba bISrdzo Olt rot·
n a, k t6rą t'1'dno zlowit. mim o iż
to
Siln ie 1etl je1 duto. RJako
prZllnę t ll
u tuwam wobleT6w (,ztuczne
1"1/bki

pllI wające) iblllst ek wahadlowllch.

MARCIN J;t ZEZ-NIC KI teł. u. int crc·
sowal sl~ wE:dkarstwem w wieku
10
I. L

- Mluzka lem wówcza s w Wanzawie, na M arvmoncie. Chodził em z r 6wfdnikami na zal ane wodq wllrobbko
po gUnie.
l:.owil Umll kara, ie.
Na
pra wdz i wą wędkę nasztfCh
rodzic6 w
nie blllo !tac!, ka::dll mia l więc
"s przę'" wla, n ej produkcji; kij b llt a"
le&zcZ1/nll. &plawik z lomowe j
kor II,
haezllk ze szpilki. a za Ż lllkę
s łużyła
gruba nic! lub dratwa impregno~n a
pa raflnq. Co to byla za fTCI j da fok lię
złowIl o
15-20-centllme t rOwego kara·
slo! Raz większca r yba p rze rwała
mi
dratwę i od tego cza su
wędkarstwo
"lvzlęlo" mn ie na do bre.
W U8ZlIkowa~
lem sobie grubJ.l kij, ~ocnq dratwę f
- mimo it up1llnę ło jd ponad 40 lat
-

pam iętam, ~e udało

mi

się

z lowił!

na tej gliniance lina o w ad ze p61!ora

kilog ra ma ... P6;!nlej
j ezdzilem
nad
Wislę . Wędkarze byli wjęci pogawęd
kq, a mnie Jcazali. pilnowat_ węd ek.
p r z yka z ując . bllm
"podrywał" ,
gdll

zacznie aię r!l SZU~ koniec kija ... Dop ieTO przed wojskiem, kiedll luz pracowałem,

kupiłem
robie
p ra wd zi wq
bambluowq z kolow rotkiem.
Rl/ba mojego żllcia1
N o cót, bylo
kUka nlezapomnlanllch chwil zwiq ~a ·
nllc h z u p ra wianiem tego h obbll.
W
polowie lat sledemdzfedqtllch.
"pod
kominem" w B unkotoicoch miale m tA)
ciqgu p61 god.złnll dwa b rania. W tvm
dniu " nastaw iłem" się na bol enia mialem blllltk ę obroto wą , tu lkę lawędkę

poIi.kq o g rubo.łci 0,21 mm. B lIlo południe . Po jedn llm % k ole;n1lCh
wcię~
wlldĄwp. ło mi ,Ię . te zahaczlllem oka. mieK. W idzę jednak. te i ll lkG. zacztpl4
mi uclek at z kołowrot ka . PomIIlIa lem
wIedli, t e mm! bllt' Co
ni ezł4 u tuko. .
Zmcaga!em się z tlJ "lI /)ą kll kadzleaiąt
minut , kilka razy zllłkca k czcla,
a le
nie 'trzeWa. DlIl t o sum, wai1lt 16 k g.
Z a pół godziny. w tym samIIm miejscu, zlo w lłem dru"iego, o 5 kg Itejsze-

'o.K Uka

lat p6tniej wllbr alem rię z
kOlegq n4 gr zybl/, wz!qłem t d~ u 'obił
wędl.:ę Po drodze r ozmllnilem
,ię 
zostawiłem go w WoU
Krzuwlecki d ,
ca aam poiec~ałem nad San do Ru,zelczuc. Zanuciłem kilka r aZ1/ - n ic nie
b1'(110. Z"ti{ł1l!tem bllt/lt k ę z w ahodlowej na obrotowq ł r ~ucnem pod pr qd.
Prowadz iłem ~blachę" Pr%1I łamej tamie. W petlme~ chwili woda
za wi r,) wala, iylka Bfę nas zpon owal a i zoba cZlllem jak 11(ba .,azoruje" na trodek
rzeki Pr ~ ypu.t;c~alem. te mote t o byc!
,zczupak, co p6tnid się potwierd zilo.
Trzykrotn ie h olowalem go na wllciq gniecie ręki, raz mlalem jut fego ł eb
na kamieniach. ale w ted ll widnie odbH się ogonem, zrobil , olto i... wędka
st r zeli la. gdyż nie zdqtlt/lem pop!ł1cić
żylki. Udalo mi się jeszc~e r ClZ Prlllciqgnqc! go do br ze"u, ole mocno $Ię
szarpal i w r ezultacie odpiql
z haczyk a. S~k oda. 1e tak ,ię 3kończlll0. bo
m latbym na swoim koncie szc~upaka,
kt6rego wagę oceniam na okolo 18 kg Obok skr.zeli mial otwory wiel ko! ci
20: zlotówki. a grzbiet por o!niętll jakby
mchem. Kilkakrotnie je,zcze jetdzilcm
tV to mie jsce, widd alem jego olbrlllmie cielsko, r zucal em mu tywcca niemot pod sam, nos. ale jut n /g dl/ potem na niego się nie zlakomi!.
T eraz ło wię wyłącznie na wędki
IJ
długości 8- 9 met r6w.
Gl6wnie
certę , iwinkę. b rza nę, ka rpia ł luzcza.
Spi ~a l :
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Święto wsi 1. ludowców
PodczaJ te,o~cUlycb obebo- ..za zasługI dla ruchu ' ludowe- "W PZPIl ZeQlła C.ecb. Wslt.·
dów Swlęta Ludowego w1elo- go" (na centralIlTch obchodach zali takte Dła aktualne udania
krotnie nawlllizywano do .,.da- Swh:ta Ludowego w ?-amo!clu wynikające & 8Ojua:r:U roboWczo·
rzeń .przed 50 lat, ldedT \o po-. medalem takim w)'I'6t.n10n0 rów- - cbłopskleJo. Przekazali r ównie!
~na fala strajków chłopski ch Alei 8łaalałaWII ~ • MaJ...erdecme tycunla ; dla ludowogarnęła
ponad 50 . powiatów dan SleDla....lIlep).
c:ów, tlla mJetzkańców przemyRzeczpoapolitej.. do ~ naj~Wspomina K. WILK: _ O pro.- .kleJ wsi.
dziej gwałtownnb WYltllp1e6 Jło: Js:lamowoftlu Itro.;ku· dounedadnlo chyba na Z1em.I Puem,.kleJ. ~ triri. .tę M ' Wł.&ł W' Pr.ttWou/liu.
W C'%ęjd art,..ttycmeJ ""J'.t.ąp.I
Np. 18 sierpnia 1i31 r. w Harc~e W1'1l% :r' kolegą -mł4łem ta Zada- li uC:ą:Iiowle • mlejsęowej Ilk.()4
(g.m. ~W). na .akrz7ŻOW3~!U "ie 'lile WIIPUU/;,%tIC .te wsi ewen- 17. mlodd.et"
w Dynowte,
dróg, qromadz.Uo .u; ok. 12 11.. tualnitch ' łamlstro;kótD. · GdU do zespól: "Przemyłl oru kapela
chlop6w, Nas~pilo .tarcie z po- Siedleczk' tDpodla policjo, o 1'1\4. ludowa z Bach6ra
Hcją, dwie
OlIoby zginęły ~ na lo nie ZGCzqlem .trzelo~. Kolego
• • •
miejscu. ,następne dwie zmarły blił ;eclnak. bardzie, oponowo""
wskutek odniesionych ran (byłO 'priek01U1ł mnie, te z 'okim
5 bm.. w .led1;lble WK ZSL,
~ w In,Y dni l)O ogłoszeni u na uzbl'ojeniem /0._ Widri4lem, ;ak
dynowskun rynku, przez Józefa
!' j ci dos/oumie zdemolotp4U odbyła się podniosia uro czYlto~ć
Banata z UlanIc,., - proklamacji po te' n'(l
uźnf
wpisania do kslUI
..zullltenl
strajkowej). D%lllaJ, w miejscu dom Michala Karo ...
d:r.lalane "licha Jadowclfo wo.JeStarcla. I tol obelisk Ufundowany
Wspomina S , Czeplel: _ Nie "'6dzłwa ~em,.aklelfo". Zan.·
prze:z społeczeństwo w 10'7 r. wiem jak te drd WJlOlqdalV tli czy tu tego dostąpili: Wahfrła.
Przed nim to włałnle, 7 bm.• Mona.terzu, bo akurat bvłem _ Bu~kowaka • Pnem7ł1a, Sbllll.
%łoiyU
kwiaty przedstawlc:iele ;oko rezerwina. _
M ~wicze· .law CIepiel • MaDUłerza, An·
politycznych l administracyjnych nwch wojskotot/Ch we Lwowie. clrzeJ Domin 11 Ilul,.. Jan Dala·
władz regionu, udający II~ na Doderol" do
1ednak in/OT- mara 11 To~. Andriej Fran·
wojew6dzkl.e obchody
Swi~ta macje. ż.e chlopf .tra;kujq, te kowskl 11 Łukawea, MIchal Jo·
Ludowego do Harty, kt6r, tego "oUcjo do nich .trul4. Cal" CZCI' dlowakl 11 Drobobyeskl, Teresa
Kr61 I Jarolławla, Jan Manilodnia (jako pierwizą wie! w wo- Cr%1fTl'tano nas w pogotowiu.
jewództwie) uhonorowano odltenld 11 Lubac2OWa, Wojciech
znaką .. Za usługi dla wo}ewódzPodniosły moment uroc~stośc:ł P6Horak • ROIbona, Wojciech
twa przemyskiego". Przed lam- w 'Harcie (jej gospodarzem byt lladzJlllak 11 Radolowic, Stanltejną
Szkołą
Podstawową im. MGK ZSL w Dynowie, któremu .Iaw Ruinik
.. Majdanu SIeBohaterów
Walk
Chłopsk ich prezesuje Tadeus. ~d.a), było alaW1lkleco, Slaaltlaw Studencki
womadlfU dę mie9zkańcy wsi, odsłonięcie obelliku przed mieJ- I Ole.'uc, Bliten.a Szesepanlk lit
dokonali tego Byltrowle, Ludwik Szyblak ..
delegacJe ~ sąsiednich gmin. By- scową szkolą
II w§ród nich m. In.: ' u~tnlk A Do~J ... Adam Tęeu~ (etlonek Drohobycul, JMer Szymanskl le
tamtych wydarzeń. 88-letnl dd~ NK ZSL) l Tadell'l Dec (Preae. Swiętero, Jan Uchman 11 RakietdneJ Domin 'I Barty, Sbnl- WK ZSL).
nic,.. Staniaław ZaJlłezkow.ld 11
w Czeplei 'I Ma n:uterzaJ KaDO wydarzeń sprzed p61 wie-- Horynca Zdroju; I Jan Zawada 11
len Wilk • Sledlenkl - Ich ku odnieśli si~ w swolcb wyllą PllfaD.
(cd)
to wIdnIe odznaczono medalami pieniach T. Dee I r Hkrelars
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At 7 lat trwała adaptacja budynku po byłym dworcu kolejo-wym w Jarosławiu dla potrzeb
słutby zdrowia.
Ale w końcu
prace budowlane 1 modernizacyjne ukończono t Rejonowa
Przychodnia
Lekarska
PKP
pr];J>jmuJe jui chorych _ pra·
cownik6w kolei oraz członków
ich rodzln. Znalazły tu pomlen·
ezenła
dwa gabinety lekarskie
oraz. gabinet
Itomatologlcz.ny.
Przy przychodni otwarto równ lei
poradnię ehlrurglcmą. glnekoio--

~

Jarosławiu

giczną. zdrow ia
pediatryczną. Na

psychicznego t łJcb ocUelloklacb (często ponad
miejscu łlI. tei Z' km od Jaro.ławla), nie nad,_
(odpowiednio wyposaione) _ la- ta
11
"",kon)'WaDlem Iwoich
boratoriu m
analityczne
oraz usl"". KłoPOł jetł r6wnlei 'I per.
aptek • .
lOn.elem 'rednłm. _ do pelne,.
UlpokoJenla
potrzeb brakuJe
- Mamy _ in1'ormuje kierow- nam S eta"w
plelęrnlars1deb.
nik przyChodni lek . •tomatolog Dłatelfo .... ~w ImleDla ludzi cha·
PIOTR URZĘDOWSKl _ ponad r,-eh I clerpllllCl:Jeh _ apelujem,.
I łYs. podoplenllYch. Teren jed do naczelnika .Iuiby zdrowła
bardso rollerly _ od Radymna DOKP w Krakowie o Jelzcle
PO Slenlawę I Pruchnlk. ny.po· Jednlt kare"'-ę I • te Irzy ctaty ...
najemy tylko Jedn .. kareU, .. porotowl. ratankowel'o; ' klira przy
(bro-ua,

H
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pre!.. R\Idołf. HoH""''''I'.
11 VI, &~ 1I.)f - Rkltal w
wyk. Alok. .n.d.J. Sw-wu4a •
Wielkiej Bryt/lnL\ (.-k tł.ypc:e ) I Lu.cJan. t.w:. (_t_lul.).
.tli VI. SQd&. U _ .,CaIlneerJt ...
_ b a}l<. W wyK. unnlOw I SP
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LtlOACZOW
Trwają,

prace przy budowie do.
'a:zdów do nowego mostu na Sanie w Przemyłiu. Koparką ..-U
robotach alemnych kleru}e opera·
tor Stanisław Sapa.

lUn .. "Me l .. dla" ,~ eanse: ' .. d ....
11 l Ił. II led:del. l:Od2. Ul.

:rr
.......

•

tzenlu. . r~lI'Uchu łechnologlcz.·
neco W'7pil~k::a~ .Ię tu bc:d&ia

"Karate .. ," z k anton u %01tej Rzeki" , .. 1\11\ .. ts).
R~ ktronkzny
ltIO:'derc,,"'
(USA, 1$'"
~ 'l'aom Hom." (USA. 181.

na dob~ - tak prz.ynajnmieJ
sapewni::a kierownili zakładu
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bochenków chleba I
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drugie tyle bulek. Powinno to
za5 pokol~ potrzeby cmlny.
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budowy
rcmiz.o-świet1tc:y. Pr:z.y fundamentach pracowało przn \r];f
'tłnJ ponad 20 osób. Jeszcze
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garat na
samochód

bojowy (materiały daje U~d
Crnm,.). Co prawda, ochotnicy auta Jesz.cze nie mają, ale
obiecano Im., te garał nie bę-
dzie .tał pusty.
• Ani złotówki nie kosatowalo gminy wyt wlTowanie kilometra drogi. w Bachowie wykonaU to w CZTD1e .pdłe-
cm)'tl\ nmt mleI:zkaóey. Te-raz czekaJ-. fUl a.raltow)' dy..
wanIk, kt6ry
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Migawki z gminy Krzywcza
• 28 maja nowo wybudo....ana w Krz.ywczy piekarnia
GS wyprodukowała kontro lną
parUę chleba (70 bochenków).
Pieczywo było podobno bardzo smaCUle. Przemy.kiemu
PSS-ow.ktemu
gigantowi
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Jeden
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Uprod

ta

III

giga lorii
rósł

P~obl emy ~rzewania nnjlepiej analizować
"na c hłodno",
czyh po 'Se:wrue. Gdy już ci, którzy z.imow'ł por~ nic mieli
..~~ uznać ciepła w swych gniazdkach, wypełzną spod
pterzyn I koców, wyskOCl.l\ z filcowych kapci a szc%ęka nie ~
ban;ll zastąpią sapaniem: uff. jak gor~! W6wC'UJ3. być " może.
tlWłE'f"Uł. te komuś Jednak zalety na tym, by nie marzli. D0puśćmy więc do głO$U ciepłowników tych, kt6rzy wytwanają kaJori,: (~e nnleży myli~ ich z odpowie(błalnymi
%.a
srrnwność Slecl w blokach), klony z ręką Dt!. sercu zaklinają
SJę. te robi", co mogą. iq:,y było cieple j.

M

.ed.. ~UtN bedl.le po&os podarce komunalne;,
cleplow mctwu Laku, .l!td teł radni, członkowie Kom1.j\ Gospodar Ki
Komuna lnej, Mieulum\.owej \ Ochro117 Srodowlaka NRN, zafundowali
IIOb le cyk! wycieczek do pnedsl~
b lor.tw kotI"iunaln,-ch, by . olldni e
poznać
,""oblemy merłeb'ków ~ I
przyt:OlO""łlĆ sl~ do. tematu . od podnewk I.
J esienna

łwltcQna

z.czn1jmy od teco, te MP,EC w
bardzo llybkl'!1 tempie - jak: P1"l-,Y~aje d"rektor mrr Int. STANISUW POGODA, &ac~ło prujm~
weć m ałe kotłownie od Ich· dotychCUlsowych wlaścldell Jednak1.e to
twoneule ..monopolu" aa ciepło a\a~
ło

nia

ah: koni(!CUl.ośd4, Cd,-t ciepłow

nadwytll:am.\ ene:a fApotncbowan5e plerwu.ych
odbiorców .1t:.C::l1o zaledwkl 12 proc.
jej mocy IzcQ'Wwcl. Naldało wi~'C ~
lL:I.dbat o to. b7 jak _jpr~uj w y .kon:,-stywano t~ moc 'fi wł~ksz,ym
.topniu. Mlalo to r 6wnle! na celu
dy.ponowała

Cli,

mpe1lR1len&e 1ep&uj kon\rCIli do&ta'W
ciepła J _lękl1'.lł
operatywnoś~ w
Ulu_amu awarII, • prude w u.yst-

ktoś poc:ątu

~

łla, ~atrzqc

I EJSKlE
PRZEDSIĘBIOR
STWO ENERGl.'TYKI CIEPLNEJ W PRZEMYSLU JEST
NIEJAKO .,NA DOROBKU". Bu.~Io 11 lCh)'lku roku J985 i od te j
por,- %001:110 jut wchl()CI'l~ około
tr%yd %lestu n leekonom lCUlych, kopcąc,.ch nleml10slernle
(lE po wodu
braku urt.ąd uA odpywJ~y ch) l
opo.lanych lE regu ły dobrymi galu llkaml w(gla (a n ie mIałcm), małych kotloww. PrtcJęło je od spOld :l.leln! m lenktlJ1iowej I Innych wła
jclclclL W prz-ysz.lo§c! :r.:1m!cru:. WY łączyć I: ru ch u o.leln dalszych te1:0 rodu:.lu kotłownI na ~.o.n l u. No
I c::r..a. naJwyu:r:,. pomyśleć o ogr:r.ewanJu oblekt6w po druciel .lronle
Sanu _ IleĆ clepłownlcl..1 zos t al"
jui "prunucona".

Czekanie
na
,racjonalizatorów

O

SIĘBIORSTWA. J (!.Ś U

komin ciepłowni ..Zasan~e". mieszka.ńcy Przcmyw jego. stronę, zastanawiali się: "Będzie kopc.:ilo
ba, nU.lIlo, czy wywleje .z zachodnim -w iatrem?". Komin wrósł
juz tN pejzaż, a zainteresowanie dymem ustąpiło wcickawieniu: .. Car będzie cieplej?".
Kiedy

przed
wy jazdem na kontrakt do
I ranu, by -~hciala uoblć coł jenae w kraju. Drugtej zaś, d la
wzmocnienia m ot?",'acjl do praCY',
trzeba było ,,polccIeC" po premll Z
podobnym1 prz,nladłościami Dal~
wiec: llc:z.yć liC I teru.
tLE W POPRZEDNIM SEZO~
NIE MPEC ZABIEGALO O
ODBJORCbw MOCY. O TY.
LE KOLEJNI ODBIORCY ąĘDĄ
MUSIELI WKROTCE ST MAC S~
O PRZYCHYLNOSC TEGO PRZED-

·kim obn1icnie ceny Iprzedawane,io
tie pta.
Ur:r:ll,du!lll.
w
pr~)mow:an,.ch
przez MPEC kotJowruach były na
ogól skrajnie wycksplo.towane. a
najbard'd ej opłakany .140. przedstawiała ta
z osiedla KOlynierów.
Obecnie VI w icIu budynka ch, po wy- ląaofl1ch
z eką>loatacJI kotłow
niach, mJcuCUl, .I~ w«:zl,. cleplnc I
wymiennikownie ciepla. Nlekt6re I
tyc~ obiektów s~, albo bl!d~ w przys:z.loścl, adaptowane na
b iura d la
pracującej doty c łK::r:a1 w koc:r:ownlct.J"ch
wlIJ"unkach
adm.lnilt:nt'ji
MPEC, n a pom!esz.c:r.enJa IOCjalne i
wars:r:taty napraweze dla .arDOCh~
d6w pogotowiu technicznego. Prl-,Ykladcm jest była kotłownia pn.:t u l.
Płowieck ieJ, gdz:!e prace (w dute j
m Ierze
Iysternem co.podarciYm)
pro",'adwno nawe t w dmie, w najtrudnlejszycb warunkach atmoder,,cnych t d :r:lt: kl ternu w krótce częjt
pomles:r:c:r:eA bl:dzle lotowa KotłOW
n ia na osiedlu Rogo:r:1ńsklego tmleni s il! w mat:'l7.)'n techn iczn" MPEC.
Niektóre budynkł pruwłdz!rmo N
i nne rele (rn. In. na l'klep J (CDlruIII: tc!e1onlc:zn:t).
,
.lak jut .spomniellśm", na prZ)'do magbtro.lI czekają koler
ne k oUownler Na mnI'Ilne.:e docb~
na1e17, te Ich elimJnowanle
jest
wainc nie ty.lko z cltonomiCUlego
punktu _wid~ia _ wyklucza
tym &Wllym n !edomaganln w,-nl\ra·
jące & łamo.nia c:lrscyplinY, bo kontrola pracy palacZ1 .. prawIc .zelo!-duesi(clu rozrzuconych po m1dcle
obiektach b7ła utrudnioM. 1'y1ncnSCłl\ dyrektor pnywob'wal p~kia~
dy :z pr%Cllzlokl., \tled,- to tr7.ebe. bYło po prostu
lebrać u .ykonawców. by pocU'ill ai,= (lt"zylQczen 1a
koUowni osiedlowych do ste cl ciepl-'
nel. I tak, na pnyktad, • • \lnle ubiegano o w%Jl,=d,.. iedneJ t brygad.
k t6ra .iedziała .tul na w~lIzkach
łqczenie

.1.

to .twlerdzenle z.a me,alomani ę
ciepłowniczego
potentata,
nlecb
pr:r:yjmle do w ladotI"ioscl. że praktycwie n ie ma Ju t reloCtw' UlOCy lUa
projektowanych w na jbHur.e' pr1:Y~
Izłojci o siedli m!es:r.kaniowych. Wy.

w Jnln~:rm

f-leclu Tncjonallz.alon.,y
l łZ4
projekty wynalaz.cr.e, II którym ud~
IOWIU'IO 1 851. Ur;yl'kane efekty e~
• m1cmC prw'kroezyl,,· kwot~
5'90 mln
z.łotycb.. Nie je.t to duto,
twaty .... ą
te w latach lt71-11Tł :r:ełauano
ule po około . _ prI'Ojektbw, • ~
ai(:bklntwa u7.)'.kl_ł:r t tego
tytulu
po 100 mln zł oat.e:zędcokL
W wielu t.akla4Ach nadalobserwuj.
-dę napnne
..,.wllko
pnewlekk,,,
wdnUnia projeld6w
wynaIazcQch,
pn;J' fÓWDOCzesnym nJewykor:r:,rstywaDlu napód pne-maezon,.cb na ten ed.
WystOuje takie prawie zupelny bnk.
t oaauco wojew6duwa "łosIU

f'CCt.:

nika .tąd konlecznGŚC natyCbmialto-.

wego rozpoc:r.~ia druJ!:"ielo etapu
rowudowy cleplownL Chocld tv •
uJ.nttalowanle
dw6c::h
kolejaydl
koU6w _ typu
-%5. • Dwa obecnie
pracu~ce
w"twarza:łą 54 Gcal _
,0d:r:l.nfJ, ~ .le to tylko polowa ltOOelewej m oc1 ciep1owni. Jakimi IPO1Ob3rnJ trzeba o te ko tł" J,a'triept,
niecb po1.Oltanle t:tjcmDicł- W,..tar-U1 powied%lcć. kl produceat, jako
warunek przyj(cla um6wteala, po..tawU doa;tarcr.enLe 30 ba !'\II' ...
odpowIednlcb parametracb. kt6re ..
tak unikalne, te sam wojewoda
mUli a.l ę .rocb.e nable4z.1f. b7 )t
:z.doby~. Oby .sl( udalo. I to Jak M)predzej, bo cykl produkcJi takJe, o
kotł a trwa rok I jełll . _ łp'.EC nie
.,wskoc:r:y" w por( z. z:arn'łwlflrlem.
• 8wa moi.e odwlce siC .. najleptl]"l'Q ptl'::rp;!.dku o prawie
la·
ta, co oznacza prawdt.iw. katamof( dla budownict\\'lI miesz'kaniowego. - Pe prottu nie będaIe epae.
wanla - ostnell"a dyrektor Poroela.
Na. tym nie koniec JIt"(tblem6 • .
WprawdZIe MPEC, od m omentu rOI:~
ruchu ciepłowni.
Obllli"ło
-cenfi:
cIepla z 7,7 do 4,7 'ił :r:a. giga1calOrill:,
to jednak trloCha panlięta~, te na te
cenę .składa li( m. In. kO!:r:t transportu _ samochodoweco. Bo ciepłownia nie doczekała
Iii: jen c lo
bocUllcy kolejowej. Woienie opału
clęiarówkaml , nie dość, te obcLąta
l tak .komplikowanY'" ju1 ruch
miejski. lo w dodatku n iemało kOn.·
tuje. K as:r:t,. wylllkaj~ce 'Z brak U
bocznicy wyni05ly w roku IG85 t,4 mln ~ ... w n,'"lSl4!pnym Wuosly
'uż do 17 mln, a j ak si ę pr:r:cwielU1e,
r.a niespełna dl\'a lata. wyniosą
48--50 mln U. Wicb~ wi~ jaaDO, te
bocznica kole jOwa. to . prawa niczwykle pilna. WY?ftda .tu donUcić,
ie ,,Mostostal" nic Prą,t.It,pll tul.·
eu do montażu dwóch suwnic, nii!-

wn

qJosU'6 lDDow:aeji. kt6c'e

na ...oet powlnD.1',

T'Ot.ładunkv

~,

w

poWiada d~łor - ebeIa"'Yftł u~ . . . . . . . ."IMaae tIIi enka~"

tIIk7 8IMraeldec.. Maa..u.leJę,
.. I wła4he .....,,.--..A łd ..te.u.iewd .......ey·

siębiorltw~ PrzemyIlu NII!![\~o w J a-

roslawlv. t FRANCISZEK MARKOWSKI z Pa 6!ł. wowe.:o Okodk& WaszJ'nowelO w Radymnie :wstali udekOroWIlll1 Srebrnymi Krzyłaml
Ociotwno yówn ld wyniki

n.

Zasłu~1.
wsp6ł"za"

wodnlctwa o tytuł rralstrza racjonaliaacjl oraz pnodu~,o klubu technikł I rac;onalIzacJI w ub. r oku. W gruLp ie robotników na plerwl%ytD mieJICU r..nnlazl .Ię ST A}>."lSl.A W KROL :J
WZu w '2.urawlcy prud \VloADYSUWEM KARP INS KIM t DRP PKP
I .lOZEFEM LUSA W Ą t Huty SzltIa
In·
,.Jal'Ollaw", Wśród pracownlk6w
tynleryjno_technlcUJ.7cb rwyclętył JÓZEF LYSZCZARZ z POM
• Biret.1".
pr:roed .lANEM LUPĄ % DRP PKP I
JANEM. ZWJERZA~SKIM
c
ZPC
"San" w Jaroslawlu, Tytuły prt.odulą

#

Niemniej
dyrc:kcja
ciepł owni
oClcku}e od ra dnych wsparcia '"
ro:r:wiąf.ywanlu problemów pn.edslę
blorJtwu, ktbre q pnc:d et talrte
łlrohlcmaml
micszkańcó. m ig, ta.
Za to MPEC odwdz1ęc:r:; . Ie ciep-

.

~

Generalna za sada. powinna być naracjonalizac:ja I ",-yna1U- c::r:oIć nie JnOR w,-nika~ z mod]', 1et'f.
musul kordowu
lE
ul'.łlsadnkm7mi
technicznie l ekonomlc:r:nJe Ir.teresa.m i
l os;)odukL J en to klucz do postępu
technicznego, OI:r:czcdnoścl I n owoeze...
anoid SI4d tet iJtnieje piln.a po1.r%eba
sr,ybsz.eco wdratanla projektbw, a tak~
te pnekonanla Ider6wnictw Wielu układów p racy ~ pełn~o reapekW wa·
ola pnepl16w 'prawa WJJ\ói.lattzego
I
korzystan ia z nich zgodnie z inte;H:j~
u stawodawcy.
W uchwale delegaci
ttl8Ugerowa ll
pod ~l. pru:r: Wojew6rlzJd Klub Technikt I RllcjonallmcJI d:r:lWalności
go.podarczeJ, która
polegalaby np . na
(IprGCOWJwanlu d okumentncjl u() pro·
.". jektów
wynnla:r:c:Q'ch.
P':'OKrcSlf>uo
cównlei potrzebę t W(lr'7 ~11I w za k laduch Jlanowl.k rzecm ikÓw
patenlo·
wycb I objecJll opieką szkolnych Klu bów TechnUd
I Racjon""oIllzac;i prze1
zakładowe KTiR.
. Przed f'01.pocr.(ciero obrad JAN FEOOROWJCZ I Woje .....6dxkle;:l> Pned-

- ..,. ~ te _a..q. ........
I ....,. ..t.R. tt. \ak h eeenI. . -

le...

(,

Itl;:pu:l-,~a:

.

T,.maastm przedsi,=biorstwu ~,
Je j6;rae pGtncbne s-. pieni"cb:e
rozwól, na. remon'" I IIdllptacje
w~n.1anych jui budynków. Nie
znact,J' \e, te MPEC czeka t"lko na
dotacje. Dorabia rui. prZ1klad pr Odukcją pUJtakó-. t odpadowego lutlu. A otr:r:ymane
d ot"ch=. oel
M'RN plcnilłdze .poistkowa.no rD. In.
na ouod:r:enle te renu :r:akladu I b udow ~ portierni onz na IoII.I1lIlDI~
wanle wagi, kt6ra upob lega "ula tn ianiu Il~~: wf;gla w· Iranspo1"cle.

została z;noweli'Zo-

29 maja b'r.).

,...d-

hI_ke,.-Ja,..

roku

lUte,

Po stronie poz,-t.yw6w gdDO\oWa~
nlew.tpliwle aaJriy fakt. je
II.biorlłwo dopr"acowUo się ."Ilwał1filtowaDej (I wcl"ł uzupełniającej
kwalifik acje), a także lłoIIunkowo
Jlabllne) kadr,-, ktru-4 zwabiły nIede _ choć nie pnesadn\e koc'kureneyjne Płace i Illll'U'Unkl prac. '

w~.

połowie t ....

wana ultawa o wyna1uelOŚd, .. wyni k u. tt6rej WJmtwadzono nową, . tatleł( wyńal!'Odr.en...podw"tnono WYPłaty
za projcitt7 au:urólnle Istotne dla Co. podl\r kl, przedlutono okres
wypłat
...,na,rodzeń ~do 2 lał fA proje1cb
racjonalizatorskie l do 3 la t r.a WUJtr1
ut:l'tkowe.
CQ' w nanym wojew6d:r.tv.-ie zr0.biono wlZ)'"$tko, co było motllwe I p otrzebne, by nadać ruchowi r acjonn1izatonkłemu odpowiednią ł"Ongll: ?
N.
VI l
innych pytań s:amli
I I(
r'1-eC'ZOwo od powledzleł: w dyskusji delegaci na n KeDrerene~ Spra~'"da,,'
ez.-W, Hreuj W.jewichlde...
XI_bu
TechnIkI I beJouJlzacjl
(odbyła . ifi:

powodu przewlekających sJę torrns lnoAcl, nie lei:'leych jlli w ,..tU
MPZC.

...

•

II. w uar,-ch
korD6tllacb t.dt7 tec.hnicmej w tamach ood:r:lenaych obowt.;zkó.... .hd-boW'Jdl. Wynikałoby t teco.
te Jest
ona malo de~ lub _n~ potnebuje plenlędr;y. Prawda Id.y poirodku.
N lepokoit mUlI r6wDid ~s:ly -'!*kk
ud:r:ia1u młodych tw6re6w w oe:ów'
liczbie rac)o:nal1za\or'6w t wynalazcóW.
.lest to o tyle nlezrotumiale, te pneclei

dw,

1bf::dn)'Ch ckt

mogłyby,

D'Od2Jł

cych Ir.lu~w techn iki l 1'Oclona11:r.acJi
prQ'padly
plac6wkom
d zialajijcym
prZ1 POM w Bite",. I WZU w Zura ~
wlcy.
.
Prze......oon!c:U\cym WKTlR, na kole.}"" 'kadencje, wybrano
Wl'ESt.AWA
W AREJx:Ę.
a aekretarz.cm - 1ANA

WlLCZYftSKIEGO:
,

~

....

________________-J

1'0 DNIU DZIECKA

Na siadlonie
\IV Medyce
Ten dt.icó by ł wyjątkowo pocbmurny i '1lmny, lecz m imo to
lIadlon LKS .. Bizon" w Medyce za~lnU ·się mlodzlełą i ~ołćmi. P rz.ybyli m. In.: r .ekret.a.u KW PZPR
Zenon Czech, wojewoda AodrzeJ
WoJciechowski, prezes WK ZSL
T . dclln Dec,

przewodniczący

WK

SD Franciszek Derma o, a taicie
wojewódzkie wladze OŚwiatowe I
TPD.

Fot. W. WOJCIESZONEK

Sputkanie.
W Jarosławiu
K.ll!r:udL!ełlęciu
uem16 w 1 uczennic Jaro~law·
Iklcb nieM podstawowych UCl.estnh::l.Yło 1 czerwca
w 'prz.emlłym ~tlc.anlu zorganizowanym w tamteJ~~m ..emplku"
I oka~ Mh::dz;ynarodowcgo
Dnia Dziecka % inicjatywy władz; oświatowych.
Laureaci olimpiad prU!dmlotowych odcbrnH upo..
minki kBiąikowe. Wjr6d nlch godu slQ. odnoto\'o'Qć zdobywc6w głównych nałf6d w tych olimpiadach:
Adama KopaÓJkle,o (SP ar C), KatanYDę BoV·
ub (SP ~ '>. Gne,oraa Wlnlar~ (SP nr 5). 1'.Da Zuba (SP ar 5), AadneJa a . lesJaka (SP Dr U.
Zblpdewa Gen (81' Dl' Cl, PIotra PotOC1Deco (81'
nr lO), Jarosław. Bednana (SP Dl' 11) l Ma, .......
Dę Manr ' (SP ar 6). Wśród młodych uczestnikó W'
spotkania. nIe zabraklo tei dda laczy 1 rcprezentant6w samorządó w uczniowskich I organizacji
ukoJnych dz.ial:J-Jących w plac6Wkach oświatoWycb
Jarosławia.

Zebrani wY'Sluchalt Jnfo rmacJ,i o laureamch
olimpIad nkolnych i wynikach w n auce natbat·
d'dej wyr6tn.laJącyeh rię uc ml6w, Tradycje cWe.
jawe miasta "i 1eIl:O W.p6łCteSl18 prz.eobratenla
.charakteryz,ował pnewodnic'i.ący MRN' Jan O I ad a. Uc!.cnn!oom I uczniom, w knieaiu wtadło
przckatal najserdecznlejste tyczenia pomyślności
w ro.:wljanlu twórczych doclckaA 1 taintcrellOwaA.

Go!Ipodaue impre:q - naczelnik
II:mlny Gerard Szuy,iel IdyreKLOl'
Państwowego G05p()Oarstwa
ROlneGO ZdzlslllW UuncD - u.pewrnU
najmlodSl,ym Wiele Ciekawych !Olrywck. Ale nujbardz.iej wuus talą
cym momentem mcdyckiea;o Spolkania bylo wrc:czenle k'lątc<:~1t
m ieszkaniowych. , wkładem po 120
tys. %.1, d:r.iesięciorgu ducciom z Torc'k, kt6rych rodz.t~ 'II:męll w wypadku samochodowym. Fundatoram i ksląf.cc~k byli: DYrek cja Re)oII ÓW Pue.ladunkow:rch PKP w tur >l wle,.. Zakb.dy Pnelllnłu Odaieiowe,o .. VIstuia" w I"rzeworsku, Zakłady
Pnemyslll
D:i:lewlal'1klcgo
.,JarJalI" w Jo.roslawlu, pnemnkJ
Oddt.la l Krajowej Państwowej KoOlunlkacJl S~moc bod ow eJ. Pnedaiębiorstwo
Pnem)'J lu
Zbohwo• M."narskiez o PZZ JarlHIla w, Komitet Gminoy PZPR w Medyce
ara.%. .tryj sierot - Stanlslaw ChaIlalo.
ICrdecUlQ
WQj.'!woda prt.e~at.al
pozdro'Nienia wsz.ystklm d z.iecwm l
okazji [ch świt:la. Podziękował tet
gorąco ludziom dobrej woli za 'ro.
,k(: juką olocz.yll .[erat)' l. Torek
po t ra~icznej śmierci ich .rod'Z.lCÓw.
Zarząd Wojewódzki TPD przywal
od.:nakl "PrzyJaciel Dueeka" - o~
trzymali je: -Krntyna Sternik, Jan
€blmek, Oanab SU!wC!;yk, Wht.dy, law Bandura I Maria n Bobo. Oypklmy honorowe oru .pecjaJne podtiękowanla od naczelnika
,miny,
,1ówne,o organizatora akcji pomocy slcrotom. były na,rodą d la tYch
wny.stklch, kt6rz.y zatrou.czyU IJę
o 101 I byt dt.!eci z Torek R6wnJet
w Dniu Dziecka pamiętała o nIc b
BlcSZCUldt1ca Brygada WOP której
orkies tra w)'stąplła na m e d)'ck1m
stadionie.

lItoment UlT(!c<:enla ks/qteczck mfeukan/OWllch•

Wicekura!M Bronbl4tca Kamfll,ka
Jaciel DzieckA",

p rzekazuje odznaki " Pr<:v-

BardU) sympatycmym akcentcm byto wystą p!e,.
nie Ka walera Orderu Uśmiechu, dyrekt ora RZI'RP
J6wa , K ra j n I ~a. Pr zypomniał on .wo}e lala
ukojne, klóre s~dl'J 1 w Jaro.lawiu jako uczeó
u.koly nr e, na tycze nie młodzidy opowiedzia ł o
okoliclorloścl ach, które sprawlly, te latpltula Orderu U śmiech u pnyznala mu to zaszczytne wyrotnlenlc.
J aroslawscy uczniowie wykazali takie dute zaInteresowanie .prawami rewaloryzacji zabytków,
Wyja śnlc l\ w tej .prawle uduelil ..... ustępu
naczelnika miasta Stanisław S ł o t a.
Uc'ZCstnlc:l.ilcy w spotkaniu sekretar!. KW PZPR
Anioni WiłnlowJkł powiedzia ł najmłodszym.
to sprawy drlec l I mlod:r.le!y n ie są I nie bt;:dą tanledbywanc prz.ez władze, to z my ślą o n!.ch pows tają nowe obiekty o światowe., te nie ma I być
n ie mote podzialu na twlat dz.!eci I mlodz.!eży 1
świat dorosłych.

._.

Podczas imprez.y wy.t!łpJly te&, ucz.ennice Jaro..czw6rki" z min!recltalcm ploscnkar-

sławs kiej

P r<:lI ogni!ku ..,

Fot. TERESA ZIEMBOLEW.\'KA

5

mSTOKIA I WSPÓŁCZESNOSC

6

"Przecież

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

Ile zieleni w tej spóin!onej wioinie.•
bardziej wyra1nie na
Ue
tólcqcych się prostokątów rzepakowego kwiecia,
olacUlJącyc h
kaszyckle
wzgórze, wznoszące się ponad
wioską, gdtle dominuje cmentarny
krzyż,
u stóp kt órego wypisano na tabllcacn
nazwiska ofiar pamiętnej pacyfikacji,
Widać ją

dokonanej 1 marta 1944 r oku na bezbronnych mieszkańcach
tej mlejsCQ-

wOSel

Cneę napisać o współczesnych
Kaszycach, obchodzących w tym
rok u
MO-lecie, ale razem z sołtysem., przewodniczącym samofl.ądu wiejskiego
l
nauczycielem m iejscowej u.koly pierwsze kroki kierujemy
na
cmentan:..
Tam. wśród mogił, tkwi najwaf:nlejna c~ śt historii tej wll, która
tragicznie wyróf:nila ją spośród wszystkich Innych ( podobno kaMy, kto tam
puyjddta, najpierw odwiedu. cmen·
tan, a na nim 136 pomordowanych
przez fa szyst owskich oprawców.
Ten marcowy dzletl,
choć Cu.s u..
goił Już Jątrzące się rany, wraca
w
pa{"ięcl każdego mieszkailca
wsi. W
co drugIm domu jest
ktoś, kto
w
cz\erdzlell\ym czwartym op łakiwał u·
tratę najbliższej osoby.

tlICie toc zlfl o ,ił nadal
mówi nauczyciel Szkoly Podstawowej
w Kasz.ycach JAN BOJARSKL - No·
-

niezwykła miejscowość..."

_Kaszyce to

AI~

dudo wl/zwolenie, trzeba bille ntll.łleć
o przl/ulołcl, ,tarać
OSW;:IIĆ UI/.
Mieukoml! Ul," chcieli, :!ebt,l młode
J')Okolenie , nie zapominając o tamte;
traoedii, moolo Jedftłlk tliĆ w fnnllch
wa runkach. W cZlfni~ 'J')Olecznym zro·
blono w ledy droo" W1/budowano dom

si,

kultu'1/' •• tadion.,.

Zdaniem naczelnika gminy Orly JO·
ZEF A MAZURKIEWICZA, Kaszyce to

-

specyficzną mjejscowo~.

-

To ;est specll/iczna spo!eczno!1!
m6wi naczelnik I -dodaje, te łączy
ją wyjątkowa solidarność, niekiedy aż
przesadna.

-

Przez długie lata kaszyczanie I nie
wyobrażali sobie, te ktoś z nlch ' m6gł.
by zawrzeć malteństwo t. kimś z in·

nej w loskl 2aden mę1czyzna nie ote.
nil się z panną spou. Kaszyc I żadna
panna nie wzh::ła kawa lera choćby z
sąsiedniej miejscówoścl
Potem,
gdy
młodzle:ł: zac'Z(:ła wyjeżdtać
do szkół,
na studia, do pracy w pobliskich mia·
.&łach, obycu.ję się zmieniły. Ale jeli'Z·
cze dzisiaj panuje pnekonanie,
:le
nieJIla powodu u.ukać aobie 10ny c'Zy
mę1a gdzieś da leko, skoro mowa zna~
leU na miejSCu.

- '()

-

,-

Mieszkańcy wsi n ie uzyskują rewelacyjnych wyniklIW w produkcji r olnej
(więku:oŚć · z nich to chlopi· robotnlcy),
co spowodowane jest m.. In.
dutym
rouir'obnieniem cosppdarstw (at 128
lIc'Z1 od 2 do & ha, a 26 poni.:!:eJ 2 ha),
a tak:le nie najlepszą 'jakośc ią wi~k·
liZości ,runt6w.

Jest to j.. dnak miejscowość na jludn iejsza w aminie (962 mieszkaflc6w) I
najstarsz.a. Wyr6żnla się takie jednym
z dwÓCh w województwie samodzielnie
dzia l aJącym kółkiem rolnlc'Zym,
uzy·
skuje teł: dobre rezultaty w
skupie
mleka.

- Zaraz po
wyzwoleniu - mówi
Goltys STANISLAW BADOWI,CZ, jednocześnie

TakiCh domów nie mo. już w
cech ..• (ZdjęCie z rok u 1938).

Ka,łZlI.

przewodn iczący

Społecznego

Komitetu Obchod6w 550·lecia. wsi powBLalo " nos kólko arty3tycz""ne,
a
wldclwie :zespól teatralnl/, którll zna~
nil bill tO ówczemych powiatach prze·
myskim I jar03!awlkim. Wtedll ludzie
działa li spontanicznie, b illi bci,.dzo ak·
tywnł. W roku J946 zawfązał się takie
LZS, btnlejąclI do dzfllaj. Naue dru·
:l:t/nt,l pUkarskłe , reniorzll I juniorzll,
Wlfst'PUją tO klol'e "A". Natomialt z
zespołu
teatralneQo zostalll, niellety,

tlllko Wlpomlllenlc. T ercz ludzie

wolą

oglądać t elewizję, " Iż am4t<włkic

'Ze·

' Polll ortllstvezne ...

- <> -

Wieś Jest u.sobna. Przed wojną spo·
ro kalizyczan wyjechało "u. chlebem"
'Za granicę, głównie do Stanów Zjed~
noczonych, Kanady I Francji Nlekt6rzy wrócili I mają teraz %a I r a n t c z·
n e emerytury. Innym rodziny ślą de·
wizy.

Najstarsr.y m ieszkaniec wsi, 88· 1etnl
LUDWIK LORENOWICZ, takte opu·
ścił wtcdy rodz innq miejscowość.
W
r oku 1926 wyjec hał do Argentyny, ale
był tam tylko dwa
lata.
Tamtejszy
klimat nie sprzyjał zdrowIu, a tu,
w
Kaszycach, powietr ze 'Zdrowe, łąki pachnące, wil;'(: pan Ludwik, mimo sędzi·
wego wieku,
t.nchowuje
wspaniałą
tormę I ~ nadal jes~ze pracuje,
lako
stolarz, choć nie tak ju1 intensywnie,
jak kiedyś.
- Patrzę 110 tę
moją
wiolk, wspomina - i porównuję ją 2 akre·
,em mlędzt,lwojen1l1frl1. Mialem tu wte·
dy przez pewien czoa .klep
.pot",,,,"
cZII i lepiej 'ZftOlem ludzi, ich troski i
bolqczki, ni! k,lqdz
przll .potof.edzl,
Bylo bard;:o, tDłele b!edntlCh
r odzin,
kt4....fum ledwo Ito rcza ło na marne tt,Icie. · A . dzf.ł, c,KJt kłopotów nie brakuje,
10 jednak... Nie, teoo w ogóle n ie d :l
)Ię poróWnać!
.
Pan Lorenowic'Z, Jako stolarz~ieśla,
wybudowal wtedy - ze swoją ekipą
_ wiele domów, z których sporo a~
stało si~ po d zie ń dz isiejszy. Bo była
to, ~po prostu, soHdna robota.
A
ci
biedni ludżle, o kt6rych wspominał,
starali się, by mimo trudnych warunk6w zapewnić swym dzieciom leps'Zą
przyszłość, stworzyć
molllwokl
do ~
_ lepszego tycia. W czynie
społecznym
wybudowali przed wojną
szkolę,
a
nazwiska ówczesnego .oltysa KAZI·
MIERZA WIELGOSZA
I ' kierownlka
szkoły MARIANA SENKOWA, którzy
mobilizowali społeczeństwo do wmleslenia t ej placówki I sami na jbardziej
l wyróżnili się pny Jej budowie, wspomina się d o dziś.
~

_ Tera z
nadszedł
czas - m6wl
ZDZISLAW WIELGOSZ,
pf'Zewodni~
czący Samorządu Wiejskiego by na~
I:q szkolę ro:o:budowoć . To jelt Jeden z
na! zlIch g!6wnych. problemów, opr6cz
konieczno.łci napraWII drogi
% Orłów
do Kaltllc.
Nac.zelnlk Mazurkiewicz dodaje,
te
r zee:r.ywillcle. szkoła wymaga rozbudo.
wy, ale w obecnej Iytuacjf t rzeba być

realistą.. Wiadomo przecież,
t.e w Innych waiach Iytuacja lokalowa placÓwek o'wlatowych jest :macznie lonza.
Im trzeba dać pierwszeństwo, a fun_
duszy dla wszysUtlc b nie starczy. Jeza' cbodzl o drogę, to w ubiegłym
roku wyremontowano ju:!: 2 kilometry,
w tym roku naprawi się dabze cztery
l w 1988 r. asfalt będtie ju1 gładki na
całym odcinku.

'Il

<> Wieś

tyje teraz przygotowaniami do
jubileuszu. Odnowiono b ibllotekę, l'Zbę
pamięci 11klep, odmalowano ogrodzenie na cmentanu.
, _ PomIlIt zorgoniJ:owanla jub ileuszowe;
imprezy - m6wi
Zdzisław
Wielgosz - wysted! na ooólnym ze·broniu wiejskim od nie.tyjqceoo
;ut

ŻYCIE
l'oznlawiu

-

Nieste ty, rue funkcJOIIuje
naszym kraju skuteczny I Yort.m powszechnego udos'~ftpnia.
n la ty.h
... f ilm_w. Od ._._,
........... do
czasu n lekt'" , n'-h
••,
K;
tuje. telewizja, ale są to przypadkl stosunkowo n lellcUlc.

w

,--n.
LV

- Wniosk u ję wlęe • teco, je
talde Imprezy, Jak - IUo6cio·
.. y wł.jnle w
Przemytiu
pracgllłd
film6w poHłyc.n yeb
.reallzowanych
w
W:r1w6rnl
- FIolllllowej " Czof6wka"
~
pCłłrse bne'
'

z ROBERTEM STANDO
,reżyserem

dokllmentalistą

z W,lwórnl Filmowej
1,,tzol6wka" .
w. Warszawie

T o, 1e są potrzebne, wynl·
kać mo:l:c z pewnego niedowartościowania
odczuwalnego · n lekiedy przez
tealizatorów t ycb
film6w, którzy nie są wolni od
zawo:tbwych frustracji z powo·
du n iedostatecznej popularyza·
cjl efekt6w Icb pracy,
Natom iast tego, te Imprezy takle są
oczekiwane, dowodu ehocla1by
tywa I ciekawa d1skusJa
po
-

bll!eoo

kierownika biblioteki, 'Znoneoo na tllm
terenie d'Zialaczo kulturalneoo
ł spo.którl/ odszukał odpowiednie

łeczne"o,

m4teTia ły

ir6dlewe dotyczqce Ka .zyc.

To

wzbudzilo duże zainteresowanie
mleszkdc6w. Z7 ł Zł czerwca odbędą
li, rocznicowe u roczlfl to!ci_
W lzllltk o, rzecz

,

Infor·
muje sołtyl Stanisfaw Badowlc'Z
no cmentarzu, wiecem
r ozpocznie
-

mogił

.1,

1a!ftO _ -

pomo.rdowanllCh. Odbędzi.
się apel pole"llIch, zloŻ1fm1f kwiatII, zaciqonięte będq wartlI
honorowe. Po-

obok·

tem, w laU GOK ,
przewidzleIi&mll
spotkanie . pokole" W druoim
d n~"~

zapłanowano

naukoUlq,

m. In.

sesję

papuIa"",",

.potkanie z dziennikarzaril

"Nowin" ł ..zycie Przemlllkle"O", turniej lportowo-rekreaclltnll , mlęcl.:::1! KaIzycoml a Blrczq, WII!tępy
zespo!6w

arlll'tllcZnl/ch,. klerfflatze,
dową. Każdy

powinien

.zabawę
'Znaldć

lu-

dla

siebie col interelującego.
_ CncleU b~.tmt,l - u'Zupęłnia KAZiMIERZ STROJW ĄS, prezel kola ZSL
I członek komitetu organizacyjnego żeby nasze 'wię to wypadło jak ftłlfte

piej, mim.o te w
obecnych czasach
trzeba liczllć lię z każdą
z!otówkq
Ale mUlZę powiedzielI, że mieBzkańC1l
Kauyc to ludzie pracowici I ambitni,
którllm naldll się takie święto. Zapr?':
SUUmll no uroczysto'l<! bll/ych kaSZli·
czan, zamieszkalych w kraju ł za gra·
nlcq. o. Iq wśród nich
ł
naukowcy,
Jest nawet general . Mamy tet; nadz!e-;
ję, te zaszczllcq na!
pfzedslawlclele
władz centrtllnych

I

wojeWódzkic h.

Przeclef KalZlICe to niezwllkla miej·
scowość, 04znaczona ..... 25 o:erwea . ' 978
r oku Orderem Kr.zllta Grunwaldu III
klasy ..,

JAN MISZCZ

,,

menlalnych, które 'Zreallwwałem
w ciuu 30 lat pracy zawodo-wcj, prawie
d wadzieścia dotyczy
wIdnie tej problematykL
projekcjach w kj.nle "GTanica" Uwa:l:am, te ' 1l!tnleje du:!:e upotrzebowanle ~ .polecme na filw Przemyślu.
my (a takie publikacje) pOru.
- Co • łycb d)'Skl1lJl aaJbar· rzające ten obszar h lstorlL Na"łeJ pana"",uaal)'łlakcloaowalo!
dal funkcjonuje bowiem wie_ ' Na!clekawsze były spot,ka- le fałszywych m itów.
Robiąc
P-.oly , te filmy, nie chcę
oczywiście
nia z mlodzleią. llcealnq. ........
ba d
d
yta
' ni
iwl,d. wzbudzać n ie_chęCi c;y n ls.nawl.
r 1.0 mą.. re p
a
fcl P olaków do Niemców. Wręcz
c:r.ące o krytyc'Znym, a zarazem przeelwnie, pragnę IN ten spo,zobiektywizowanym
lpojrzcnlu s6b przyczynić sJQ do budowy
młodzle1y na wsP.ólc:.esn=l rze- porozumienia
polsko.nlemiecczywistość. Mimo wsz.ystko od· kiego, ale porozumienia
za.

do
proazony zostałem tak1e
prac przy realizowanym
w
Niemieckiej
RepubUc.e Demokratycznej filmie o Gerharcie
Hauptmannle. niemieckim dramat urgu
1
powleśc~p!aar1;U,i
laureacie nafn>dy Nobla. ~óry'
",chyłek .wojego tycia
spęd'Ził'
na iJeml, 'która po blUerowsk!ej
okupacji przypadła Polsce.

czuwało

z
- Cieszę lię, 1e koledZy
NRD przystępują do real!zacji
filmu o ty m plsĄfz.u I zapraua·
ją mnie do wspólpracy. Hauptmann nie był Polakom tyczliwy,
ale u tc.h yłku swego
:tycia ~o·
stal przez P olaków potraktowa·
ny % wielką wspaniałomyślna.
ścią. A na Zachodzie
niektórzy
publicyŚCi
fakt
ten
negują,
pr6buJ~c na tej sprawie 1.blć
~sw6j
dorafn1.
propagandowy
kapitał.
Chciałbym. aby te a ·
spekty r.ostały w tilmle wyrat·
nie uwypuklone ...

Filmy potrzebne i oczekiwane
_ Jak pan
dolla liiealalae,.
a
sulccólrd.
krótkomelraiowe,
." •
DM
dosłateel: nle
lpopalar:raowane1

KOUJDZIE-'CZYKA,

JANA

~~Ol~::~::'a~eamcnt znaCUlm _ opartego na zasa-

pewnego
w
zakresie problematyki porusz.aneJ w wyłwletlanycb f ilmac.h.
Dlatego te.t dobrze siQ stalo, 1e
'
Odd.I, V('oJew6clzkl Stowar:z:yIzenl~ .. W lsła-Odra'" w P rzemy·
fiu wystąpił I. lnJcjatywą zorganizowania tego przeglądu
przedsl~wzięcie to zosłaJo
r;rcaUzowane..

-

SpoIr6d 80 filmów

_

Czy Iym sq:adnlenJom

święco ne

k'tóre

będ.

dopiero

zrealizować'

po_

równld f ilmy,
umleru paD

- Nie tylko. Pracuję nad fil·
mem
pod
robocz.ym tytu lem
- _I jeby Wilii dotarł uybk o
"TTwale związ.ld", traktującym.
do pOlI k leJ publlcznoicl, c1:e.;o
na}og6lnlej m6wląc, o
zwlą%·
lerdecz.nle panu iyc'Zę.
kuch niemiecko - amerykailskich.
W planach mam r ównlet film
doku- o Julianie Marcblewskhn. Za·
Jloamawlal Z, SZELIGA

- Jut , pan rd1serem prell:ento. .ayeb podcus
pne,.l ~d6w
fUm6w. nlmy te d ÓlyczYIY prude wszys tkim .praw Dlemleckłeb.
C. y_ " ,.ł6wa1
mat",
paosldeJ łWÓl'csołel'

d'Zle racjonalności .fakt6w, uwolnionego od szalbierstwa politycznego I prób Instrumenlalnego t raktowania pobklch spraw.

\ ~ O od.t.lm okresie iycla'
Hauptm.nna. zmarleco w 1916
roku, sporo plsala . asu praaa.
,.. s prawa .tala si" ki powo·
dem p r a.owyeb polemlk._

,

KULTURA I SZTUKA

7

\----------------------------------------------~~~~~~~
,
1 recyta~ wykamIt się ied~ ka. natomiast nagrodą s pecjalną
nok .po'>= "ml.j,tności amt, "hon,,,wano nt""",,,••• , p"udarne
utwory No-- paJatora poez!i I anima tora tU-

.. T deusza Nowa k·
.
a
TUrnlei poeZl1 a

Po Jer~m Harasymowiczu I nej l. 1nlcjatywy Qddzl.ału WojeTadeuszu
SUwtaku. kolejn,om w6dzldego Tow&rQ'stwa Kultut1'

autorem prezentowanym podct.aa Teatralnej,

miała

Interpretując

waka.

cbu

Najwytej oceniono

wy stęp

Jae.

nl.eeo Ikrom.- ka Balora a Dyno.. oraz Ad.·

WOJEWRS
- ZOyDZKJEOIEGNEO GOTURNlEJU oiejsz1 charakter. Nie m6gl nie-- ma KllmCII)'b • Dubleeka, kt6-POETY .tetr. przybyć de> Pn:emyłla sam n.)' otn)'maU drugie nagrod)'
WIE
byl Tade.... No~. Trzecu.' aułoc'. Mniejsza nit: w dwtXb po- (p!ehvuej Jury postanowiło nie
ed,eJ. tej ciekawej I bardzo po.. przednlch turniejach była rów- pnymat).
Trzecia
prQ'Plldla
iytee_znej !msKeZT. ora:aniwwa- nld UC1;ba uczestników. Najlep-o Kn)'.ałotowl Luod. • Dublec:·

w

"Profilach" .

POZWÓLCIE MOJEMU
DZIECKU UMRZECI

dri emoc;C. Jed,.. ·rodzinv iqd-'lją .~OnAZjł, mM' a pobudek rlt'"
ligijnllch domo.f1CłJq hę ciqgleJ
pomocv lekGn/ciej 111 utrzvmaniu
wegetacji 'lICh ludzi • rom,,".
To początek wstł'Utującej pubUkacji LESZKA
WIĘCKI w
czerwcowym numeru mleslęc~
nik. .,Profile". Pn:ed9tawlone lą
w nim przypadki letargu i opinie
lekarzy. Nie Jest to Jed nak wyłącznie pł'oblem medycl.nY _ l
o tym td mówi tek t W I..... kl
s
..- .

"ponad l~ lot Peter Mever 'pi.
ulem "ieprze!P"nvnl. W . lSł72 r~
ku. pięciol etni chłopok ;io.dqc dzaeci"'I11(m rowerku wpad~ ~
.a{ROCh6d. Uderzvł ~ ninie
o !U/alf. Karet~a poQOtoWU! prze-włOZla go fUeprZll~Omn.• ~o kd,o
.zpttalo... ~tarf1 'tunerdzlh. le arze khnlki tmi-wer811fecklej '"
Hamburgu,
PodJęto
wuelki.
JJT6bil Pl"zebudzmia chłoPca . Nie·
W TYM DOMU
• tetll· bezlk utecznie. Po latach
Z'rozpaczeni rod..".ice d01lUtga;q r:ię
BYWAŁ PAPIEZ
od lekarz'l(, bil Pl"zenooli 'ten
okropnIl l en..
,.
.. Dom" _ takt Jesl tytuł re-- Pozwólcie na,.remu dziecku portatu RYSURDA DZIESZYNIPOkojnie um'-zet, Ikoro nie ,mo- SKIEGO, Ow kr~kowski dom
że ŻIlĆ jak inni. Nie mamli' z nim jest ruepoz.ot'rl7, choć pięknie pożadll eQo kontaktu, nie mamli na- stawiony n ad WIsi ... Bogata jest
wet :takief- uanill. WlfP4liła ,ję .natomlalt historia, kt6ra wędN
to na. wudka nadzieja.
wała prU1: Jego pokoje krok ami
W kUnice .pec;aiiltvczne; to w ielu tnakomltych lud1:I, m. In.
Li~enbrun"
kolo Ho.mcln, w Zofii :z: Czartoryskich Zamoyskiej
zamku
barcmc
t1f)łI I księcia J 6z.e't. Poniatowskiego.
hho.u'enG, l pi podobnvm Gale,rlę tych wybitnych pos taci
..
50 qlób. Jen to JWeQo 1'0- zamyka Karol Wojtyle, dt.isleJ·
Idzaju zome~ duchów. ~ LudZf Wszy paplet Jan Paweł n , któr y
podobnej 'lItuacjt ni to tycia, ni _ UlprzyJaf.niony :z: gospodarzahnłeTcf ,q nu .twiecfe
t~rlqce, mi bywał tu cu:sto podcz:ls
Stan, w jakim 8ię rnajdv1q bu- ok upacjl

I

E'

"Poezja zrodziła

się

IpołecznO

- kulturalnego -

(u)

Przemy.1d Oddzlal Polsldego Towar»"""'a Hiltor:rCU1e~o Jed
edytorem licznyCh zarys6w moaocraficznyc.b dokuffiCotujl!C7ch
cb.le}e re,ionu. Ostatnio opublikowano prace AlIJusta Feoczaka I
5taDiatawa 5tępnia:
,,zaJT8 U1eJiw Ipóld'llelal Rumie&bUne,J
,.pn,.alei6" • Pnem:r". .. lałaolI 1H7_19&7" .
łO roet.Illca utwon:enla 'l)Ółd.zielnl mł. Ii, bodicem nie tylko
do :l;or,allizo..,ałli. okolicaaojciowej akademii. ale i inIIpiracJ" do
monograficznego podsumow.nia dotychczuowe,o dorobku. W pu_
blikacji tej om6wlono pn:eobraieoia społcczoo-gllllpodarcze, które
w pierwszych latach po wyzwolealu' Ikłonll,. mlejscow,.ch n:eruieśl·
alk6. do zrzeszenia. się, przemian,. organizacyjne .p6ł<hlelnl,
osi"gn.I~. i aledOllłatk.! oru Illówalll kierunki dzll laltlo4eł w
a·
łach mialoaych I obl:lcnle,
Ca lości
obrar;u
dopelo iljll tabele
uwzgłędnlaj"ce m. ia. Uw;b!: . członków . póld.t.!clol w latach 1947_
1981 i strukturę zawodową zrzcs:tooych rzemieślników. Dla bl;tej
zalnte;resowanych oma wianI! problematyką pomocne okazać .Ię me.n lIC2;ne odlIylscze l przypisy.

I"

(u)

Monografia
Or.-.nbo.... nl. cykl iczny ch

"Przyszłości"
lO Jedn. , lo"• •klywnoAel

kOIl""l'IłIw,

JU .. b .. FMO&ratln....-....... tut "", d'llata~eeco pn.r MI'J.klm o t ro<lll. ..
KuJl .. rr W ,.rool•• I ... WCwlII~t ....... tyw.lucJa . lalllowl , ,, .. tecsoy bO-

4dce d. doalloosle .. 1a l .. dy w I4 ... lnycb umleJtt .. ołe l I rOI ... I,lall1a .......
tll ..oJd .rty. lyesJIyeh. PIoDem oSIaillIlec a " d ..... ddute.-o plu .....e.-o
Jut "oa" ..n .. b yla
1O,,,.all owaD, w Galerii - Phmle. pn.y
!aro.l.w.klm MOIt·u. "'''64 kUk"ibltllęc:hl lololf. mn ."tontwa
dl le.lęcl" calook6.... kl"b" nil ma,ło s.brlko"t
pru I... rratllw,
Płerw"" · aa&rodt ot~ .... l KRZYSZTOF ZIEMIlA. ClIer,. unde
108001 lEWIE CHMVazil lIANOWI GRUNTOWlCZOWl, LESZKOWI
STARZAKOWI o,.. JACKOWI 8ZWICOwt. ,"u nd. tOUOII oalrM b )' lI,
Wydllal K .. nu'y, Kunu,.,. F"y!!ZneJ , T .. ,)'"yk l Vnędu MleJ. "leco
ar" Mle./llld Oh04e" K UU .. ,,..

...,..ta .....

p"".

tu)

u mnie z malarstwa

•

I

•

I

przezyc ...

_Niech

się

zachowa

n

w "formie

i slowac h
poez ja ;ak

bo lłam

lub z'1lw gnieumll

dla lyclL co u P'-OQU
Witold Szczepaniec raz po ra?; i 11/clL
podkreś la swoje zwi.ą:clt i z Jaro~ł awl e m I Przemy ś lem. W Jaro- co jeBien itł owocu jej kosztujq.
sławiu przyszedł
na świa t, w
Pn.emyś lu konty nu ował edukaCję Niech wf(:c poeq/:wjq! ..
gimnazJalną. Losy rzuc iły go do
Bogaty jest dorobek poetycki
Szczecina, 'gdt.ie przez blisko 20
lat pracowal jako wicedyrektor Witołda Szcl!:'Cparica. Swoje u twoMU'reum Nar odowego. J est hislo· ry prezentuje na spotka niach :I;
rykiem sztuki. Od wiciu Jat od· młodzietą, sejmikach kulturaldaje się bez r eszt y " twó rczołci n ych, na łamach prasy. Nie brak
tych
utworach
m ocnych
graficznej I literackieJ. Wśr6d w
jego prac nalefne miejsce zaJmu- a kcentów lirycznych nawi~zu ją
cych n iekiedy do pierw szego zaje tematyka stron rodzinnych.
kochan ia, akcentów
opiewają
cych urodę r odt.imej architektuSpotka nie u mUo.łnik6w juC}ry zabytkowej, ba, s,,"c.zccWskl
sławi a było jut trzecim jego w i~
tw6rca
podejmu je
odwatn ie
czorem autorskim w Iym m ldcie problematykę e kologiczną.
w ostatnich kilku latach. K iedy"
pisaliśmy na lamach ,.zycls" o
Miody śląski poeta Jacek Okoń
jego talencie poetyckim.
powiedział
o
tw6rczo!eI
W.
Szczepal'lca, że jest bardzo p la" Moje POe!lIckk Iworzenie za· styczna, te jej brzmienie wywoczęw .ię od malaulwa po- łu je u niego nas tr6 J t aki sam,
więdzlal Witold Szczcpanlee pi- Jaki wzbudza
muzyka SJ:Ymaszące mu te slowa. _
W moim nowsklego. Może dła~go widnie
1IUtlarstwie, dajq c1l'l' ,.adoM tw C}- jego grafiki, utrzymane w k onn:ellia f przeżuwania , :taillt e'-,,~ wencji czarno _ blalej, t ak znawa1!i :tauwaźuU poezję ł spok ój, komicie koegzystu ją z fil ozo1ią I
może w ga,mie kolor ów, a może metaforą slowa poetyckiego.
w subtelno.fci Pejzaiu, któ1"1f ;e8t
mi bliski.
Wład ysław Niemlerowskl okr~
ślll w iersze IizcZ'& I(I~klego poety
P oczja zrodzlla lię u mnie :t Jako re neksy jne i bezpośrednie
1IUtlar stwa
przeż :,<t. W~maga w formie. m ające szl achetną styona, m oim zdaniem. przeżuć, Ii !>ty kę pozba wioną jakichkolwiek
Jelt dla mnie szczególnq m odli· ud ziwnień W!p6Jczesnej poetyki,
t wq, najd03tojn iejlzq 10rmq po- jako głęboko w uuszające, bo

chwal1/

pię kna

"WIt'fzbo\oa' eU.da" (hw 13).·

.

.

mow y ojct'1/stej,

pel~ w spomnień,

oso bowo!t,
Ita n
uczut, wiu rę, ideę i It08unek do
Poetyckie 'wl ętowanie u miło
ŻlIcia. Na leżę do pokolenia t ak '!nik 6w Jarosła wia
1: ud zia łem
zwa nego t,-zec/ego wieku. DlI,~ Witolda Szczepańca odnotować
może
po-mu6li klol, że to It4~ należy Jako wydarzenie du żcj
nowczó %4 p6tno na realizac ję wagi, tym bardzie!, jdli zwaty
S1Qoich poefllckich ' wUji, iG ;ed- się, ' 'te tywc słowo poetyckie
nak . mam odmiennu pop!qd. Dn.- ' osta tnio d ość rzadko dociera do
lem. temu W~4Z w Ul.ieruu .. Na . tego środowiska ..
przekór. dedllk owan1(m TadeuRENBl'K , GRYMUZA
.zowi .Róż ewiczowi:

okrdla;qcq

,

Moja
fotografia
rol\u
1987

.Prezentacje "Atestu"

Ostatni czwartek ma ja. G odzi· slawla przybywają licznie jego nyJ,l\
tw6rcą
W Itol de m
na osiemnasta. Do siedziby 5t.o- członkowie. Na ten bowiem dz.ień S;t c z e p a ń c e m. W pn:ededniu
warzys:/X!nia Milośnik6w Jaro- zaplanowano ~potkanie ze zna- inaugurac ji dorocznych ..I) ni Ja·
roslawia". w dostojnej Wielkiej
Izbie
kamienicy mieszczańskie j
w Rynku pod nu mc rem 11, sercami obecnych zawładnęła Erato.

WITOLD SZCZEPANlEC -

Konkurs lotograficzny

Ja.a ~ .. 'l'l76tł)'. Po-nadto przyz.nano cztery wyrótnlen'a: Dorocie Kance I CleSDDO .... Dorocie PUch I Dablecka,
Acnleuce Sypek I 'aroslawla I
Luqnle Br)'lIńskleJ I Dublecka.

Kultury w
prz.y WlIp6luW yd r.ia łu
Kultury I
duale
5z.tuki Uru;:du Wojew6d2.kiego, W oJew6d~ego Domu Kul-•
tury. Wydz.iaJu Kultury, Kult ury· Fizycznej i ' Turystyki Unędu Miejsidego w Jaroslawiu ora:l; Klubu Fotograficz-.
nego "Ates t 70" - o rgan!wje konkurs lotoll'arlc:zn1 pod
hasłem
•.MOJA FOTOGRAFIA BOKU 1987".

,

Młehki Ośrodek

Jarosła w iu

-

Cel~ konkur~u J e~t uk(l,unie mailiwie wiernego obra Ul ltanu rotografii pobkiej
tendencji I k ierunków
oraz;
Jej ro1:woju. OczekU je si ę w
:r;wlą:cltu z. tym
św i adomego
wyboru prac o wysokich wartościach artystyczn ych I eg te tycUlYch.

Konkutll dostępn y je.'lt dla

wsz~ t'kich

fo togra f u ją cych,
mate
nadesłać

I

Katdy aut.or
ty tko Jedno z.djCCle - uznane
pn;ez s iebie z.a najlepsze w
roku 198'7 r . Techn ika wykonania
p rac oowotna - focma t powięksU'ń od 24 x30cm
do
50 X 60 cm uzasadniony
koncepcją

autorsk~ .

Zdjęeie

nalci:y czytcln ie opisać na od· /
wrocic. podając kolejno: Imi ę'
i nazwi.'lko, dol, hdny Ddr~s
aulora, tytul,
naz.wę stawa·
r z.yucnia fotogmficUlego luh
stwierdzenie.
te au lm' JC3t
nic zrzes7.0ny. Do pr ac nalei y
dolącl,fć
w~-pt'lnloną
k arte
zg)oszen ia
(oryginaln ą
lub
sporz.ld'Z.()tl4 od ręcznie) oraz.
_ w mi arę
moil lwokl
wgląd6wkę 13 X l8 cm.
Prace naleiy
pn.e;;ylać w
sztywnym, płaskim opakowa niu pod a dresem:
l'ofi ehkl
Ośrodek Kultur)', 37-500 Ja·
rosław, pl. Mlcklewlc'la 6 w
termini e do 3D wr~dnia 1937
roku. Otwarcie wysław)' pO.
konkursowej nastąpi 22 lIs lopada '1987 r .

Organiz,a\.Orzy
zastrzegają
lo bie prawo . do be7.platneJ fe produkcji
prac w. katalogu,

~~:s~~ ~::~~Z~\~ ~;;

Jur,.

zdjęć nie
s pe łniających
wymog6w reg ulaminu. Nagrodzone ' prace
przechodzą, 'na
włas noSć organizato.r6.w.
~

Nagrod)': Grand Prix - 20
tYlI. złotych, I - 15 t ys, zł , 11
_ 10 tys. zł, TlI - '7 tys. zł
otaz :; wy r6żn ień po 5 ty!. u.
Ponadto p r'rewl dzlano nagro dy : Magazynu Fo\.O~r a(i cr..'l e
go .. Foto'.. l'cdakcjt ty~odnik a
PZPR .. Zycie PrzemyskIc" o raz dyplomy Kllfflu Fotogra ficznego "Atest ·71)".
K atd,.
autor z,glasz.alący
zOItanie pOWiadomiony
o pełnym w erdykcie jur,. 0raz otrz.yma katalog wystawy
pracę

~ODkursowel.

bo

.

WARTO WIEDZIEC

8

"Zamknięte
CdJlb"

kco.ł .zech.cłal .kupić

tu lednvm
mleJICU
W",llf.ukich, ktÓTZ1I
w

tuch

100;.
pod UlIIdem. R~
boUliC-tej Spóld . :.ln j Wllclawnicuj zajm.uj~ .fę Wl/cloWQ)'Iem I kolP.01'towan lem proiti, dZłałalnoJcfq kulturalnq ł
handlowa
tu
placówkach
prZf:''I'Jlllłkłm

,.,Ruchu"
Inn1lc1l

Ił
także
,::ercgiem
przedsięwzięć o clza-

rak'''Tze oJwlatowlf'll.. propa-

gaTldoW\m" f wllehowowc.zym.
'ruba bll zapewnić lokal

wielkoJci . oli WOSiR

Zoden
problt"Jl'l
hale. fe. ! na
m iejscu. ludzi feż motna za-
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W tym r(lku prz.ypada l' l'«1Ulica powołania
w Przemyślu Ośrodka Korespondencyjnego KlubU.
M.lodycb PiiarZ,J'. Prawdopodobnie Dikom\l jed~
nak nie przy}dzie do cłowy. aby jakoj tea ju~
bUeuu; uczcić, • teuij znajdzie się kiedy' Ik:r U~
pulatny badacz. d%J.~ ,6w uw. ruchu mlodóUterackiego w Przęmy~·u, t4 będzie miał me ladi.
onecb do zgryzienia. RUX::l bowiem w tym, te
d%J.eslędoletnla c iągłość organizacyjna przemy.s~
kiego KKMP ·zoslała co prawda zacbowana
(n1kt nIgdy ośrodka formalnie we . rOtwląz.ał),
jednak bywały długi e okresy zupełnej hiber~

nacji.
,

Pra wdę powiedtiawszy. nikt z \.ego powodu
apecJalnego łanim nle- podnoail. Na terenie
PrumyśJa I "wo}ewódriwa zawue znaletć mama
by.1o co najnmiej kilka osób z. powodzeniem ~
iaJąćych się literaturą, kt6re - eo naJważńiej
lze - publikowały &Woje u tw<lry w prasie, wydawały książki l organ!zacyjna pn.ynależność
do KKMP z czasem nie była Im już zupełnie
~trzebna .

Od c:ta&6w p ierwszego prezesa ośrodka. utalentowanego proulka, prze<lwczcśn(e tmar~ego
~d~ma
JarndU Bienia, sze fowało k lubo wi
(przynajmnie j formalnie) parę os6b. 'Znacznie
dlu uze były }ednak okresy bezkr6lewla, kiedy
zabrakło rzutkiego c-:-ganizatora ur6wno wśród
tw6rc6w, jak - I ze strony głownego sponsor a
klubu, c'l.yli ZSMP.
Przed d ..... oma la.t y oficjalnie wznowiono dzia;"
ośrodka.
Do KKMP z,głos ilo w6wczas
akce~ k ilkanaście osób, w w iększości bor.dzo
m10dych (przewabI!. uczniow ie uk6ł średnich).
Tylko nlellc'l.nl mleH za sobą debiut prasowy,
Zarządowi przewodniczyła w6wcUllJ Iwona 811:0powska. Spotkania odbywały sl~ w Miejskim
Kluble "'Kultury "Niedlwladek". Po kilku miesiąc a c h członkowie KKMP :r:asillU nowo powsła
ły K!ub Literacki przy WoJewód'l.kim Domu
Kultury.
lalność

. WDK

adeptów literatury,
oferując lm przede wSl:y.stklm stalą rubryk.;: w
przemyskim Informa~rz.e kuJturaln yp\ ..Lombard.... możliwość Itabch ~potkań. ur6wno, w!i
~1as,nym środow.lsku. jak ,I , w .gronle lI~erat6w
% innych . OŚTodk4.w kra ju. Na:r;~a "KKMP" w stala na pewien cus Jakby wyrugowana.
przygarnął młodyc h

., ,------ ---

Ojrodek KKMP (d:r;iałalący pod pr otck\.oratem
Zarządu Wojew6d:r;klego Związku Socjalistjc'l.Dcj
Młodzieży Polskiej) Uczy obecnie 1ł osób. M ateusz PIeniątek, Ja ko Jedyny Jut jut po
debJ:ucl.~ ksiąikowy:m (wydał w ubie głym roku
tomik poezji "Zapros:r:erue d o sł6w'1 oraz po. Iad a kolejne ks lątki z1of.one w wydawnIctwach.
Z ~tałych - kllka oa6 b zdążyło już zade.
biutować w prasie. Wit;-ks:r;ość c:uonk6w klubu
prezentowała pr6bkl .rwojej tw6rczokl w' "Lom. bard:r:je". Niemal wszyscy pr6buJą sil w poezj{,
co Jest zja~klem doŚĆ char aktery.stycznym nie
tylko w Przemyślu. ale ł w innych rcglonach
~ kraj u. Klub otwarty je.!t dla k atdego wrażli
wego człowieka autentycznie z,alnteresowanego

....

I

-.Janusz

Przemyślu

w

.,l

,

, JOZEFOWI KURYLAKOW[

1
Nie zosluivlem na te WS:llstkie piękna

(zloeisto ~achodzqcej '1/nogogł)
Ja mamli poeta w !iedem ramion

W celu umożliwienia startu młodym tw6reom oraz wyselekcjonowania utalentowanych
poeWw l pro'l.8.lk6w, Ośrodek KK MP wystąpil
:r: inicjatywą organizowa nia dorocznych wojew6dzkich konkursów małych form literackich.
Ostatnio routrzygnleto pierwszą edyc).;: tej imprezy. W ś r6d kilkunastu zestaw6w wierszy (w
dziedzinie prozy nadesłano zaledwie Jedno opow iadanie) jur y przyznalo następujące nagrody:
pier.wS'l.ą StanisławowI · Gclykowl z Lowiec,
dr .:.gą ..:::.. Darluszawl 3.rodowiaowl z Jaro.sla·
w ia I trzec i ą lanunowl Młynarskiemu z
Pn.cmyśla . R6wnorzędne wyr6żnienla otrzymali:
Al'nleszka Sypek z Jarmławla . Jacek P aelo r ek
z Przemyśla ora:r; Zdzlsla w Ct.op z Oleszyc. Ponad to nagrodą specjalną uhonorowano uczennic!;:
VI kla ~y szkoly DOd$tawoweJ - habelę 8zy·
mańskIt z Przemyśla.
'
W najbllts~ych planach O~rodka KKMP kolejne spotka nia warsztatowe. wieczory autorskie,
dyskusje. Spod~lewany j~t przyjazd do Prze_
myśla kilk u znanych literat6w. Młodzi tw6rcy
przygotowują kolumnę wierny dla mleslęunl ·
ka !:poleezno -literacklego .. Okollce". wydawane_
go przez ' Rade Kr"lowa ' KKMP. Zbierane są
_ równie! mater iały do m!lYcego uka'l.3~ się w
Przemyśl u almanactiu .. Przed debiutem" Utwo_
ry młodych tw6rc6w obecne ' sa. takł.e 1 na nau;ych łamach (oublikujemy wlers~e ~ nagrod~ o nych zestaw6w).

"

Młynareki

Cmei'ltarz żydowski

literaturą piękną.

__

Podc:r;as jw~ego :r; ostatnich zebrali młodu
lwqrcy skonstatowali. że cele Klub u Llterackie-'
zbirine. Po -TaZ kolejny 'reaktygo l- KKMP

$'"

więc Ośrodek XorespondenC1jnego Klubu. Młodych Piuf:r;Y. Wybrano nowy zarUld. w
IIdad t t6relO weuJ..l: Maku. Piea~kk
pr:wwodnic:r;ący oraz A .. nlenka S)'l~elt. l a D,,"
Kbłl&J'i1d J Dulun Brod_·ia.

wowano

Wchodzę

-

WlI!om w murze - to brama psalmem w it ajqca
jwiętokrodcę !pokoju d~leci DawidOWI/ch
Jak was - B6g wIIgnal z ziemi
czarny g ranit
woutlf1'li ~ap isanV imionami
Co robisz w Jeruzalem - pI/ t ają
w n ie bo st~czqce d ekologi
To ja mamu poeta dllSZę psalmt/ i fletni e
a wll :r pogardą mRezycie nad gojem
To ja mamli poeta '.::"llkam cedrów i ch.lodu
,"nogog

i

błogOSławionej

Sary

a słońce tu u was - jak u riO! siedem
J)ÓztDÓlcie tylka zanurzl/Ć Uoorz w Cedronie
ehleb!l bvm dadł i wypil wino
,
Co rob isz w Jeruzalem marnIl

poeto?

..

zs
._--------~-----_

'ZU~uł plltaniem hieroglifll

Ja goj -

ciepl o mi u wos

!łol\ce duże łnaeze;

zoehodzl

Popatr zę je szcze na twarz pięknej Sarll
(JakU wi atr r ozwlal Jeruzolem)

W yłom ' w murze to brama p!almem żegnająca
jwiętokrodeę .pokoju d zieci DowfdoWIICh .

...

_----_ _------...

10 _ _

_

27WIOŁY

_ ________________________________________________

Krajobraz po wielkiej wodzie (2)

Bez dachu
nad glowq

,.w....•

ta .lemał.\ I__ ralDlao
I .dem"leal'l~a. ... t.IJka
, ,.m, e. 'eraa mamy_

GS "POD

CHMURKĄ"

Nie ma co.
u.r:r.!:4ująe,. od
rOwno 1Die.llłca lIOW,. nl clit'lllill:
KaAetqI ROMAN
SKORSKl
mial Ql:b'e' ""1'jkia. _ Tak ••
.... I ...
f
tart.u)ct. ale mblę
lilii . . Iro1Jka..n4: .trat,. oeromne, kłopo
t6w tya!~. a motllwokl o,raIller.one. Proaty prz,.kład:
w
"cum:r 91'1tek" m ial Ilaczel.Dlk
do d y.poz,.eJI Z tony
bla chy
ocyn kow. lI, j I 130& aluk eter~
nitu tal lste,o na eal, gmlll(/:, •
te rar. na gwałt potr~ba mu 50
tOIl
blachy. 40 tyaJęc,. I r.tuk
etern.llu. .
eoo ton eem eotu, 250 ton wapna,
1500 k ubl.. k bw d rewna. Wlull.
lIpaa,.
~tll
I
w:r.na u w-ala
Mleczka, Skąd w ą~ te['lz !.ak.! abrbf.•
W poprzednim numerze rozpoczęliśmy relację z "rajdu", jaki przeprowadziliśmy
Po Sledlecr.c.
tywloł
naj·
na terenat::b dotkniętych powodzią 22 maja. w pięć dni po "cAmym piątku". bardzie j dokuez.ył
t.opuazel
W
ielkiej.
NLi.atycom,
P.llu
loPrzed stawiliśm,y
przebieg wydarzeń z tamtego dnia w gminach KRZYWCZA. wicom, 110 I 1Ilm& Ka6e&up
DUBIECKO I) JAWORNIK POLSKI. Dz jj kolej na KAtJCZUGĘ l PRUCHN1K. mOCllo ucIer piala: Jej wyłoJ
polotOIII
częte od w iatru,
tei: ruszył s robot..
ACZf;.t.O
SIĘ
OKOLO
lilie) _ od wody. Zmaraowa_
TRAl\U'KI OCALAŁY Zając
W l otd.ł
,.
m'Je aleaesę,łele
SzesNASTEJ.
Pn:n
. ,.cb 3120 ha UP['lW (40 proc.
"ID wojewo da I m6wU
łe~:r
c1.ęłć
SIed.leczlr.l. wlIoSld m
Krajo~u.
D.iuym po nalopowIerzehIll ,m.in,.!), zn lszcr.onie ele k ai, leby ta"'w"
.,.
mob atumetrowej
SZCC'Okoici
cie c iętk.\ch bombowc6w. Co
m lchkal·
DYcb :r.s budynkllw
jesr.ne
",otna.
na
wyp.dek,
pq.em. IIfunło U1De torD. ·
luok wymowny dowód tywioIl,.eb J blwelltaraklc.b, 500 bu_
~dybJ
\.ak
la
l_
do. WleJ~ey z oCromną
111,
l u, k16ry wted,. tu aula! o le .
dJ1lkll.
uakodl.OlIych. ulaIIll1I tet u.ruw.j" mady, ale
wiatr tdr.lerał d.en,. I Ich popoakromioo,..
KLEMENSOWI
Ilyeh
około Ilu IImoehodow
wlel:u .Ię waha. l tu, w Slecikryela. wy ryw.ł z kOf'UnlaroJ
~'TAfłCE
ror.walUo
atadolę,
~.
osoboWYCh. A Itrlt,._
Iktoo. WJCIU~ mutra obawę
I łama ł
dru ..... _ w powl..
WLADYSLA W HAL YS ptakStruktura e;leby (tereny lessoprud powt6nen lom aię Iytuatrlu. ponad ,Iowami prwratot,.emie teł jel lut n ie ma. u
we) powoduje. to cb06 w ad:r
cjl l()tud 1 lat. MlIwl ,iI:. te
pych ludd
latal y d,eMwki.
PRZYBYLAKÓWEJ
. .U r.eba
jut n ie ma , to pękaj. f undaci co alę wtedy
p<*piesz)'Il,
kawałki. d r _Dl I blach,. , ctef'o
~ I ie Illemalyn:l kOłldem ' .. pomenty w CDł'1Z to nOI.,ych bupo
k
lcszonl...
daltalI
n it. Nt..o.l,j
Dudcala pot.c:tna
.lawi ~ M na no&I". CO! to jeddynkach.
Kto nie pracuje :.awadowo,
ulewa Odzld prr.ed
p6lnoell
nak l.I .traty w por6wnanlu I
Szet N .. dleioletwa w Kaliczu_
tCIl krr.ąta Ilę po Iwolm obej(kto wtedy
patr~ 1 nI zc,abiedą ADAM A KU?.NIARA?
d ze J AN JAKUBlEC mllwl. te
klu. 8e('~kow61 coraz wyler ekI, potok N łeWc!z wy.l.qpll ze
, Dom Kutn lar6w - beli d.a4
po.szIo :r. wadI!, dw icłcl. kubido Nle lce z:r wodę w)'pomchu. I 'PO'PI;:kaoyml od ud enell
k6w drewna, • powłetr~r-o
kor yta I "pouedl" na
powy""a
n
"
z
:ulanych
p
Iwnl
e.
w ie. ublcnJ!'\c ze mb:!. co po.wlaUu I wod,.
kla n.mI
r.n lftez.y ło d o en,a '" bek~
'"Uj Ilę w 510ńc1l zamoknię nada
padIo.
Hplywał" niemal pod mm. fi le
tary lalU: po r.tostu
ule ma
te I c mn Jak l I wyprana odzlC't.
n. d aJe tlę Jul do umluzk.IlI•.
110
tam, gd'l: e był. Dyrektor
Zyc!o powoli wraca do normy.
Co.poda ra\wo
HENnVKA
Strach do n lel:'o wejt.!
I n ie
"Spoma.IlIU" ANTON I KUBIe.
alll n ie ust.iQ
dySkusje Ilad
SZEWERNIAKA .. nala zło 11(1 w
dzl wnt!l:o. te Ku 't'n la rowJe 'pl"
KI ma tęgi klopot:
fahryka
palie
,.au.k u"
pow Ie trzne j
.. przyslugl\". ' lik" I pnwit wioad kilku dn i w "itajnl. t ut n.d
pł,.wała, ,traty
w
rnlJąUc.u
lCe
moat
na
'
N
lllteezy.
przeb
leIrllb,., kt6ra r.erwa la dlch r.a
bydl~tam l .
w
towarzy.twlo
się,a M
około
200 mlllon6w.
gal4cy pod d ron Przewo r* ,taJ ni oralE .poro dac h6wkl •
.tadka kun:xąl.
kt6c. na sta#
kaidy d'l:le.6. wymuszone ) bu,
Stary,
)eszcze
z
Dyn6w ,
n owelo domu I ltodol,.. Gd,.
jennym .. plęuze
prr.eł;rl,.
ł4
melkl to 10 mlllooll w do tylu,
aUltrla cklc h c za sów . ktw,. nlprz,.szla woda. akurlt pcz.;: lo
okropn~ noc. Nowa Itodoł. na
czeka ją odbiorc,. krajowi I EI clel1~ ,Ię krowa
Szewernlika:
POWr n!enarwzon.. .10 widać. Kdy nie :.aw llldl _ ror.cbrllno,
granle1.lll, a rus:r.,.~ I prod ukI
obecny.
..t.mod~rnizowany".
ul'Olhl1a nCZI:Śllwle w oakr,.;le I lej k!.1ll' ucle r o l.ły. GocJą nie lposób ...
Ipłalał
tęl:
lc,o
tlgla.
Dwie
betym , anku domu mlNł..kat.nc
. poduz m6w l.
te
dosłown ia
M ia}8cowa
Gml.llna
SpóJ·
too ow e rur,. o ledwia metro'o, obok lod6wkl.
jut aię I tyelem tcgnał.
d ~ieln ia, bel większej przesawym p l'2.ekroJu ..:.atk.ły lIę"
u derzyla Nletec'l:.. _ ZlI.Ikoc.y ło
dy. mllll
:;r.ac::una~ ... od IIOW ••
wodą I setki ieJ to n
wróciło
ALFRED RĄ CZKA urlltowal
n.. ""e łnle. (Jd.le . l ~ Iroehę
półtor.meUowa r. la wod,. tado wiolkI.
Gdyb,. by.ł stary
Iwoj. piwn Icę ad potopu w o",len ia .oall6 I IW pOrę
"'Y~
lal. wlIZystko: b iura.
m
Olt.
S
Ied
leczka
prawdopoItdoleJ
chwili.
u,llnllj!łc
n leii de sl odoł ,. ,
a
re,nl.
ny, uplccte, Iklad,.. dokumen·
dobnie _ ole
przet.ylab)' takIej
plwn lune okno Itcrtłl oborni"w)"kąpa l a ,ię"; ,plezon e
Diety. niekt6re ,klepy. Tylko ze
e;rozy....
ka. WINCENTY llAt.VS Ilr.ble Jeo.c~e l unę .
P rzepad la
składu opalowc,o zplkn~ło 600
Pod słupem wy sokiego naplę4
cli 40 kurczak6w I klika Indy_
d re.'no 1........ (l:lel. n iny lony
t on w~l:la. a Ile mlalu ł kokda lpotykam,. bry,.dę JANU~
k6 w • • RO~1AN LEMl ECH "e.Deolu, łon. wIpnI. Na 011',.·
su? Zalana p!ckarnla. l erwany
SZA RYZNARA
z
Rejonu
.taJoll: le .Iodol ą 'v.~p6II1,. b u ebu r.:amokly' n le ry lODy puc_
dach
magazynu
ltbotoWt'I:'O,
nicy_.
_
Zal
palrzet
n.
unl:Ener,e
tYClneto
w
Pnewonku.
dynek "sIa d i", 1:mlcelon,. wi.zn il.zczoDe zapa.y ... Ielu arty.
Jut
n6sty
dl.!e/\.
baruJą
po
U
trem), U
z'DZISt.A W A HAemne t w. rzc Kutolar llw
k u łll w. Gdzie ok iem n Ie r:;r.uc l.
godli n.
Cztery
dni
trwa lo
N ASA I.O lkn~l.
dach6wka
z
n' \ch dra m. t I te tr.mpkJ na
tam drdy. wstępo le &zacowap rlyw r.ca n lo prądu Sleclleczce,
n ogach kobiety To jedyne obu~
d.chu stod oły . W w leJ u J:ospolle na 100 mlllon6w,
bo " poleciało" tu I w okolic,.
pneslal,.
Isln leć
d arli wach
wie jakie lel poEOIJblo...
Trwają
prac.
porU\dkowl!.
Innllst wo slupów I IInl1, W noprlydomowe lady. TADEUSZ
M ieszkaJąc,.
n aprzeciw JA N
I przed bumą wja t dow" l tocy
I
22
na
:23
maja
wracali
ZAJĄC m ia l tart: ocalaly mu
~'URDAK
"upł.c ił"
setkami
jące "pod chmurk.
b iurko.
robu rem 1. Kl'a ml r zllwkl, a na
z tego po,ro mu 3--4 dr'l:ewlC a ,
dachllwek. Ea pa!ICm w~Cla
I
przy kt6ry m ,.. urz~uje klik.
drod.zo. prz,. "Spomaszu",
w
ale na ty m tego szczęk le Ilę
oaób
JOOnOCt('ŚD~.
Gł6wn,.
ll8'l.kodzoo.v m
maluchcom.
Kańc1.udZll, ułkocE}'11I Icb pbł_
.kol'l.czylo, bo mocno ueler plal
Cholera. dl! CDa wymIotlo mi
ka1l:gow,.
GS
. TADEUSZ
.bor nlk I n ie
co D' pole torametrowa wod.. _ Swlatła CZUBOCHA
dlch nld ItlJnl" , .todolą.
a
Informuje.
te
t ' budynek mles7.klllny .,po d a- wywi ri6. - Furd.k nie CIeka byly pOd ••d,. Jecballlim,. na p rowad'l:ONI
jest Izueg6l owa
",,)'cluele
I
walnęllłmy
...
1.8\0thu " oberwał. Lu lie w okll
I
zało:tonyml rl:kam l ' na PZU.
in wentaryzacja oca la lee;o ma·
plaay trakl.r_ \ V KUI.oh ...
Skombinował
tysiąc dachllwek
jątku, W tamten.
pIątek, m lę~
Itr~1 na w soomnlenle p6ł Ict·
I polatal niceo dachy. Tadeu~.
I nI d .... 6cb up( dac h, Juda b,.ki dorod n ych kur czak6w ...
d'l:,. 13 a lG-tą, k tll: l:0WY wizy ,
to wał
b udo wan,. VI Kr:;r.cezowic.ch . k leJ)-1 tern' dwadla gel
bu rza, a polem ten n iesa m owity J(rad. Cz,. r zeczy w licle był
wielkości ~ k urze,o
jaja?
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_War'" ..

u....

'w.,

w.

M

,d,.

ma,u,.-

R

w.

W

RwIe

alal.złem

rne\ę

,....
111."•• •Ie
w

,

m ieioUa mi II"
lf--a dek . ...
lit_ki d. bul • •1, •• na. n..
ClI mlęd .. y p ierw", a plu w.ą
11'''1'.11.', Jał ..... belę. .hm ięlam. b. w'ed y
p~yJeehal'
ll.a$I pre-s.ts ł ... ,ekWld de ma'
dł.aJ,

wał,.l a

Po

.I.ł a eltka' pl'lOll
fl a,.. k .....
1.8la"
..m0ehi4Talr.iee;o ltatakhllPU Kailczuca w tym st w eciu Il" prU!tywa". a jej u jJtarazy miea:;r...
kamee, M-letnl MICHAL MISlEWlCZ . 1. 'PIm~ta tri, ab,.
• podOhll,.1D p iek le -wapctUlLllll
m u ojciec ~,. lUladek.. Watne.
te jui wyelą lD~to p ierwl Ul
wu lo'ld I \el
tr.t:edii.
Za
""1Zl'11I:. c.n~
<rzeba reCU!owd Ml.eczkę, .,.pa~
""al,. 0chronne, pnebudowywa~ wad._
lIwe ~ty i ' pr:;r.epur.ty _ r0biąc •
n ich macmle wi~kne
"oetka"
d lll
przepływ.jącej
wod,., A Iwola drOCI! . Ile .tleJ:<)
w,.rlądzlł,.
im lec!
bezUoako
.... yr:r.uclne pnez rolnik6w ' do
potokllw I at r llmlCllI. Ile pn:ep\l$llIw ltItka ly ?_

m.

LUDZIE
NIE CZEKALI
Drot:a I ltail~ ut:1 40 Pruc ~
.lilka bacato u patn:oaa Ille kolicucym 11(1. 00 ob u lej stron.ch, obratem zabagnion,.ch I
t:d d41 lllc,dd. zala nych Jeszcze
pbl.
W ~J lE kolei
gminie
ualaJ,. d opl,.wy Mlecul. ar.czecólllle w Pruchnlku i Kra ma _
n 61Ohe, a wlpomol:l,. le ton,..
wody Ipływając, I 'Il:yteJ poło
tonycb
teren6w.
Na
liłcle
uk6d 1 iSJiS l:os'podal'Stw , 1783
ha ueml, w tim I U l upraw
(28 proc.
e,lIlneJ
Ic h
pow ierzchni) _ 2J6 ha tncba u .
ofa~. Zg ln(lo ponad 1 000 r.ztull:
d robiu. 12 łw lń I 40 ps::zcr.eIIcb rodzin. Znlucr.eniu I r 6in y m uszkodzeniom ule,ty
53
budynki
Inw en tar&ll: le. 20 kM
dt6e; cmlnnych I
w iejsk ich.
ł50 przepust6w
d rogowych
i
meUora cyJn1ch ...
, - ad"Me:r t.;'1 whlok ~
oled. kl eJ
po_y,
l DOlec ZDeJ
..lidarlloiol w ~od.lnr.eh IroI)'
.kcentuje naczeln ik
t:ml ny
EDWARD
BRZU#
utowa U
CHACZ. _ LadIle
Ilę w1.8Jemnle. lo pa utl\plenla
."y, n.tyehmlw pr1.,..st~pl ~
1\ d. lIkwlolloJl AUd.
MI ę-
d .. y
Inn,.",1 w Prucb nik.
i
J . dl6w ce Am. nutnle nap.-Iwl a o. mOIt,.,
prr.e pus ty
"
II~
k llldkL Ooak.nale Ip lsall
I tr.tae:r • OSP. Wte1e
da l.
m.t.llłaaeja
o br.ny cywilnej,
8 1,.bk.
.,...,.",pewan.
",· .dę
..
1lI1ll n ,.eh
ablekłów I od
wczoraj tll!1 duhey pueuj.
w Prr.ewers ka. Trzeba p.móo
lanym w bl ed~;e, ..
2ywloł

.

~
~
przelZed ł ,

ale pozost.wU po lObie tyllll'OO problem6w. N. I:wan potrublle są
budulce. a J.elzc ~e nie wiadomo Ile ł k iedy wypłaci PZU.
Na przednllwku nikomu
olO!:
nie przelewa, a w,ydatkl teraz
0l:romne. Ooldll do n ic h ~traty
powI ta le na lolszczonych poletkacb maku i d.rccizkowych oru na k iUru
Inn ycb .. trontach", ktllt~h ubM"()i~zenle nie
obejmuje. Zolwa na
karku,
Ilaook03Ów n.jwxbz:r cr.as, a _
do pól i ud rogi d ojazdowe
r~ądron la mellorac,.jne
w 0kropnym .t. n le: czO!:il! naprawi
alet oamemu. ale- wlll!lu e r ze..uy zl'ObI~ n ie sposób. bo po. , ,
t "ebny clc1k l Ipnęt-I m.n,.. - ~
uy. N ie w !adomo :r.a co Iją t;a ..
b ra~.

Pewne

Jest

ju1"

katakliźmie

IU"Ql'. kt6 r. . .wleoUa pO. Odl WlpaU. dOIU.•a mJ tyw_

DoKI I .... I'u1a16w lIudo.I • • ycll (Dl tyle .. U. w.jew6d:,._
, •• UezYDIt lo mo. I. I, od)y ll' .1, lleupiea\a ocbr.nne Kp.

W n llkclo n uu J waftl' u p.w.dz lu lIaJwl(l<..e zablle _
relO.... I. (I 1<. "lro.euJel ~lId"-lIl' ",ra wy ,,-wll.an• • lUr.wl_
llu J" s:r.k Od 111'1" PZU, II:tOrO ... 1I
~,".nln e
IIn"Uno
op lelIlIOU w G~lAlaol ... . A ja ll 10 .l'~lą G . I dru~le J 51ronyf
z e WllJled u

'D

o....e ...

Slde IIlo;wldal.rów.

1\1'1'

Ilęcrll(to

I bardz" """PI""

elIt••"" lob-

p o I pe eJollllów laUudnla a,.cb
w.je. ~dllw .~ I
ner ....

.".no.. oraa P"SIlM I o IQII,cb

'wlorów.
ieli,

Ibla"'llhnr. ponlU:r.e Gane) -pr:t.cowall! lU IIkw lda_
" 1.° 1..... I KonIna , LOraly, C h ~ l rna, 'ZamOŚCia ,

Olnt}' " a I n .. y ch woj<!ridl lw. Nan o,'lIb lal PZU enn!!' l.
cln le ... lIle~a l o d . IIK .. , pałclo CIl.lneb. b , lo Jenc1." mi_

nimum 11 olólll.
Do I nu.e. PZU 11I1.n..'Il. . . 111 _tIl64 w uprawacIa,
3Ml w b ud.,....lIlaeb . ral _
w .. Iool u 056b IDdywldllalnycb,
p."ad-. woda sala.. w re.lool• •lIll lo;ly M " " ladO" pracy
w tt mlełK.woklac h C.... la.
w _
bull,...llacbl. a
a pa. I UP pO. lad.mlty • l :&kod.cb w uprawaell I IT _
w 1I...,..bdl, P ... ,. \.1010; . . r - .oj U.leł ..rIIlbd rlayClll" ale.
-'llwok::" Jen o POtlll1o lł<t I Wy ce"" _tr. 1 w cla.a l-t
1yCOd"t, ja ...ata.1I p.ulloolo",aaL PZU cbe. . .Il .... czył

""Ood,.

TaIc Ie h. ..obrozk6ur" poz"taurila powietrzna trqba w Siecflcezu kilkanolcle.

Fot. T. ZIEMBOLEWSKA

...cłł •• ,. .....

-

'

te

IPicbrze . I todol,. I phvtrlce. ~
dą ubo:t.ne'. Lata
miną . nI,m
..... ,..Jalowlon •• a zanlec:r.yste'l:OGa
powodzlow,.ml .. rzyt:am.i·· · urodzaJna zilHnł. odz7.st. wlałcl,"
"Ił Je). OPr:r.,.I._lłel ~ urod:r.aJc»:'ni
lIrukt url:' No c6t, było. minęlo, ł.ycl. blel:llle dalel._
ZDZlSt.A W BESZ

,~

---_ ----SAMO 2VCIE

- wiele radości ; ",ld~eć kil·
ka obru6w - dożyjesz póź~
Dej atarokL
OBŁOKI

-

cuka

elemne aa olcblCl,

clę

smutna nowina.

GOt.ĘBI8 widzieć czeka
clę
radosna
wladomoś~;
ebwJ'ła6 zmartwienie; karmić Je dobroczynno~ć; wi-

d de6 lecl\ce

""",.

-

mila wiado-

GŁOWĘ ptaka
łnl'mali w
ręku czeka clę podr6t.
PŁOMIENIE
wysok ie

OBRAZ pos i ć nieszcT..ę4
jcie: otrzymać w podaruDku

dochody; .a.lć Je - b ieda.
POKOJ ładny - kor zystna
spekulacja; pokój peleq obrasiw j~teś
wymagający;
pięknie oświetlon,. w spaniala uroczystość clę czeka ;
malować pok61 nadchod zą
leps:re czasy.

Z redakcyjnego
te
• * •

otr:r.ymallŚffiy

sygnał,

organiz,atorzy
imprezy
dla
dzieci, która odbyła s.lę 29.05.
br.
w lali
przemyskiego
"Fredreum", w)';laU d ziecko :r.
kąpielą.
Po pl'05tu r:r.es!.Owaka ,.Es trada" sprzeda ła tr:r.y
razy więcej biletów, nit je6t
miejsc (150) i d zieci 11e<lz.lał,.. poupychane ~ na kr:resłach
do oporu, w zaduchu, bo sala .
n ie jełt p rzystosowana
do pomieszczenia takiej lic:r.by widzów.
No cóż, bnnes nade ws2.YItko. A mote - po pr06tu
le-kcja
kultury
masowe-j?

Jeden z mieszkańc6w domu p ny ul. Rutkowskiego l .

nOtKI

we śnie _
szczęŚcie w mal1eJ\stwle.
FOTOGRAFIE we 'nie ••
,Iąd_"
przed łobą mile
spotkanie. .
stl'wać

MYDW

przyjaciele
kłopotu;
ręce

-

kapowa(: -

będziesz

•

ł

BLttNl"TA (23 V -U VI)

Zbllia sJe: lato I - ~ ~lędu oa to, Ja kle ono'
_ e~83 przemylilee dokialInie
:r.amlerJ:enJa
Propol.y~a Skol")llona
wyd aje
,le: by~ !interesująca _ może z nieJ ,korzyal.aeie?
Jedno Jolit pewne; nie liczcie na Byka., on znalazł jut
towarzystwo. ..
b~drle

~wak.acyJno-urtopowe.

ty.
ALKO~HOL

lZ8(!unek u

pi ć straci s z
przyjac ió ł:

ltAK (tZ VI-2%

dyżuru
ry grzeJnikowe 112 cala . z
proste" są nie-:.

"I[Winte.m -

LEW (!S VU-!% VIII)

Uiiągalne.
Obywatel podpowied:dał
więc, by zlecili ich
wykonan ie na przykład fZC -

z,ima, odezwie

'l\vój kolor - blęk lt, dmiJ. _ w.torek. lub ł1lWe.r
tek. lkUla - 1•. Uw.z,glęc1nIJ to pr:r.,. planowaniu teCo pr1lCdah;:wzlęcla. ldóre od c1awua
zaprZ/lta
CI
,Jawę . ZapnJ4 do w$PÓkldałlllll& Panne:.

mieślnlko\O{i

Może więc , :tanim na4ejdzie
sl~

jakiś

lito-,

producent zaworów, l
p1'Zypnle zlccenle? W przeelwnym ra;.le znowu Jedni ~
dą wypuszczać
c icpło . prz.cz
okno, a " drudzy szczękać zębami pod pierzyną.
.

,

b.

N i e ma

ulico Maw PrzemllJtu.
nie .błlrdzo
wiadomo ,,z k!ÓrllCh Bielskic"'''
"ód ,wój w: .dzie. Hi$tor ia zna
,zczęJcia

co najmn iej kilkunastu Biel,kich (m.in. Ado!fa, Alektan-

dra, Eugeniusza, F ilipa, Franciszka. dwóch J anów. Joachi-

ma,

$tanislłlwa,

Włlclawa)

z

Ma rci nem (1495-1515, pl·
sarz, liistorl/kJ no czele. Pod.Iawowe dane o nich mOŹlla
znaleft w tak ich chociażby
wtldownictwach;ak "Wielko.
EnCl/klopedta
Pow$zechna
PWN" I .. Księga Polak ów, u~zestników Rewolue;i Paźdzfe~
mikowej" (W-wa, 1961). Nalomiast o Marianie Bielskim żadne z popularniej!ztICh
źródeł nie w!pomitul. Indagowanl/. na tę okolicznott' Jeden
% mieszkaflców t ejźe ulicl/ odpowiedz/o.! dowcipnie, te Mar «ni 'Blel!kl nie jest mu znan y, a le to
"musi Izwagier
I!unne"o Marcina". Osobiście
nie jestem 'ewlen stopniłl pokrewieństwa obydwu wumie ft ionllCh Bielskich. Opowiadam
lię notomla.t za t1rzybfiteniem
mieszka1\com Przemy łla sl/luetk/ patrona uliclJ. która ze
względu na p~w! tajqce wzdłuż

otwo r ll zabezpieczone blIlII pociężkimi teUwns,oml
pokr:·waml. Po pewn,,", cza,ie ktoJ wpadł na pomysl, że
owe pokrllwlI będą bardziej
niej os iedla przek5.::to.leł lię "pfZlldatne w Innvm miejscu, w
niebawem w ;ednq z arterii
z Iq:ku z czllm w leie z nich
komunikacyjn"ch woje wódz- zdjęto t Odziej :m.brano. Cd td
kiego bądź co bqdt
parli (Q. minę lo już chllba pomiasLa.
nad dwa lato' tlo pr;;:echadNie to wszakże przesądza o
n iów cZl/hoją padst~Pflie ;;:arogrOŹnl/ffl fo.tum, które wiSI od
iniętf
częlciowo
zielskiem,
kilku la! nie tllle nad .amq
czelmełe n ie ;;:abezpicczonl/cll
u licq. co nad jej użlltkownikakanałów. Aż d;;:iw, te do td
mi _ zmotor llzowans,om grozi
parli nie doszło do groźnego
polamanie r eso rów na pozow s;_utkach wypadku. Ulica,
.tolokiach w ykopów, które
ze wzOI~du na U!"tuowani e,
wl/konano $wcgo czasu (co
ma charakter trłl$ 1I $pacerokllkad.zle$lqt metrówJ w popwej f w dni wolne od praclI
r zek jezdnI. Chodzilo prłlwdoł nauki jest licznie UCZ~8;;:podObnie o zainstalowanie kaczana przez młodzleź ł d:i cnaUzac;i bllTzówej cz" czegol
eł, często bez opieki, o Wllw 11m r odzaju (fachowcl/
padek więc nietrudn o.
niech r
wtlbo.czq nfekom.pel jeszcze jedno. Przed kiltencję, ' fe znam się na tum'.
ku fat ll. w trokcle Temontu,
Zebll Jednak bil/O Im/esznlej,
no pobocZQ.ch Jezdnf ulotono '
bo clillba n ie oszczędniej, 01'1.'odpowiednie korutka
odpIlira cji tej dokotulno tui po ulo~
wowe. a w dolnej czę*cł - u
źeniu as/ollowego dllW(lJliko,
WIIlotu d~ ul. G runwaldzkiej
Itqd owe n/eró~oJcl ,
k t 6Te
- ehodmk. Po pewnum c~aodczul
jut bołdn!e niejeden ~ Ife wszlI$~ko ~o zos1010 za sypojazd.
Cóż. ktoJ widocznie
panI.' rlemljl ł t'l'rUUffl , l<!óTlJch
,,zO'pomnfal" o 111m. źe kolejdo tej porll nie ro::planto~(I 
no&t pro.c w tym
prz"padku
n~, .na $kutek c;;,ego .w kll~!,
powinna
bllt' oawrotna. najmle.1sca~h ;ezdl.lia , nlebe~ P!epierw Wllkopt/ i kano.IIl, . łl eZT.ue Się zwęziła . Pflrfl WJe~
póinieJ dl/Włlll"':.
za!nteresoW(l~
$i~ t10110~n~e
W zwlqzku, z rzcc:onq kanaul.lcq
7tfarlłlna
(MaTcano.,
lizacjq. wzdlui uliclI W1lkon oBIelskicgo.
no szcreg studzienek. k!6rl/ch
J ERZY KOWALSKI

t

PANNA (ZS Vm-z:z IX)

kiwy

Znowu trochę k!opot6-w t rolX'Urowllł!.. ale W62.y. ;
atko Ilę wyj.aśnl. Zwró~ UWalę D& ur"aowuJ.ące III ,
pct'&pektywy wspólpracy l Lwem I nie lekeewal
lcit... przez najbliUzy okro. · n-dl.epaze dl-!ll
CIebIl
dni - czwartki.
W AGk (!S 1X-21 X)

Cuka Clę nl~pod~ews n& podr6i. I to doU deleka. Lecz trzeba Ile: do niej puygotowa~, eo paclq&:·
'm!e u /IObą kOl!!Y ... SprawII, która apędza CI sen I
powłok, bę !ble 'Ił' clagu kl1kuna.stu dni pozytywnI!
d..Ia Ciebie załatwiona.
Pamit::taj
o
ImlC'lllnacb
St.rzelca.

/

f"jana Biehkiego
J uż lam pa/Ton

vm

Sz.uka :r. Tobą kontaktu Wodnik. Podobno chodzi
(I bardzo wawą ,prawe:." Dlatego :r.Ipneslal'l
boc~yć
.Ię na niego l wyciągnij rękę do z,gody.* Szykuje
CI !It;: tet Inne spotkanie _ ciekawe 1 obloeu.jllce.
W cr e: wchodzi uClllJClel

i9nych lokator6w,
kierując
się Obywat elskq pos tawą, udał e lę do ADM,. by
wyjd-

Fatum?

l
i

oszukany.

oczekuje clę
radość;
wchodzić po nich bf;:dziesz w kłopocie.
SEMINARIUM
DUCHOW_
NE J:wiedzae lub prze bywa ć
w nhl1 - bl:dlJesz zdradzony,
ALARM s lyuee - nowina;
al armować będziesz bo:;:a-

Owszem,. szukali, ale n ie znaletli.

pnegrzewanle niewynika
z
taktu, te nie da się dokrę
cić gnejnJk6w.
Tam dowledz,ial
slę,:te
administracja
jest be.:.sUna, bowiem :':r.aWQ-

I

%

PrzemyŚlu.
któr,..
ma
nczęŚcle mlf'szkać w dogrzanym, a naw~t przegrzanym
mleszkaniu, kosztem zreaztą

mlenkań

,

w

w

nić,
It
ktm'ych

............ , .......

twoi

wyratują
clę
t rzymać . mydlo

SCHODY

11

CZątkowo

SKORPION (%4 X-!% Xl)

Chyba uda CI &le z.a.mlar wspóldzla l.arJia l Blitnlę
taml: W każdym razie nie rezya:nuj II lego, bo pO>
łTI)'łl.ne zakończenie przed<lie:wzlęcla
jest
bli<sid e .•
W}'l>tnegaJ Ilę przypadkowych wajlJmokl - nied)
nie są one potądane, a w Tv.'oll11· pM.ypadku ucztr(ilnie nlebellplccUle.
STRZELEC (ts X1-!1 XII)
Zapl'"1!.(lII\.ań Ilę len ić I Ml1$i.n wzi ąć li!): w llEarU I
zecząć mys!eł! oowatnie o puyazlości. Nie sąd!, ił
nie masz przyj:lc lól _ }e~ Ich kilku I martwiq ,I~
o Ciebie, a gdy :r.a}drle pOtrzeba, po.;pie&zą :l pOrnocl\. Wpierw Jed na k udowodnij, ie nie uwiodq li,
na Tobie.
"

KOZIOROZEC (:2 XD- H I).

ZamlaB.t kOl'Zy$tać :r. urok6w tyc!a - eląs:le
ele:
u.rn.artwlo8Bz. 1 to :l różnych powodów _ POważnyeh
1 blahyeh. Trudno oczywiście .. unl-enlĆ akóre:", al.
trzeba. Mu&!.n zaezllć bywać ,,'ród ludz! lubillcyeb
iartować. We wwrelĆ bQdzle ku tamu okazja _ nie
za.prr.epłlU

jej...

'

WODNIK (t1 t-:t D)

!,
1 00

!

Na pewno dogadasz <liII: r; Uakll!"l11 ! uda Wam alę
wspólnie Ullatwlć to, co w oojedynkę tak trudno
rollwlklał!. Zrt'$ztą ehc;:ln yeh do pomocy
znajdziecie
wśród BlliniąL. W niedzielę czeka Clę n ie..po(!7.1an_
ka, barcUo mUa. Przygotuj sk na Ilnybycie- go4cl.
RYIJY lU D-U ID)

ZrÓbcie rachunek lumlenla. To Wam pOzwoli wyz Wanego żyda te wszystkie przywary,
kt6re w ostatnim okresie powodowały eiąi:łe . kłótni.
wśr6d naJbllższycb W tworzeniu dobrej
atmoater,.
wok6ł s!e-bie blende orzykład ~e 1!.Ilanego Wam Barana. On JClit zawsze POi:odny I nikt nIgdy nie ma
do nleg.:l o nic prctensji.
eliminować

ll.·\RAN I:!;I U1-20 l VI

- Ta ko~t' jest no
sprzedo z?
A co,
pani
b il
cliciala, teb11m ja jq

. . jodlłl~
Rl/s. E. l(Mlf.CIl(

Jest dobrze, ale może by~ lenc.ze
lepi e j. jeżeli
odwa!n leJ zabierzes.z sic do rzec.t.y. Miła
Twemu
sercu OlIoba clleka aa zdecydowane :hialan!e... Nie
upomnij o koniectnośc l zwrotu wyp():lyewne-J od
Raka k$lązkl - już Ul długo Ją u ,iebie przetrzymujCt'i z.
BYK

(~t

tV-~2

VI

Bardzo brzydko postępuJehZ z tymi. klarzy!ą Ci
tak oddam I 1'0 mOlle· obrócić si ę przec iWko TQ.bie ...
Wi lystko wskazuje na przy ply w lI:otówki. Jeżeli tak
lIi-ę rzeczywiście . stanl.e, będziesz mógł wreslcie speł
ni ć swoje marzenie o I>Ód r6±y
nad Adr iatyk, a le
tam spotkasz kOI/OŚ. kto w pr zys złości .• zaleJo CI
liadla Ul skór c;:". Może wl<.-c le plc J !lie jed:i.?

DO I OD REDAKCJI

12

WARTO WlEDZIEC

----------------------------------~~~~~~--r--------------------------------------------.,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . ,. . . . . . . . _. . . . .
orady
"""""'~
"Czy «czapy»
są pOlrZŁ'Une ? "
Prawem

dl.iennlkana

1~t

zebr anie Informacji do dmierroneJ publikacj i w
sposó b
u Ulany prrez n iego 'la ntl Jw la·
śclwn;y. Zastępca

prezesa Za-

rządu

M lcnkanlo-

Spó ł dzielni

weJ w Przeworsk u
Rysz.o.rd
Duliban usiłował wprowadz.lć
nową :z:asadę

- ogranlcz.yl Ii I)
do poinformowania (po jednodni owym namy śle), te w WO"je wódzkim Związku Sp6ld tielni Mieukaniowycb odbyło '[E:
wcze~nleJ posiedzenie na lemat mn ie Interesujący. Jest w
blc;:dzJe ten, kto alldzJ,
le
chciał ułatwić dz.iennikar zowi
zebranie InformacjI. Nic z
Iych rzec1.,.! R. Dul!ban Juge-

rowa l zorganizowanie w Pne-m~iu spotkan ia PQJw,lecone4
go tern u zagadnieniu. w ktO-rym u~stnlczyliby pnedsta·
wleJcie kierownictw .pól dz.Jelni z cał~go
w ojewództwa.
Proponował więc jeszcze jedną nasiad6wkęl J ako ugonaly przeciwnik
marnotra·
wlenla czasu - zr"ei.Yi:nowalem. Po to. by us lysr.ef opl·
nU: zawartą w kil k u zd!).·
niach - roul\dnleJ bylo porl)zmaw!af
kil k a
m inu t
przez. teleron. anl1:clj. a bsorbować kog:;J.ł na k I I k Ił godz.ln.
Takiego stanowilka ... za 5t~pca
prezesa zart.ądu przcworskleJ
sp6ld:cielni widać nie podzie-

la.
Nie wiem, co ma ot;n aczać
d OM'lulowanle: .,Wczdnlejsze
obaw,. Spólddc lnl co do zam iaru au l o~
znala'l.ly pot wlcrd'lCnle w t reści art ykulu ..... IId. Sk~d p.
DulIban
mat Intencje a u tora?
Arty kuł 1:05 181 skon struowany
w
oparciu O wypow iedzi prezes6w Innych sp61dzielnl
mleukan!owych, dziennikarz. nie

Zapatrzeni
w ... ślimaka?

Na NC PS
" "n!llwowe Poc olowle Oplew l'utm,.' I.
jest
j edr1lł z
plac6wek oświato
wych, szczególnie potrzebują

ku.lIn.

cy ch pomocy, te wl./illc;:du na

bardzo

%lą, · wyekapłootowaną

bazę,

która

unlemo1llwla
pra~'kłlową organizację pracy. Dlatego powzięto tIlmla r
r ozbudowy pogotowia. Planu.
je I lę budowę domków jednorodzinnych, których produ·
centem jest Zakład Stola rki
Budowla nej
w $uwalkach.
Stamtąd te'! , w kwietniu t w
maju br.. nadesz.ły wagony
:I elementami kOlUtrukcyjnymi domków. Ich rozładunku
podjęli

Ilę

lpołecznie

tołnie

ne • gar-nlzonu przemylkiego.
bardzo
wymRG'3jltce
pracy nawet w dni 4wl:\tecz.ne. DIaleG'o teł wyspecjall-.
lowane w
tym
zakre.l.
Przcdlięwzh:c!e
CUlsochłonne,

było

przeds iębiorstwa

ocLm6w!l y

no..

przyj ęci a

umówJenla .

wództwu I

tołnierzom

naleil&

Ilę

IZcze«61f}e

słow a

więc

pod:tlękowanla

t ego udania
przekroczyła

za

podjęcie
(wartośf
prac
sumę
100 ty..

d), umotll w ia jąceco
cie budowy.

rozpoczę

D,.reldor
alłł'

Wiulaw

"

Kołdra!

. ..

Dyre kcja SpecJalncl'o O .
'rodk a Szkolno _ W yeho w aw.
clcg. Im. Marii Gnce. ncw·
.kleJ '" przem ,.łlu InrormuJe,
te młodz.lct, pracownicy pcd a,roglcml oraz pracownicy
admlnbC.racji I obslugl wywlllzalf się z przyjętego na
Ileble zobowiązania: zakupu
ceglelek na rundus:. pomocy
nkole. Wyltuplol'lO 560 cegIełek na lączną sumę 56000 71.
Mamy

nadzieję,

te

c~

tak
.ymbolicz.ną
kw otą
przyczynimy .lę do poprawy bazy
ołwlat oweJ
w naszy m m lekle.
Wiced ,.nktor Ośr od "' a
m l'r J ad w Ita Slenk iewles

z powodu Inwalid ztwa oru
tlego .tanu zdrowia mojego
I ;iony. zdccydowałcm lię
zdać gospodars two {2.oI8 hal
na skarb pań.stwa. Przekazałem wszystkie dokumenty w
Jes ieni 1986 r., plerwlz.ą d l!cyzję
o pn,Y lnnnl u ren ty
rolniczej otrzymałem z Przeworska 10 grudnia ub. r. Ale
spr3wa na tym utknęla. bo
pracownicy
Woje\\·6d7Jciego
Biura Geodezji I Tcren6 w
Rolny ch (Oddz i a ł Rejonowy
w Jarosiawiu) odkladaJIł l
mieslll.ca na
m lellqc p r zyjazd, aby odmlerzyf dilałkę
przyzagrodową. K toj
wzUilby
pole, uprawlal Je. a Ja otrzymalbym rentę. A tllk... Czy
dlugo mam Jeszcze czekać?
Mlc h:d S talłl iewlc'l

,

SO~ lIjCIl

J. rosla w~ k .

31.

Kto pom oże
inwalidzie ?
Jestem
Inwalld!\
drug iej
grupy z obraieniaml kO(ICQln
dolnyCh I jest mi dętko porunać III:: nawet
o kulach.
Mieszkam sam, wl.;c m usze;
lObie J.koli r adz if. Mam samochód Inwalld~kl f!:at ł 26p,
który umotliwlał mi poruszanie II~ prz.el trzy lab. Po
przeb!egu 55 tysięcy kilometrów, opony nlo nadaj~ sifJ
do ub1lru. Sp6łdllelnl a Inwalidów .. Praca" w JQrolła
wiu Ulproponowala m i, bym
.taral .\llę o- O(umlenle w
"Polmązbycic·'
w Rzeszowie,
Otrzymałem
Je za m Iesiąc.
Spółdzle.lnla m lala mi zwr6clć
p i eniąd ze.
Potyczylem
więc od sąSlad3
20 tysl~cy,
abym mógł zapła c ić za opony
I obiecajem mu oddnf. gdy
tylko otrQlmam plenl~dze u::
spółdz.Jeln L

W tym samym cUlll!e . tar alem lię · o rcntę, ale Jeszcze pracow::llcm, lecz m latem nisk ie za.r obkJ. W zl:ł l em
w ięc od lekarza
iwladec:two
ulroWla I wraz z nim odda·
lem
rachunki do zarządu
,póldzIelni. I co Ilę oka zuje?
Zarząd II~ nie zgadza. Umotywowo ł to tym. te mieszkam z.nlcd w le 20 km od
miejsca pracy. wh,'!: musiałem
zapewne potyczać komu ś samochód,
bo mam 1.<1
dużo k ilometrów na tIculIku
dlatego samochód jest
z:nJszczoDY_
Mogt: pr zecIstawić 4w[adków, Jak bylo I jest naprawdę. Po 14 latach
pracy nie

doloiył doń włas nego

komen taru. Cz.y ab1 raclej nie zadziałała w tym pnypadku za.ada: lepiej .Iedzlef cicho, bO
nie wiadomo 1. ItlOreJ .U-OD1
..w iatr powieje"?
J estem nadal

te R Duliban

przekonan.7,

poaląpll w brew
u s ~wle. Nie chciał
bowiem
ujawnić kwoty.
jaką
Spół-

d zie lnia
Mieszkaniowa
VI
Przeworsku odprowadza
do
WZSM, Pisząc: ,.sp6 ł dzlelnla
Mieszkaniowa" - mam na uwadze je j ct.lonków,
którQ'
w ~zynsz mają wkal kulowany
tcn składnlk. Nie wiem 'cu::mu miało .~utyć
zatajenie
jego wymiaru? Dzl ała lllośf [ina nsowa zaw.ze łączy lię l.
dz!alalnołc!fI

gOJpodarezą

I

odwrotnie. Tego jednak zast~
ca ... pre:r.esa pojąć nie chce,
stwarza natomiast pozory, :te
postąpił 19odnle l. ustawll
o
prawie prnsowym.
ReasumujlIc - dzlękuJt: za
r3dy, Równiei w prtysl.lołc1
z nich nie skorzystam.

w.

WoJc leuallek

zwrócili m! za n ic ani gro81.a, choć Innym zw ra cają za
pralki, l.>dówld I Inne rzccz.y
Gdy zapytałem prezesa: "co
mam dalej robiU" odpowiedzia ł mi, 'te mam .p.rze~
dać opon1, bo Ul lwojej k ieszeni mi nie zwróci. Wiem
' takie, te mus zę s.lę męczyć
o kulach lIadal lub proolć
kogoś, by zrobił mi 'Zakupy,
c hI>Ć mam do
najbl!1uego
.klepu ~oo metrów. podczas
gdy samoch6d Jx:dz!e stal
bc:1lCzynnle.
Wied:dałem.
te SĄ ludlie,
kt6rzy n ie. u m ieją wlpółczuć,
zwlaszCl.a }ełU są zdrowi 1
....·$'l,J'. tko 1m III; układa 
tylko nie wleclzla łem, to at
do tego Itopnla. Teraa przekonałem
sit:, jak obchodzą
lię z: ludiml
nlepelnosprawn,rml: jem taki człowiek tg..
n ie. to go tneba pchnąf jen..cze glębleJ.~

Bardzo prosiłbym o porad.ę,
~o mam te raz 'robić i adzie
jeszc1,C ~wróc!ć Ilę o pomoc.
Jestem w lyt.uacjI bel wyj tcia. Llct:ę na waszą pomoc.
Alfre d Mr61
F ruchn lk l U

"Odpoczynek"
M,., lokatoM,. bloku lir 13
na osiedlu ROlozln.klcliIo, do-

Ql.8.pmy
s~
zlikwidowania
boUka sporlowol'o, usy luow• •
71ej1!O tut prUld nAuyml oku.ml.
Od
raaa, a nczea610le
od
łoch. H do 22, r.b!crllją
a!ę tu
dt.i«1 I wyrOłtJr:1 J. uleCO o.iedla I okolicznych ulic. ,ra~
ją w plłke.
pilnuje tu bkl
'\lITUI:U J pIH:. to nie mołe
po
być mowy o odpocsyuu
pracy lub pn:etpaDlu Ilę prud
praeq na Docn" :r.ml anę. Są
ludzie nerwowI. cbony. lart1 I. doez.ekawn,y Ilę mleszk:!.n la po 12 lalach, mają prawo do lpokoJu I wypoczynku
we wlasnym domu. III klOry
pl3ell duiy C1.yUSl'~ Nikt nIe
IJUI
pra wa u.k IOcac!, nikomu
spokoju. Rcculomln loka lorów
wisi w kaideJ
klatco I n ie
Jcst prU". tn:egany. Bollko ~or·
ganl:r.09l·at !JObIe KomItet Osl~
lowy _ bI!'Z porozumIenia
z
m icUkańeamL
Stanowczo
Ipn:cclwlam,. Ile
daluemu
m,llrelowaruu lud,;d I zab!craniu nam IpokoJu . Prosimy o
d lk wldownnlo boIska or.. u·
rzadlcnJe trawnika I klombów,
które
Zl»llaly zdowutowano.
uowntlno z ziem Ią, a· drzc l'i'kil pol:lmane.
Chcc:.m,. mlef

~ÓI~II t!~k~~1 n l:c~e~b111 s~

mltet O!ricdlow1 zrobi adt.lll
IndzieJ. PrQ5lmy II ptlne Ul'
ła tw l(!fllo
.prawy. gd)'ł adm lnl.,tracJa nlo rcal'ujo na nasze
skarg I.
Le .... t.ny blok u nr U
prs,. ul. R.,olłfu!: lI. lc,.
•

Pn t m yłlu

(I, .... p W .)

doświadczonego

zielarza

""""",>
Kop.e r

wło~ki

Koper wlosk.1 }est znaną od wieków rośliną leCznlczą I
prz.ypra\\'OWll. Znali i:o Chińczycy.
.Iarotytn! Egipcjanie.
PochodrJ. z rejonu Mona
Grecy. Rzymianie I Arabowie.
Sródziemnego I Azji Mniejszej. Ouio kopru uprawiają w
Eur~ Bu łgarzy. FTancun, N j~mcy. Rumuni. Włosi I W~g_
r Z1. W nanym kraju u prawia Ilę go w rea:lonacb południo-
W)'ch I zacltodnich, poaiadaJlJcych .tosunkowo wy30ką tempcr otur~ roczn::t.
Koper włoskl-Jes t ro!liflą dwuletnią. wyra s tającą do 1 ,~
m wysDkoścl, a na tyzneJ rJ emi nawet do 2 m.
POIlada
pros!.... , r07.galę z.loną łodygę I pler1.8ste liście o odcinkach
nitkowatych. delikatne. prtypom1na j ące IItc:le kopr u ogrodowego, junotólte. drobn e kwlaly zebrane są w baldachy.
Owocem jest zielonoszara rozłupka, rozpad ająca sic: na dwie
mełuplri. Roślina ma silny, przyjemny zapach.
Zaczyna
kwitnąć w lipcu. n dojrzewa nle r6wnomlernle w paid'Zler·
ruk~

~

Koper włosJd m otemy uprawiać w nanych ogr6dkach.
Lubi. z.iemlę iymą, o dutej zawartości pr6cl1nicy. pr zepuIzczalną I zasobntt w wapil. Stanowisko powinno być lłg..
neczne I zasłonięte od wiatrów. \fi ~zer wcu wyS iewamy Co
W"'M r.aadnik u w rzt:dach co 25 cm, na głębokości od 1,5 do
Z cm.
W trakcie wegetacjI., która Jest
bardzo powolna,
lpulchnlamy 7Jemi~ I ltarannle niszczymy chwasty. Na zi~
mę reAlln y pnykrywamy, a na wiosnę wysadzamy je do
gruntu w r02.lllawie 40 X ~O cm Zdarza .I~. te koper owocuje w p!orv,"u.ym r ok u, leCl wtedy n ie doJnewa. Aby do
tego nie dopuklf. wysiewamy go nie w maju, lecz w czerwcu. Mote l ię zdarz.y ć, te w pr:r.ypa6k u dutych mrozów k oper wymarza. Dlatego n a Utt'll:; pn.yJn>ywamy roillny IQoCInami lub kompostem. Motna je takte wykopać ł prz.ecbo-wać w kopcach, a wczesną w iosną wysadl:lf do gruntu.
Stm)wcem z.iclanklm jest owoc.
Koper doJrzewa ruer6wnomlornle. Gd,. 'I1o;c:kszość owoców u cr.yna dojn.ewaf I
ma bar......~ Jasnobruna tną, telnamy Je na wysoko§d U cm
nad z.Iem1.ą, doewzamy
w snopkach Da Itrychu. a potem
wy·krWlzamy owoce. Oczynczamy je I przechowujemy w
elemnoicl w .u::zelnle z amkniętych pojemnlkaC'h. najlepiej
w dutych t wis tach.
Skład chemiczny k opru: olejek cterycUly (od S do a proc.).
l iawonoldy. związki tł u szczowe , cukry redukujące, l ubstancje bia łkowe t W06kowe. sole mineralno.

Oy."OCe kopru włosk!ego zmnieJszają napięcie mlęśnl gladk ich przewodu pokarmowego I w mniejszym ~topnlu dr6,
moczowych. ~ IklłtecUlyrn środkiem wi atropędnym, liłcw1·
dującym bóle wywolane wzdęciami. a co najmniej wyrunie je łagOdzą. Dl':i~kl temu poprawfaJIł czynnośc i uawlen·
Cle, zwlas:1lCU u dzJecl l osób w ppdeul1m wieku.

K oper zwi~luza wydzlelanle soku łołądk~"t!go. wunaga
wyd zielanie nUtU w gardle, krtani I t.chawicy onz prz.y~
wraca ruch nabłonka r~kowei:o.
Owoce kopru

wł os k iego posl3dajlł

pewne tklalanle mle.-

co mo1.e byf wykorzystywane przez karmiące
m atki, Haldy z:aznac%'y(!,
te olejek przechO<ł\ll! do mleka
malid I działa na osesld wlatTopc:dnle.
kopędne.

Owoce kopru

111 skład ~. mlodo k~kowego .
, nanych m!eszanelc z:l.obwych Pe<:toun J
Neopectosan, a nalewka l owoc6w w Ikład Slropua I'kIl,
Z owoc6w kopru otnymuje się ole}ek kope.ń:owy (Oleum
Foenh:uli).
wcho6'zą

(Mcl Foonic:ull),

Ow'oce I wyclqgJ. z: koPf'U wloeklego
n!e w leczeniu nas tępujących Ic h oneń:

znajdują

r.a.stosowa-

1) Ulburzenla trawienne, przeJ:t.w1aJqce I !~ bólem brzucha,
....'1.dęclaml I roz5tcrzenlem okrętnicy przez. gazy;
2) n ledos tntecUle wydz.ielnnle 5Oków ~ ttllw!ennych l stany
IkurcUlwe uk ład u trawiennego:
3) za.stan.ale powikłanIa oskrzelowe. dychawica oskrze_
lowa, kntus!CC j
4) ,.suchy" kauel eh~ak leryzuJQCY Ilę nletytem g6mycłi
dróg oddechowych I skąpą , g~.!tą wydz ieliną :
5) brak mleka u karmillcych matek;
6) z.apalenle jamy ustnej I gn r dla (pł ukanki).
Napa r: Łytkc: Itołową owoców (najlepiej IprOl!lzkownnychi
wrz.... tku. na"Pan.af pod przykryc iem 20 mi.
nut. przecedzIć. Pić 2--3 r azy dzienni.: po ,zklance naparu. DzI(!c( ,tylko klUca r axy dz ien nie po Iy:ł.eezce.
~l nć Izklanką

Przy wz;&:clach I kolkach mowa zatywać Iproazkowany
koper z ~eklem, 2-3 ra~ dzIennie, o.lodzony miodem l ub
cukrem.
OleJOiIc koperkowy w ilości a-s kropli na cukier lub w
mleku 2--4 raty dziennie d:!:lala Wlatropędnie..
J ÓZ EF UAWLJCKI

"

__________________________________________________________

Ni~wydolność

wychowawcza
Pod, koniec ubiegłego miesiąca
funkejonarlune RUSW w Poe1117'111, .... pólnie _ ~dstawlcie
lami środowiska ..,Pedagogicznego,
pue.prowach1lJ akcj( kontro1nlł.
mają~ Da 'Celu u.atalenie
przy.
czyn ł ' stanu ugroienia dt.'ł1\OI'a1i%acj~
mlodzlei,. ~ okrdJ.llnej
mianem niedoatolowanej .pole-ez;nJe. WiąW ..... nc (w Codzinacłl

kradzie!y. Scltola wystąpiła J
Wnlotkiem do sądu o umies:tC?eD.ie 10 .. samkDięt,m lakladrle
w,.~wawc~

•

W

analo,lczneJ

"tuaeJ{

"iI1:

a:najduje
Tomau - td trzed. raz Powtarza tę aam~ klasę I
prawdopodobnie w t:rm nikli jej
nie _OÓetT. Jego ojcl.et jen na-

rann,cb) miejlea leb zam!en,ka- IoJOW1DI
alkohollIciem, małka
!ll.a. Oto DO u.lano w kilku' Wpn'll"dl.le pr'ecuJe, ale r6wniel

"'ol..

anledbuJe
obow~zkł
wrobee
• .".tb d&iecl. k\6r. ootoącJl'1i •
• KJaudiun trud rok repet"- ,...pruM,.
je ..., m klule I Die rClku,. D~
-e" w innn1Dl wenk_n.iu,
dW1 !la Jei ukończenie. Ojciec ,
Q'm. lIę pogod~l i wcale nie na~ Cl!Pł'6c1 Dariuna, kl6tjm intere)es., b,. .yn \lCZę!z.cW _ 8%lu~ _ala lł4t kunilja. Ultano cboł:r.

KJaudiun dokonuje cIrobn7dl "' ....Utę oru triJiu: rocke6rtwa..

Kobieta skadyla się na mę!a. że _ Uwatam, te r od;dce, któru'
ciągle
przychodu pJ.jany J nie maJ~ dziecko lub na nIe l.ię d eoddaje picn\t:dz.y na uU"l.)'man!e. cyduJą, powinnI z dawać sobie
"pra wę I obowh!,:oeków, iakie
... W domu u Edyty b};'IO nl cb c1lllią. Nadal alt. j ednak ~
.kromnle _ nld lczny spru:t, 2- e,., eo m6wl i\: H p aństwo pomoże
arl)·ku1ów żyw nościowych tylkO
wyeho.'aniu". Co pói llleJ I tachleb i mleko. Edyta tlumllczyla kieg.
rozum.,,·.ni. w)"olk.,ię, te nie poszła do szkoly po- aanU wid"1inly.
meważ matka
pozostawila pod
jej opieką małego bra ta. Ojciec ·,Ppor. EWA OGRODNIK taką
nie pracuje, matka w uakcie 1..:1. - sytu ację określa jako n I e w y..
~ twiall la p racy, n ie mają pje- doln ott
wy chow a wc zą
rod :tic6w. ~ Pr.blem . p,.",ach.
niędzy na Q'cle..
tli" do &q_, je ale 40~, te "Oli
- J eicll r.daiee .ie pracu- daill ,,11' przyk ład, lo aa domi.r
~, to 11 czer. b'JII., .. (» ktlpa.{lt ałe&'o .ie pt'l/.)'will,.. ailt
waci do
~driawo""e n:en,. "" jedlleald edukacji ulecka, które w deka
0,.,. . • •iaa .&ę
ddwłć, je ieła eSe nie Jelł o.leiycie
p U7C"0\O *ied, •• 'rąe ... I. w" )'Mila, _ne do ,..owad'lenia lIamod~jela
'wi a domości,
aez,.naJlł
w~wał.,
uaka~ lIero tycia. Brak
wwan)'8hr., b y ..elce od neet ,.- W1"rai ni, oltplC'Ai~ - dcc1dtIJ:t
wlstelid, .. Jnn,. .p0$6b pt'ąbo _ laklm, Ił ale ..., . ~łe.l.
• ał aofliwnai "-'111 riwlrinl- "'akcji ... ~łd.
kiH' k ..... ,. , _ _ ..,.wcłdW7 ..ile ...:ina
.atklł lab
. , . I naktJ'~ -.lek, l'''l!i~y .Jc:ena bbl etę "~ Ilędnle _f,;i_ . nuje ,we rozwm nla BRO- C1IY"łłIę,
kanalII. .woJe
NrSLAWA
TOMASZEWSKA. lł ~,"ieJdęCl"e d ..ieek. p iwem, b,.
jedna t. uc1A!stnlctek tej akctl alf: 7-1'klicato Im llpok.ia w cn.Po chwili Ultanowie'n!łI lodaje: 1I\c IibaeJl .t.... łlolownb'!'

n.

w;

inżynier
.3~let.ni pruml~la nia,
z
.zt~ia lDiylller,
pł'aeQ

'

wy•

,

tl porZ\,łCil U1w6d ł ltal się:
otlcja1.nie
w»P6lwlaklcle1eall
prywatneJo Aldadu pndukv~~
cero palki do l egark6w. Fak.
,,"cmle w pod t)'al
lQ"ldem
Iłkr)'wał on
twojll
.... Ielorak"
Ihlalalno~ć przestępcUI,. W
nlk u lCbrallych 'fi cI.QJJu k ilku
m ies!ęc)'
materiałów
d owodo..."ch.,lII maja br. obrD\nl
a ier w.tal r.atnynuny.
Na czym polegaJy jego komblnacje? N ie
ewidencjonował
wUJ.Iltklch zakup!\)n)'ch . urowełl w do produkrji, m. in.
w
micszkani u practlw:1il1 n pacho-

"'1-

!ru.,-

'I6n,

CO nemle.łlnik . .. Waruawle
metalowe,
a ,u pawal bralllOJetl
l)pan-7Wal Je ~aml układu
prsemy*łeło I 'IiPned;1'Irał
po
170--280 do Q'.k~e na Jednej
~ a ' Krąwezl uJa.niono poned 100 s.t W celu
ukTyda
b&tto I 17a.
~tro..
tUm, a lelegalllY'Ch me~hinacjl. łnb'
per1onoweJ. WuedJ p~dto • a ier od czasu dó nas u br:ll o d
porozumienie z wieloma p rodu- l'ltet:o ndlunek JIIOl ..~dza*)'
u n t.ami z tej braniJo ..;. jeden z zakl.l.P elemenww. J ednak nie
.ieb. 'tłIl\ludtal7 .. Warn a.le, mó,1 kb u liebIe mOfltowaĆ a
... nie 1tareja;troW:uu'm :.akla- \ej prlHtej Prz." czfDl , i e n ie
tlzie wyrabiał dla lUeco paski miał._ odpowiedniego I.Irząd ~
te IkMl
(powierzoneJ
przez ni.. I Lo int;rn.łC"!'a r.G:l.lbUo. Jak
deeenlodllwcę). ·rek np. •
dru_ sam się pUTznal, w eiągu li
pna. p6łn)cw ub. .roku pue- lat ukupll okolo 3. t,.~ n.luk
D\)'Ślanln odebrał od niego
tS tych wyrobó w.
tyL n1Uk pasków, pUTPfąl meN ie\łtzclwemu
rmmle!lnlkotkI !irm,., kt6reJ 1:Iyl
w.p6I-,.,i!. Przem,.jJ:t prt.ed.lawlono
wbśdclelcm I J.przed ..... ał jako unut,
te bt:dąe wsp6łwlakl
.wole- W Warnawłe t w ;jed- clelem zakh du, "nez n!eu etelnej VI podstoleczn1cb mlejaco- Ue pt"owadumle b ląg obro t6w I
wości, dwa' pr oducencI b:"aIUlO- n ieujawnianIe
d anych
m ają
lct z tWDrqwa
ntucznego ł cTc h wpływ nl:l ich wy .okołć ~um)' uplynniali
mu n ie ł!w i- r.a tall obrót n8 kwott: co nal ~
IItnejonowa.n, ktWilr.
Intynler mniej 5 ,mln~, pucz co zaniujmowal . ię wylącr.nie ich dy- tył podatek • ok. l mln tł,
SU1bucją J?ł3cił po 135 d, a ponadto firmowa ł
.woim naIpucdl!.-wal po 160 zŁ Od Inne- Iwi.klem lU"odu kcj~ bralllolet,

llueZ1lwlkie,
(Adam S. ku"u

pcrlelollek

go łonie no
·łm.łeflinV) pochodzie ze Ilauj

Pierścionek
W

skle pie bllł chliV

'lok.

P rzl/ !cHuie 5la /o dl uga ko ltlr
k'ą.. -00 akuro~

r::u cUi
CJ J
a trokcuinego, .::daje tie,
:.e
kIl Uf!;,
To ki }Ium p odJl!ec:o, _lich ", umw.w, t o ~lIt l"Cl' tU.
kie~::onkowc"w CZ1,lti Tn.
in.
Ka rota ' Al., kttirll
wla.łnfe
mai<lowal 111(' l() t1Im sklcp ie,
\ "hoć fl a kowę n ie lIIwl fłl:lt
mll ic;~zeJ 100wrt oclwt),l.
KlIrol
M, ;ei, p rl<'utępcll.
6to.reł <1alV, co
ornaczl1, U
fl ie da po lobie poznat. f e
=al łc~ a b"łę do krvmfna!i.s tów,
ktÓ1'zy wi ńe 101 .pędzał to
=k!adl1ch koruvch .
Zo.w!lZe
;ut dobne "bnuau, uchotoUje .rię Rod" pTzu.:tuOlcie.
•

/c14YJ .,gllldl1l •• ezłow'-1uI
a ponadto lekko
pi;Ullcga, Co kicuonkoU!Com

~o,

:::a1O$ze ułatwia praC('.

K a rot

lak \01('0 kTęcll
. it I
.im.le/lial
miejsce w kolejc'"e.
przepuru::.al
d(lmr i U I/fl1I;
innI.' jcs=cze
manewrlI,
.f:
tol" Ct~cle ~al atł się lui
za
M.

Adllmc rĄ

s.

Wpra um"ffl 'I"1tcJiem wlożSll
rękę do jcgo
klrsumi I tOyczul portrrwnetkę, 1trórq fiJe =wIecznie
WJljq t,
zgrab1tlt'.'
pT.::e r~cil d a w kulnd kIeueal, p o czym wys.red l ;:to tklepu i oddam ti ę t::v bkim k r o·
Idem.
G41,1
bul jui w be~plecz~
a'lowc
..PT=-epTa8::a",". " d%ię - "SI m miejscu, za j?"zl1l do \Oneuk", ,,pII~ 1 pozwoIł, te ,,porlmonetlel
mu
'tqpię miejtca" iłp. n ie sehoa
4 edl. zapGl'"lo :: rodatd. TllcU
d %CI m.u -ł wt. Bud:::i ;;;auta·
m istrzowie - kłenonko'WC~ ,
",it'.', • ~=II 11111\ 'elit to IIGTl/
zW4ni
pr:ed wojrtq doUnla facPlmcm, il:t6rw połTl1/ł
tłO
r:omł. moją oprócz d oako·
P,t=lIk'!a d Mwet z małego tlo1I00e opo rlowancgo rzem.w.ła
ku, :roblf
Ilak du!1,f i t ole
t akże ~awodowq intuicję·
"pogclernia6" tOtoGrzv~two, t e
W portmonetee
znalazł
jed en n iemal
wchodzi
no
banknot
5O-doła ToWU, (T%lId1tJOiego , wS::l/stkfm się toVd..,-.jcJci kliko t !lsi('clI w 00da je, że rzeczllwiklt'.' ju t t o~
tÓWce ora z." m a lu, zlotl.l pte rdamo,
Jelonek .
Ten oltatni p rud W film przypadku
Karol
miot ucle.zvł go najbaTdzid,
M. m iał u!atwlone : adan le,
bowicm b1l10 lo
znakomito
bo lud::1 billa tMowle, a ko.tjublllrTska 1'Oboto, a poftadto
dll m,,!lot t llll(o o IlItn, te b",
w plerlcfonku
blu'lc::a l
nie zabf'C1klo d la nicQo kGWI/
w& pon iałV brulanC.
i nik t nie zufracol uwagi n a
Ka Tol M., -naawt'a t ego TOIdnznlfe. A KlITOl M. tYtko
d: a iu TZeczu, od- ra..."""U wit'.'. . to czekał.
dtial, te to mole ca cko 1est
UtDCIOt ~Oo norocat
pe_ne mftÓ3two płnłfęd!'lI, nie
we- tnętcZ1lZ71 0 _ Adom S"
' '''ko t powodu karnf_fa I
jaIł rit- polem
okazolo
rl.Jta. ' ale także \01Ileona.i4.

'na

,4t

c.,.. •

_.",.e

KRYM I
Obrotny

~P~RA
~W O

kolekc,. petmle; .ędrlwe; ktJobłet il, . pr: cda1qcef ItDe ",e~
c;oza,
bu urup elnlol!
tum
.po.abeln skN»nn.q jimeru1u-.
rt.
•
8p111I"SI doUJ'iat.
port m otUtkt. SZ1łbko opr6.mil i WlIrzucił d.o kou.
INlfeel,
alłOdTtolć zol Ulnió!1 do domu. Czę6ć dolar6w wl/dol w
"Pewe.rie" na 2*k." kollfa k6w i p rut kolef/le d ni chadrll "leusfaJlni1':
sparli'"
ratUm, ob U'ldll §adot w r1':s !llłlTacjl ł mv~lo ł 11IIko, 1a1c..
bv pr.::cdot tfll pierldone lt,
. ~ebll ..nie podpa1t'". nlll
to
bo wiem p r.lcd"'wt C"I1Takterll'tvc.c.--nv.
tt6reoo nłdaiwo
buło .1.( ,,JI02bvt"'.
'Z1CJłc.::oiem doJtciadc:olIlJCII
~tod:id pod onowił w~c od:
e::ekol! 1a:kU aG:1I. • JtOtem ~
J)O jechat do jo'degoJ wlęJcn'l!

fi.

n.

ąa

mia,ta

tubi!~rł kfe

ł

tam

opc'ł1łqł

to·

cudo.

przez dwa tVDodJlłe Ko"!)l
Al. i:1Ił l ok 10Td, c~ ląC:v
lo de .:: wyM1co.nfem dużuch ",m. Ponfe'oe;!
jcdnak
"waluto kf'(JJowo" {c.!VU doIII'11, JctÓTe COTl1t e::ęJcld
8q
fi (I • t '" m i lrodkt'lmf płot
'1ic::ymi), a to lde
zło t ówki,
n l/bko mu rie rO<:('t::łll, 11 do
Tobo(" no Tarie tif1 nie rwał,
pottanowIł . przedaf! pfc r.fcwnel.: ł wcal e nte chefało
mu
sie jdflrił! :- n im do łnn1,lc/\

m l.ut.
KaTol

M. .::nn!

mę tc-WZ1lę

-

p ewJtepo

Grzcgo r za

k!61"11 paTol . tę to d elikl1hlie _

C .,

nazwltrny

połrednt·

ctUlem ut I'P"Zedlltv błiuterlł
ornz antyków. T en płerJ~o~
nck. to bula wło.f'l le bl!utctła
0 1'11:: nntllk T6tonocze.łnle.
- Mam co! ciekctOt"Qo do
,.och'ltęd4"

pouńedzio!

GTzego" zowi KaTol 111.

l2Y Cm

______

l~3

Wśród
wn l05""k'ów pokontrolnych byt m . in. taki: .. Na silić w
u kota.cb 1 w .ł ro dkach masowego p"eka~a peda&,ogl:zaeJę r od:..: l.
ców. Stwierdu się bowiem, teznaczna ich część nie n a daje lIię
do "",ebo"'7Wanla swoleb d:dc.
ci", Smutna to prawda, o czym
jwladcz.l
chocby
pu.ytoezone
przyk1ady. Wątpię jednak. by W'
tym z.:tkrcsle szkoły mogły wiele
zdziałać. J ak mogą pouczać :.de·
generowanych rodidc6w o Ich
obowlqzkach, akoro nie racą "Om
nawet pr:r.yjść n:;!, wywiadów k~, •
jdeU u.slanle liC Icb w domu,
to naJczejclej tamroOCzonycb. Jaka z takimI rozmowa - nie tneba obWnlać. PubUkat01'7 na tomiast waIct.:q be:wstannle z pnejaw~1 patologii spo1ec:wej. ~alI:
dot.-.d)ellt to JedlWilk walka. I
wiatrakami.

W , WOJCfB8ZOIfE&

.poata-zegI
u t ajenie d,. S1:. obu<hJJ .h:,
bllno I brak koiucha. Zgłosił • t,.m ~
ficerowl
d,żurnemu
RUSW,
Funkcjonarluaz,e MO zaóz.lałaU
Nazaju tu
po
tatr,Q'manlu, nadzwyczaJ operatywnie - wy·
w)'n1Cf" poddal .I ę dobrowolnie Itil ret.ylo, by ,gośc1ru:l"
IU~lne. co jejt t.goline. l w tawą d ar. pow ie dział, kto był
jenkunO--'8karbową.
~adekhlrowa l ~ II niego w m iesZ'kan iu i jut
w,pł.t~ 5 rnltl al rraywn,. (naj- wiedzieli, gdzie na1e1y_ apodtk wyŻliu. "t moillwr::h]
I slowa wać slt obecności :d odz;e,a. Nie
dolnymu!. W ~~n spos6b umk· \Ipł)'nęIa god-dna Jak wstał Oll
Il<ll rozprllw, ,ąjcnnj. Będz:ie r.aUz.yman,. :oar ~linie prz,. uL
m usial ponadto ulJdć podatek, Słow ackiego, a kotuch wr6dł
który prawdopodo bni e wynle,ie do właściciela . Zlodziejem okll~
ponad 1 mlll ~ł.
' u l .ię 25-1etnl Adam D., dotycbct..1S 3-krom!e karaD1'. W
maju ub. roku Witał warunkowo zwolnIony % zakł adu karnego, ale I. nało~r1ych obow!ąt
ków ani myłlał .i ę 'A'ywiąJ.ać.
Blor~c pod u wagę
jcco pru-.tępczą puuz~ć, Sąd Rejonowy w Przemyślu wym~rtyl mil
Kazimiera Sz. pu)'jcchal do k o rę półtora roku pozba wlcnla
Pr~yśla
u lalw Ic
sprawy wo lno. d i nal otył lI! n.y wn~ w
,łuibowe. a pr r.y okazji
poIIta- wysokości 80 ty •. ~, Wyrok bie
nowi! odwiedzić i WCgO
ma}o~ Jest prawolMcny,
m ego Mirona W. Spotkanie zo(wej.)
kropiono suto IJk o:Joll.lln, .. Kie-

pru a

eo

obrot6w ...
mln zł.

,ospo-

Powrót
za kratki

-

Co

terellOwot
.zoba czlII,

~a

loklegot JI;o_e.er,

IiI;
-ręce

mu

t Om-

G gel,
zodrżołll.

Ue to mate b~ ",arIet
- ' lłytol I(arol M.
•
- C lacJalb llffl ;ednok wie1I;:ieć odpo rł połredntk Ol: joJdego tr6dła lo poc~o4zI1
_ Z pnonego
_
p eurn:le
łt1Dierd::ił .przedawcl1.
- Jo cieb ie 20 dobru meTa
- rzekł Gr.;:ąor~ C . - ab1,fnt
mógl ej
wieu·Uć.
•
- Co cle t o tO kolicw. obchod::U' Rzecz
iu' ła dna ,
cen na, de
,onkważ
jt'.'al
ttefl'l.4, u,fee ł et'.'n4
bed ~łe
od".,Uliednlo m·nfej&~8 .
T c'! G't/1Umellt lrafU Grugorzowi do przeltomm/II.
Moge dać ci '::0 lO ,.6lCtftO Mó-u.~.
- Je.flł tlł mi dl1je82 . t60u'ę,
lo len p'ie rAcionek
łl4
peteno Jcos:-t'llfe co '1ofmnfd
Ol: ćwierć miliona . W~c
, daj
p rZll na 'rlł'lłiej .10 p ięMzłe,'llI.t.
...:. 1'owled:::mll $l o dwodzill!!cia. Zaocło ?
Podali sobie TflCt i G r.::etlMZ C. wUp!.acl!
te kwotę·
Ko1'Oł
M, m60l ,.,ięl!' ~t::c.1!e
-

" rzez

tdcztrm

dwa

n4,Slęplle

h11lbio

lDłałdcicl folii.

dni M

jakU
albo
pod ktMytni

dojrze\Otljq T6fne jar zynki,

•

•
Cnegorz C. nie

moć·

lubił tr::lI~

to domu zokupfont/ch
przedmiotów, 101101 'on twoich
'ta tt/ch kl~t6w,
lud::i zo; mo.m1,lch. kt6rZ1l ch'!t nie lokowali go t ówkę to IIntllkach I
róinvch
\Our ob ach jubller,kich . J cdnym ze ttalych ad bioroow bilI międZ1l innymI...
Adam S. 1 do ni cgo wł4.fnie
ud l:ll się GT.::efJOTZ, bo wied rial, .Je gw tu;e w tcgo T04
dza;u 1'TlI!cjo:::ach..
Przllchod ~i cło Adl1ma S.
pokłlZU$e
p ie rlcwnek.

m.

R odą

-

..PI1nu JcupU,

jut wU;qtkÓtoo. okazja _

ehw ala

'o
%GI-

,
Ra " ie,...
łcłm ' .Je
tnoże pOtoltr=1la
moć .le od ft eT\OOwego
tikłl,
któr:l/ klllrcz1ł mu JWOTZ.
- ,ftqd ' " to 1M" - "~
tOtDCł1',

Adam

ł&

-

s.

pGtr~

dziwnv'" Qlosem..

Z do bTego 1ródła - ad'lec tik przeczłlUIO

poKlłada

;QC1l GrzegoTz 't.
N ieCh mi "Cln

RllIweh':
miast powie, od kogo PIln ' a
kupR, bo ł'1lI T4Z p6jde
licie!
~ j a. do "a.II, ~.k 40
ez10wieka I .fGle.... kil_hi
- m61Dł Gt"zeoot7 C, •
'0;", do ,",,,le t . ki", lOflem" .
- Ten pier.fdon.ek ftoldll
do mnie - k1"Z1IC%1ł łllt prtlwfe Adcam S . - Zos tał
fR(
.kTad.rlmat/
wro.: z portmo-netktł

\O

n. . . .

sklepie l

- A alffh to ~tVSCW tU..
bU! zlI!difill pod ?t03e?n
GrZCf1OT% I tl)Te~e tełe o
ee chodtf, ello.! trzeb. ;.rą
~~, 1e blil lo Ul ..",dt'.' WI/:jqlkowy zbieg okoliemoJei.
Ado," S. bvł ;ed"l1k
tak
pl)deneT~wa",
f
d=won ić po milkię,

IJcłlMłftll

U Gne·
Dor:: C., rl1tujqc WZa.m.q Ik6-re, zdra d..-U mn, od kona
Piertcionek ten kupU. W1ed1ł
b ll11,l włdciciel W1łdarl m. z
T'!kł to cacko I popędni
'la
mi!ick, gd ;:-łe wt'zetnlej %{110lit o krcdzfdll, dol.:<monej w
.klepie.
MIlie1allcł
dobrze
moU
Ko rol a M ., kt6T1/ poczqtkowo n le chcial PI'.t1IZtlot
.. ię
do wi'lll, a le w abliczu dowodów, w tym przede ws:yd·
klm zeZtlo1\ GTUOOTZtl C .• '»0twierd~ it
\O'I'eszcie, ie "opu.
eowal" joklegoj faceta , kt6,.,
koniecznie chdol kupił koUlę .. ,

JAN M.

<

~~~~~~----------------------------~
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REKLAMA I OGLOSZEN1A

!\UĘSNYCH

w PRZEMYSl.U

ZATRUDNI OD ZARAZ
•
•
•
•
•

FAB8VKA
SAMOCHOOOW \IlAŁOUTRoUOWYCH .POLMO·
ZAKLAD Dr I " TYCHACH
n-IDO TVCHY, ul OSWIĘCIMSKA łOI

DYREKCJA
ZAKLAD()W

FABRYKA APARATURY
ELEKTROMECHANICZNEJ
OIFANINA" w PRZEMYSLU

TECHNoLOGOW • KONSTRUKTOROW
FREZEROW. (tet do prt.yuczenia " zawodzie)
TOKARZY. SLUSARZY • . SZLIFIERZY
MURARZY • STOLARZA · .
HYDRAULIKOW
TI:.OCZARZY METALI

OFERUJE

zatrudni
natychmiast

pny
produ.kejl
IUDOChoclów
małolitrażowych
FIAT 121, om DOweJ wenjl .,RESTYLlNG" w 0 atępuMcycbillwodach: .
._
: ~
• MONTER SAMOCHODOWY
.•
• BLACHARZ • . LAKIERNIK SAMOCHODOWY .
• ZGRZEWACZ. TLOCZARZ W METALU
• KONTROLER JAKOSCI
• SPAWACZ GAZOWY, ELEKTRYCZNY I COZ
• SLUSARZ REMONTOWY I NARZĘDZIOWY
• TOKARZ. FREZER. SZUFIERZ
• ELEKTRYK • ELEKTROMONTER • ELEKTRONIK. AUTOMATYK
• OPERATOR WOZKA. KIEROWCA CIĄG
NIKA
a takt. pracownikom:
w zawodach budowlanych
w zawodach kolejowych

IN:1;YNIERA ELEKTRYKA - lub MECHANIKA
na
stanowisku . szef.
działu
t~hniC:ZDeco
wymagana
kilkuletnia
praktyka na tym stan()..
wisku.

Fabryka zapewnia
=
I

,"/(. korzystne warunki płacowe wg układowego sy~
atemu wynagradzania
wyżywleni,e (odi'łatne) w stołówce i bufecie u-

'*
.*

kładowym

opiekę socj alną

Szc:ze,ółowycb

iDformacji udziela lbial Słui~
Pracowniczych, ul Lwowsb 31, tel ceDtr. 50-U,
wew. 6ł lub 39.
K-1l9l~

VVarunki pracy i

płacy

Zakładowego

Syste-

.. wg

Wynagradzania U~
Zbiorowego Pracy
dla Pracowników Przemyslu Mięsnego.
mu

kładu

'**

;*
* niewykwalUikowanym

Suzcgólow)'cb
informacji. udziela sekcji! cb.
pracowniczych
Zalda4
dów Mięsny ch w Prs&myi lu, ut Kopernika 80,
pok6 j nr 26. tel 31-56. '

OlloszllJ. drobae
ZAMIENIĘ

IIP6ldzlcle~e

Jow. m lclIZkanl.

(32 m

2-pokctoo

w

kw.)

Pl"~OłU~h..
Da Krak6 .... ł ołr.oUoe
(włlrunkł do uzgodnłonl.l. WI....j

ZATRUDNI OD ZARAZ
REWIDENTA ZAKŁADOWEGO
Waru.akl płacy oraz ukres obow"'zków •• om6-.
"leDiII w Dzial. Slulb Pracowniczych szpitala.
i'

K-I3VC

DlMó: Kraków. 'eL t:·jl1-Sl.
0-305/.&

I

Mt.OOE MAt.Z:EA'STWO uQPt...
kuje .ł .. sł.af'li:łyml
ludtrn1 ... lA"
ru la. &11 mlcR kWe.
WI" - - - '
Prum,.", al. Jdallr.ew.klec."
G-3OI/ I

I

M -S (wlaso~lowłl) w RzeNO'III'''
I:Ilmion.ll: • • PQdobll tt w Przemy6111..
Prum"" • • L . . .
...iiLslF:..le•• U / II.

",·I,"'.m.

Sf'R'Z.EOAM
unio lub _ cq..
ki W oIJę-24. P"em)'il, łel. .,.....

KRAKQWSKlE
I

0-'"

PRZEDSIĘBIORSTWO

KONSTRUKCJI STALOW:YCB
URZĄDZEN PRZEMYSŁOWYCH

"MOSTOSTAL" -

KRAKOW.

oferuje mężczyznom
pracę ·w zawodach:

SPRZEDAM
Ilm.on..
Wla.~
Ostrów fil" k ,
pfUmr'la.

",eł4:
:Wł

.... ,._I.w Fllrm.n..

G-'"

DEATA ozOR
(&.m. Przem,.,
ul. K. \y lelklCll:o 5 m. 2). qublta
łlMlWO j .zdy k it. ST, .yon. prl"
Wy . .. i. 1
K.manikaejł
1Jncł.
Kl~jllk i' l' "

Pnt'myłl ..

0-'"

•
•
.•
•
•
.•
•

SAMOCHOO dacia w
dobryra
spawacz . monter konstruKcji
atlnle. aprzedam. Pnemy6l.
,$L
.ślusarz. tokarz
n· lI,w ....... "'15 •• l .. •·
elektromonter • operator ż'urawia wlelowego:
G-'"
operator d źwigu gąsienicowego
tJNIEWA2.NIA .~ Złubl~ deIderowca-operator • kowal
erzJIł_wolcrr.i.
n. wykOłly·wa·
frezer • murarz-tynkarz
ni. rzemiosła. wydlUUil pne:z W3;'"
d.zi'.ł Ha nd lu I lfslu, "Pn:_,...
cieśla • malarz konstrukcji
jlu lU lIuwlsko: -":11"'. Jlilar.
Pn~Rl yłl, 111. Itruellka U.
...
Zatrudni r6wniei pracownlków Die."yln,.aliłlk~
.
.
G-321
.aDych • moiliwoścq zdobycia zawodu "J'alDllclt _
nkolenia wewulltruakladowq:o.
SPRZEDAM
'-letnJeco
tuka.
Wi ......Mt: Xapi.t,._ II.
· Przedsiębiors two gwarantuje wynagrodzenie . In,..
G-'"
dywidua1ne wg taryfikatora własnego, uwq:lędn,la
SPRZ!IDAM
llim.ona
9-51
"Ea.·
jącego kwalU~acje oraz wkład pracy. .
duto". Wi~'''''''1 Pne_tM. aL
W7 __ ......
Dla pl"acowników zamiejscowych zakwaterowaQ-331
nie w hotelach pracowniczych. moiliwoU kon,.,tania ~ stołówek pracowni.czych i bufetów.
STARSZA o&nl do lekkich pl"~
domow,Yeh '" .trakcyj".) rni.jln:o,
Wszelkie świadczenia socjalne, wczasy, kolonie,
wokt pOdw.rn.....aIr.lej, W.runki
oracJ' I OUt,. _konaJ.. Zaint,relW1fci~ itp.
.owao. I)l'OSzone .. o kontakt Pnedslębiorstwo prowadzi roboty w kraju l ..
Pr_y6I, .1" K.h~_.r.ln,. Z •• t,
• Cnlull • I I Upe..
rraniclI·
G-33~
Z,łosaenia i informacje: Kraków-Nowa Huta, ul.
PRZSMY$L M-3, ul. Op,llińakie
Uja_tek, tel. 44-51-44, w. 219 i 194.
(O 11/ 17 umlenltt !Ul M-t (t. II
i~

Dokumenty potnebne 'do
•
•
•
:

ew. Ul P.).

przyjęcia:

dowód osobisty
biążeczka wojskowa
łwiadectwo pracy
ostatnie świadectwo szkolne
inne dokumenty _łwierdzająca
u,woclowe.
:-

JAN KOWAL . ~m. L .,xlr.l : m
lII' Ubl ł Dr.wo p.,2dy k at " AD. . "',.... ...... WTlaI.1 Kalllaa.l..lr..,jI

ll,....

.kwaliliJta'cJe
.

liIIQIk.lep •

S?RZlDAM

.J.r..tawlll.

O-'"

1... .
......

Motoe;.d WSK - ut,.

__ b&rcJ.o - dołifT.

W.la".

stI'8ży pnemysłoweJ

do

przyuczenia do za-

wodu

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
I
. L - -_ _K-143
----.J
DYREKC1A
-W01EWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
w PRZEMYSLU
-

ATRAKCYJNĄ
PRACĘ.
.

Ponadto zakład %.atrudnl
SPECJ ALlSTOW z wyiszym l średnim wykształ
ceniem I odpow.iednią praktyką na stanowiskach:
• technologów I konstruktorow
• tłumaczy języka włoskiego
• ekonomistów
• informatyków dQ pracy w Zakładowym Ośrodku
Informatyki
KANDYDATOM. poclejmujęcym prac, w Zakła
itaie nr 2 w Tychach. upewnia się: _
- wynagrodzenie wg nowego zakładowego systelnU ~agradzanla

- dodatki za staż pracy w wysokości od 5 - 20'
proc.
_ nagrody jubileuszowe :za 25, 30, 35, 40. 45 l 50
lat pracy
_ nagrody z zysku, motywacyjne, eksportowe l

Inn.

_ ekwiwalent pleruęihy za węgiel
, - ab,olwentom ,zkół ponadpodstawowych. podeJmującym pierwszą praCf:, potyct.kl na zaaospoda.ro-o
wanle w łącznej wysokołcł do 100000 zł. umarzane
. w trakcie pracy w zakładzie wg odpowiedniego l"e' gulamlnu
_ osobom umiejscowym zakwatel"owanie w ho-..
felach pracowniczych I na kwatel"ach prywatnych. a
ClIa absolwentów szkół ponadpodstawowych, podejmuJących po raz pierwszy pra~, zapewnia się 1.&kwaterowanie nieodpłatnie przez okres -I roku
, ~ możliwość otrzymania mieszkania w ramach' t
budownictwa wkładowego
_ pożyczkI %. funduszu mieszkaniowego na budowę domków. uzupełnienie wkładów mieszkaniOWYch'.
r emonty 1 mode mlzację mieszkań
- konystanie ze stołówki l bufetów zakładowych'
na zasadach ~ęściowej odpłatn*i
"
.
_ wczasy I kolonie w ośrodkach górskich 1 nad...
morskich w kl"aju 1 za granicą
- szel"oki. możliwości wypoczynku I l"oz:rywkt w.
ramach wycieczek sobotnio-niedzielnych oraz imprez kulturalnych l rekreacyjno-s:portowych .
I~ .:... mO'1Ii:wość nabycia samochodu
.
- mot1iwość odroczenia Ulsadntczej służby woj_ skowej.
Ponadto FSM Zakład Dr Z w Tychach.
pooIU.
nowoczesny ZESPOŁ SZKOt. ZA WOOOWYCH. w
ktbrym motr:.a 'Uzyska~ .ykształceni. uwo.lowe i
'rednie względnie t)'tuł robotnik. wykwallfikow....
nego I mistrza w u,wod:z1e.
- Istnieje rownin motUwaU u%.yskania lub ~ie
slenia kwalifikacji n. kunach uwodowych ·organl%.owanycb przez układ.
OOKUME"'TY WYMAGĄNE PRZY PRZY1ĘCIU'
DO PRACY:
dowód osobisty %. umeldowa.nlern na pobyt
staly
_
książeczka wojskowa lub potwierdzenie reje- .
stracjl przedpoborowych
legitymacja ube%.plec·:zeniowa x akt.ualnym
wpisem o spoeoble rozwiązanIa umowy o prac!; orat.
adnotacJ, o w~ko'cl zarobków
\
,* ' śWiadectwo nkolne, tWtadectwa pI'8cy, 2 fota...
Irafie.
I
- DyrekeJa ....trup sobie -,rawo .y...... Glut. _ •
. lal.......,. 1.1.1......... - ·Dzlał Kadr L Szkoł.", .
Zawod_.. tel l'I-85-11: 17-85-13. . ·K_1238l10 ·

*

'*

.*

SPORT J REKREACJA

Medaliści

jutra

Trwa bardw pomyślna w br. awans - lekkoaUetów C:r:uwaju),
li~
kllkuna.tu
lena lukcesó'oY nanej mlod.:r:I.e1:Y. dochowallśmy
l~l8-Jetn! ~rtowcy zdoblwa~ wonkć ..... -kadry narodowej I ki.·
aktualnycb reprezentantów
ją. punkty t medale oraz; wysokie ku
lokał7 na krajowych lmp~z.ach kraju. To wiele jak na nane
najwy1nej ranli - Ją bardziej motIJwośct finansowe I warunltl
nit kiedy. wldOl=:r:nl w rozgryw~ szkoleniowe. 2ycle Idzie dalej,
kacb stretowych. ;'1 makroregio-. cWalejsl Iiitąwcy I. medalUci ponalnyt;h. Procentują . wysiłki tre- tnebUj, naitępc6w, ktbrZ7 przeJ~
neróW' I 'krople potu wylane na ~ od. nich "u.tafete: pokoleń".
treningach. odbywającycb .Ję w
Prawdziwą .,wylęgamIą" taJen~
!li. zaWSIe dobrycb warunkacb.
t6w Sil .%koły podsta....owe. a do•
Ma nas'i region J~ drut,.nę wiodła tego raz jeszcze zakońc~
w ek.tzaJdasle I }ut plęf w II li- na przed kilkoma tygodniami ko~
die (a SIli szanse na jeszcze jeden lejna edyćja wspanialej tlrz.em1~

Tydzień.

kl6ry powinien trwa t rok

r.natefć
Podobnie. było I w tegorocznym
chwil~ wolne(o CUlSU na kilka "Tygodniu", klM',. w nasZ)'m refwlczeń flZ)'cznych.- Nie kaid, gtonie ulnaugurowano
urocz.yodwaiy .Ię p6j~ na bolako _ CZ7 dym spotkan!em 'lIT sali koluin~

Nie

kaid:r

potrafi

uJ~ (lmnastycmą,

teb,

pokopał: no~J WOSIR

z

ddalaczam.i J

lub poodbijać pIUu:, N I. Wsl4- krzewiciel.nli kultury fizycznej.
bylo
eWe \e:l obiekł7 .portowe .taJą Podniosl,..m" momentem

otworem przed tymi. którzy nla
.. wyczynowcami. Takli okazję
stwarza (szkoda. ie tylko raz w
roku) TYDZIEN' KULTURY FIZYCZN!'.J_ ." k tórego profTemte
Ją uivsze- fmprez.y przeznaczone
dla wlZYltklch.

wręczenie

naJbard:deJ aktywnym
OdUlak "Zasłuionego dr.lałacu
kultury fiZ)'cznej". Otrzymał! je:
:r.łotą - Ryszard Banzczak t Julian Pn.ysleck1i
srebrną
.... dolf Burdziak:, Włady,ław Cic1ńs1d. Jan Kopko. Wacław Mo-

Z
"

.ldej imprezy, jaką jel t ,.Dziś za- lach uzupełnić brakujący Jpru:t, , - - - - - - - - - - - - . . . ,
bawa w apor1 - jutro olimpia- piłki Up.
da'", Jej Ol'ganlz.atoraml byli:
brydż,ści
Wydział Oświaty t Wych.owanla " Z lały.fakeją t nadzieją paUM. ZM SZS ora]; MSOS ,..lu- trzylo się na te rozkochane w
\lenia", W hali WOSiR lpotkaly .porcie dzieciaki. To nasi prz)'uJ.i
lU: w finale reprezentacje pięciU mistrzowie
medaliści jutra,
W lAe r. Miniltemwo 0szkół,
!.łożone z ueml.ów klas mote rekordziści l reprezentanci
'wiaty l W)'cl'lowania podpi I_V. Po n.leslychame u.ch:teJ, kraju. oHmpljuycy. W gronie .aJo z PZ8S umow(, mocą
wyrównanej I ogromnie emoc}o- obecnych ..tuzów" aporo jest ta- kt.6rej bryai IOStał "wpuszDującej
rywalizacji
wygrała k ich. którzy ongiś, przed laty,
CWfly"
do .zkól ponadpod.taWOWYCD
iako)edna
l;
"czw6rka", prU!d "c:r.ternutką" I bronIU u.kolnych barw w tej
•.sZÓ5tkll" oraz .%kołami nr 10 przemyskiej "ollmpladPe". Zbie- form uJęć pozalekcyjnych.
W końcu 1,1 b. miHią.ca. \li Po-.
l 15: NagrodĄ ~ wipan ia tą wal- rane d:dJi plODY potwlerdz.ają, te
kę były
nie tylko hurałany warto było dołożyć trudu. aby ją Ulaniu. odbyły aiq lut l 0Malnoltwa
braw rotpalonej widowni. pu~ ItworZ)'ł:. Sr.ltoda tylko, że inne I'ólnopobkie
MłodUety
SllItolnej. \li któewy I dyplomy, ale I p1enląd~ miasta regionu n ie pauly tym
rych Itartowalo 190 MLwodnI(w lumle 1M tys. d). d:r:h:kl kto. 4Iadem._ ('
DoZB, lI:ów z. 31 wojewocntw.
rym bl:lh1e moma w tych s z,kosk(lQa.le wypadła w tej impreeie ekip. ;& na lz.e(o regio·
z.wyeit:tając
we ws.z,yatrawski, Pawe l Laba, Barbara
z okazji ..Tygodnia" impreu> nu,
kich klasyfikacjachl
Wiśniowska i Kat.imlen: Skiba; ,portowo - rekreacyjne :r.organJMistrz.am! luaiu \li konku~
brllzową - Jan Bacburskl, Maria wwano równie! w Medyce, Clerencji pa.: ta Itar'lowało ich
Deręgowska,
Józet
Hawryłko. l:tanowie I Pneworsku. W 2u·
fi) zostaU ucupowi. LO w
Franciszek K iełbasa , Stanisław rawicy odbył alę m lędr.ywydzia JarOłławiu: bracia Gl'~orz i
Pólalulki, Mariusz PIPft1t1 I Ja- łowy turniej w pl1ce nożnej I
Woklech $upel'lonowle; na
nus z 2rczltowskl. W tym ..mym s iatkówce. rozegrano mecze I ł
nie7lym. 24 miejscu
upluo~
dniu (3e m aja) d:.laJacze I pra- II ligi plIkarskiej TKKF .. Pr:r:ewał się duet Jacek Kr)'lłfCkl
cowniC)' kultury fl:r:yc:r:nej, wsp61- myJlu i Jarosławiu , na ludlonle
- Knya:r:tof Stadnill; a PZ'Złr
n ie r.e Iwcirol rod:r:lnamł, spOtka- Polnej pr:r.eprowadwno zawody mys!riego ZSZ nr 3 •• na 30 li .le na testynie sportowo • re- rowet'kowe dla dtied. W wielu
Pa.weł
R6kosz,yń1lkt
(TD-G
kreacyjnym 'lIT BabIeach. W bo- gminach zainaugurowano "Sw1t:J:w:oslaw) i Tom&aZ Sel'emet
catym programie kaid,. mógł to spartu w,l".
(LO Jlll'Wł.~w). Druaie ..:.Joto"
,,'Tydzień"
zakońezył
.Ię
tv wywalcz)'1 \li turnieju tea... ybra~ coł dla sIeb!e, było teŁ
Ognlłk
wspólne ognisko połącwne z Wojew6dr.klm Zlotem
mów (48 zespoi ów) rap61 \li
1tonkuf6am1 I pieczeniem kidba· TKKF. który odbyl sł( w Slonskladl.ie: G. f W. Supe!'sono(WJ
nem k. Dubleeka.
wiIe, J. Krysteckl I Jot. Stad'
U,
zaj f lokatę
zdobył
team: P. Rokou.yń.skf.,
T.
WÓlk. t:l.. 1Io,.w.k.
Sel'cmct,
Artur Kruk. An-

Szkol ul

m,suzam, IIra,u!

..

....n...

SIATKÓWKA

baiak I hal

BCI po....dunl. wale-..:yty nap.
KOBIETY
lespel)'
• • .... na de ki .... )' .,.)f".
l .. ni _ M. 'J'neei.k U.U, ...
ra _ M. Malee z..: I,łJ , wawy' _ ""rół k.biet HKS
ł.o ....e • • 8. WoleQyn JSs,
ki oslatnlll. pl.ta lo katę .., tyelt
J(ĘZCZjZNł
rozll',ywkaClh (:! .wye!1:Jtwa, 8 po_
'M m_W. Slc lmaelt ! .13,13. ł ratek), • m (Jk. druiyna Dynov U
km _ A. Solaukl ','ł,33, ,"..wy' - Incclll (2 .wy.lęslw. t 4 pora'l:~
- W. Kupi"~ew_kl 184.
ki). Sbłk.ne Polnej .ut al. rlo~.11. łd,.. _t ue'.rl.' klubu". ni e po""Isd.mn teb o łennJn.eb .potkań (-,",I. ty nt .. lęklu. te moi,1
.t.rlowaii LZS Cewk6.).
StfleleClwu

".r

T .· ,,,~

s.ołowv

• l«ió .,JIneplls!ek" n:l. I,nyska 8skół Roln lClsyeb, Lcjn,.eh I
CZI • tenisie .'olowym, "")'wa layli pnedsław ieit'le n .UCI\:O - .... 0jewódo_ (..tb1:d" PI,i? poił koDleG
cle r ..... ea
w Kr.k o ..... ie). Pierw"c
mleJsoe- .. eli .... ln.ejaeh
.trelowYClh, rOU(rllJ;Jyth ,w Pnemyłlll,
..tobyła
\dr6d 'eD[erek Elibleb
!yc.'.· (ZSR Pnerlly'Il, któr.
rówlilri _ wsp6l1ue I Ac.t" KI.. •·
(Z8Il Olen:yce) trlumfo .....ał.
w cne pod.wó.łneJ, ZWYCllęstwo 0401"-1 t.Ue Janior
PI.'r
Vrb. .
fl'eeb.!llk.1:Il
Orr.iłnlt'Ze
rawloid6w). Ponadto l:. !,.·.ł . I J.nu..
• Lyłe6 (UB Z.n_) uJ1:lI dr ••
C" I.k.tę w Cr'Je m1euant'J, PINr
llI.ł ..... ~ (TIl Wn.1ea)
byl trud
, ,,,,'rH
lenln6w,. PI.tr
Leeh
ZarseeH) - eu... arty w k.le,orli juniorów.

$po,to ......

j....

, len a:I, CleaadA _ 8kełeuilw
z::: t08UPA
111, GerliCl&Yu.
GfZ(:łh 1:1. U~na _
llackiwka
2:Z, GonJ'ee - Ku_.wloe
I :t,
MifOC!lD - SieJl.Jl.ów 7:1, Uraf,"w1·
CCI _ Pellliiile
Z:!, Gnę.. k.
UndowiclI t:l, Pdłljnie - .Hlr.da 5:3,. BieDnu .... - Gorzyoe
4:',
Kr~owle .. OJUIl. 3:J (GllU.P.-\. lU); Sluy 11'.&Ikó".. Ulic
hmy 3:2, Wielkie OCl~y _ I;.lIk,,·
.leCl ::ł , MI1:klaz Nowy _ Z.łllł.e
1:2, Dacłul6w - Slelliaw. 0:0, R,. .
ukow. Wola - , Cewk6w S:t, LI,i,
J.tJly - Rynkowa Wol. ~:~, Cewków - l)aeh"ólV 4:2, SleDlawa _
łI1(kin 4:1, Zalllie
WidlUe
Ocz,. 3:1, l.ultawlte _ Dzików 4:1,
t .uk a wlecl - Lble Jamy 1:1. DalkólV _ Z.lute :!:Z, Wielkie Oer.y
- Bienlawa 2:3, MI1:kl~s - Cewków ':9.
Dachnów _ Ryn kow a
W.b 3:5 (GRUPA 1\'). U\V.C~ WY'
Jl.lki s 11, !4 I 31 nl.Ja (w ,r. Ul
• 17 I U .05).
"C.. _

" ',1""'"
P" ,l""".,,,,P

J!!!B

15

drzej Sternpa,k
(obaj J: ZSZ
nr 3 w Przemyślu). W kwył.lcacl!

województw -

lRJ"sk!e

wypr:r.edzJło

przeWarnawe Potmu\, Bydgow.cz oraz
27 Innyt'b
ośrodkó w. maili-

cyeh wacmie bogntu e - od
nas _ tradycje bryd'Żqwe.
Pra....'dopodobruc w pr7.,Ywym roku brydt
znaJda.le
slq w prOCTa.mlc Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzi ei.y
- stoimy za.tem przed szansą
na medale I cerme spartakiad o\,,~ punkty. :-.dobyte w dyscypllrlle bardzo . tan iej t coraz
popularniejszej "( naszym regionie.
.

ibL'

"TOTEK"

(11)

lIt.rnt. n.w lefl _ BOkietnlea
3:.
vo, t.'l k U - DuiitowleCl ~:II. MISzeid1:l nl.n«lAtóW
"PoIb.h'" ehalilwk,.-(usla.';J-' na 18.06)
_ Uunl.nowlee
1:1.
•• IClY~ b1:dlie e medale XIV OSM t.(k fi - Miełlalówka 5:1 (GRU1. Orzeł - Sz6wsko Ul
w,,"ód juniorów de lat !t, liny..• PA 1): KuunJe. _ TryńCl3la 4:01.
2. 2urawlanka
Swietotof Plllnko Orat. 52 kl'). Del'1UlaW rJ'wonla _ Adamówk .. 1::ł, WI".
niowa (x)
z
.....
nlca
_
WYHek
1:0.
M.llowlKlep)' {58 kld , J. Jerzy Baran .ko - WielJin Wi d
3, Kuplatycze - Zdrój (1)
Z:s, Wietllu
4. Piast Roztocze (1)
(11,5- k;:) .waIl5O",'.1I to finalów Wiej _
Wlązo"".!.lea 3:J, Wy..ek
5. Orly - Dynovia (2)
Ad .....ówk.
'lIarła.lr;lady
• Ust::!' PZPC, nJIolo- - Tywonl .. ':1,
WIelIla Dl 1:1, Wlt'Uln W _ Wy.
8. Syrenka _ Budowlani (1)
ml.,t S.nan ZI1:ba (5ł lc). lan _
k Z:J, 'I'yw.nJa - Wielli. Wiei
7. Gać - Spomau (1)
OnYII.zlto
(U: k.-) I Dariu!. Sleo 1:5, WI"zowniea _ M.kowlllk. 2:1
8. Czuwaj li - Polna II (xl
lIawlowlee _ ... _
(II kr) ",y,,",'.I"yI1 "ptlepulllll" do (OBUł'A II),
9. Blum - Zapałów U)
'\'0, Wieh er _ elenaaleł1lll10wyclt tlnal' . . . dau eli· iMwk.
10. Ka~ :r:yce--- Polonia II (l)
eln M .. I,. .:3 vo: Ło-pussk. Wi cl..IID'Cji Itrt'r.w,.eb w S(d.lnowle k. - BOlbón Dh.«1 3:1. Klalielów
'11. Oles:r:yee - Laszki (1)
(J. On yuko I D. Stee ułc;lł pl env- - Spomuz II t.!, ••SMB 'J>new.
12; Stubno - Gnlewczyna (1)
- Łeplluk. 1: 01, Ciuuein _ U .w _ 13. Wierzbna _ Wysz.atyce (1)
ne•• S. ZI1:b.. b,.1 drUKI ..
1•• 1ee ' :9, ".worn!k ł'olskl
Ir.atqorU).
!'ot.. 1-1 - liga okręgo
Cie.naeln ł: •• lIawlowice _
Ko'lbórz Dl. 8:2. Wicl'et _ Ro:zbón
wa. poz.. 8-13 _
klasa .,A".
Puew, 3:1, ł.opunka _ S"om• .~1
W nawiasach typy redakcji.
II 3:2 (GRUPA Ul): Nowt' Siol. _
Termin nadsylania zestawu
Rad a Róianicckr. 4:3, Banni. Dol(kończącego :r.aba~)
25
n a _ Miodów l:!, Now. Gr.bl. _
bm.
Fu'o~,. ' :!, W61k. Krowick.
8'."t' 81.ł. 10:', Zabiał. _ KrowlImię
•
· e. S ••• 1:1, Łuk.wlee D _ Cit'"unów 1:4, . Rud. _ Łukawlee 3:ł,
KLASA "B"
Na.z.w~ko
Clen.nó ..... - Zabiał. 2:1, Krowie.
•
Wólka 1:2, Slare Si.,. - N.w •
i\browle
- Groebewee Z:s, Grobla 4:4, Fulor,. _ H:l.sltnl. Z:oI,
Ad""
•
Len•• - Blusa 1:3 .... Dobkewl_ .ł..sów _ N.we 81.ło ':1, He.e
et - MeC.er ':1, Trójczyee - Oł'u- SI.lo, Pllto",. ' :1, Bannla
_
ZE81:AW nr • (na kuOOtWw):
nowice .:1, K.alalkó", _ Kraal- St. rt Slolo ':1. N ....,.. Grobla dJCll (H. I-lermano w $kil, 5xlO
czyu ol:!, Groehowe. _ Halalków H;,.wICla ):1, Wólka - Ci.t'SlałlÓW· , (2x H. Hermanowskl. S. Wa.5.', Z.bl.ł.
t.1Ik.wlee
1:1
wrejko.
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łość

posypać

I

cukrem pu-

11276 k01Uicui
dro!Jovcuuyd,
w••. żołądku

drem.

DOMOWY BUDyN

KAKAOWY
łyżeczka

l

ł'łodkiego

UeteU nie mamy
dajemy

Iytcczkę

kakao

talti~o. to
cukru wl~

ccj). dwie c::!.ubate tyteczkl
cukru, l nkianka mleka l ł
płaskie

Iytecl.kl

mąki

nlaczanej. Kakao

-t;[cm-

Na mediolańskim lotnisku
Ultrz:ymano· niejaką Magdalenę de Vree,
Belgijkę
po.chodzenia,
gdy
usiłowała
przemycić większą UOŚĆ kamieni aŁiachetnych, Nie było
by w tym n ic scnsacyinego,
gdyby nie to. te wybranym
prze1! panią de Vree mieJscem
ukrycia k amieni byl,_ . własny
żołądek,
uś 1IC2.ba łych kamieni ~nekracz.ał 3 11 tysię
cy. Wykryto je d7Jekl r.d ~lu
rentgenowskiemu, Nalprawdo.
podobnJej uprzedn io powiadomieni relnicy przesz:ukaU
bagafe pa; ' de Vree I niczego nie znajdując , zdecydowa·
li się na prześwietlenie pasaierki.
Kamienie szlachctne
znaJdowaly się w dw6ch 10,r ebkach - plastikowych.
Po
pr;z.ellczenJu okazalo się,
te
jest Ich II 276, z czego 10 m
małych
diameat6w
1 2'11
sz:maragd6w.
Na raz.le nie
wiemy, w jaki sposób wyjęto
obie torebki, nie takle UlOWU
małe, Jakkolwiek
by 1)y1o,
pnypadek ten ma wszelkie
sunze wejść do k sięgi Guia
nessa
Jako rekord wuech.l\
cUoaÓw w ,,konkW'fllCjI" (Xze..
mytu diatn<'ntów.
ł

wsypujemy

do

kubeczka.
dodajemy cu kier i łączymy z połoWą

CIASTO NA NIEOZI.ELĘ
:I ja jek, 20 dag cukru, 2
łytkl wody,
23 dag
mąkI.,
pół kos tki m3rgaryny, kUka
ły tek diemu lub marmolady

% rabarb3:ru,
do posypania.

cuklcr

puder

Tortownicę
o średn!cy 20
cm wys maro wać masłem (samo dno) I wysypać tartą
bulką,
Zóltka oddz:lelić od
bialck,
Stop ić
margarynę.
Zóltka t cuk r em. stopion_
margaryną
i t dwoma Iytkam.! wody utrz:eć na pulchną
masę.
Do utartyC h t6ł
t ek dod3ć mąkę % łytecz:ką
p r osz:ku do pleczellla, Białka
ubić na n tywno
I połąc2.Yć
% ciastem,
mieszając
pianę
od boków nac;>;ynia. ku środ
k owi, CI:asto u p iec w niezby t gorącym pickarnik u. Pq
up lecz:cnl u
I
wystudzeniu,
cias to prwkro !ć na dwie czę
ści, posmarować, z:łoiyć w ca-

Uabeia urodzi

mleka.

Gotujemy.

mleka l ączyII'lJ' l;
wlewamy, powoli, do

Rest.tą
mąką I
gorące..

go kakao, ciągle mieszając
at do zagoto wania. Na_
stępnie
wlewamy masę do
lwiltonych miseczek I polewamy sosem waniliowym.
SOS WANlLIOWY
1-2 żółtka, 3 czubate łyżki
cukru, !Z.Jdanka mleka, plas_
ka łyżec zka mąki złomnla_
c:>.anej, waąJUa lub cukier
waniliowy. WaniliI;: ucieramy
t6łtkamł
tak długo. at
powstanie gęsty kogel-mogel
Cotujemy więcej nit pol owlI
mleka, a w P()"zostałym dm-

z

nym

mleku

ro~prowadzamy

Na wrzące
mleKO wlewamy zimne % mą
ką i gotujemy pnel: chwilę.
CorąCił masę łąc7.ymy % tóllkarnI., a przy studzeniu m ie_
szamy k ilka raz:y, aby nie
powstał kotucb.
KRYSTYNA
mąkę

kartoflaną.

własne

wnuki

T., .. tyt ul _",rui "pr.".,,'o .. r(OI
.'u..odalllle,
pf.wd..
~"tall.,
Jal« ' obwie..:cu.. P..,I AntboD", P.',
lat łI Jeu w '"~ cl .. mi Ki"." d.\w ·JoJ 10llle
:l1I. )4 I1J• •14."
hoJ.nl<1 , .. , c6tlr.i. K ..... rur.n.
.Jooce.

.t.,

,y. II.:

Xaru Oal Ul I je J ...t 11:1aM lU'

Fot . •\rchiwum

~cI .. o

,h:le""'o,

caw6,1I~.

.. mlod.

Dziękujemyl
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Prle3łali
n la!

nam

poułrow ie-

•
% Warszawy
slaq
c'l.1~I.nik ,Henryk;
• Z Us;tronla Zdroju, c:d~ie
prreb.,wala na kuracji »wierna .;Zyciu "- (tak \o .. s.łormuło wala) M.
(natwiska nie

roZft1!rowałljmy);

War.naw,. - Wiesia",
Gronoataiski:
. • i II Oa61nopolsk!ej Wy.
d a....,. <Fo~afkznej w Białymsłoku
_ Halina, Renata
I RObert, uc'Z:e3łnlCY GltspOz,-cJI. uczz:liowie ' p rzemySk le,o
Licewu Elconómktnego;
'
•

•

:I:

dzywoJew6dtklm Pnegll\dzJ.
Tealr.ów Lalek IN Slnytowi.
- 'mali artyści 3Iruitorą s

Bi,rc%J' •• Leszemwy I Babic; . '

•
. %" M!~%ynarodowe".
Turni.e ju · S:tacho~cgo
da
Otiecl ·w Toruniu _ d r ui.Jll&
Qsiedlowcgo Domu Kultur1
"Kmiecie"
w Pn.clTI7śhi, .
skladz:ie: Joanna Gawrecka.
Anna Cwiż.dt, Ma«1n J oakil,;, . Marcin Szpilka - l leli.
opiekun (podpb nie~zyteln,);
• :I: L""C Bie6lady SULta. .!WarskieJ 'fi ·l.odzi _ nłonkowie ,;p.SUMKA" (Henryk
Wobki, Krzis~ol Sz.punar i

P'.J1UI lal'"

al.

Pool...... In,. Il U. I". . .
",Inu. ak. aPA •••la_

i Jabłonek
drubna
ZHP im. cen. Swie«::rewslde10 w Bircz,1 (.r. opiekunamI),
w~ując. oatatnią tol n.ienlr:\
d rogą s wego patrona.
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,.Najlepsze
.tVCZdia
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redGkeVjtwgo, WN.ł
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w moim oorodm. II poleM,
ła.:i: we flakowie,
cIzi\Dt&le
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Ile
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I n:ElCZywl....
e ne l '"
dytce
było 11 kwłatkówl
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li ., k . .
rzyzow a

rOllomo: 1) do mlottlnia kamieni, 6) wólne !lanoWIskO,.'
l:gliszc%ll, rumowiska, . 10) pomnik nagrobny Vi kształcie pły~
ty, 12) z. ci ....-oma Itronlcam1, ' l4) ' plerwlastek che:mi'czn,., albo
droga kolejowa, U) odłam łodu : na ~e, 17) ' trancwkl bur·
. mistrz, 18) mozc nim być muzulm~. 20) rodUj placka clen·
kl~go, 21) drzcwo liściaste. 22) Imię ' :t.eńskle, 24) baran. 11) do
młodości, 28) cios, uderzenie, 30) to aamo co S pionowo, 3l)
reguła, mic;rnJk, wWT, 33} bogacz indyjski, 35}:r.e8pÓI
.topnJ
wodnych, 36) port na Honsiu, 37) rosyjsJde zdrobniale imlę
1eńskle.
.
Płonowo: I) np. do obuwia. 2) dramat muzycm:r,
.3) punkt
ccntralny tarczy strzelniczej, 4) mocn, napój alkoholow, z 1'7.
tu lub soku palmowego, 5) roślina % motylkowatych;-8) termin
farmaceutyczny. 1) poiywlenle, paua. 8) symbol władzy la6le ws kiej w starotytneJ Asyrll ' .Persjl., 11) trąba powletrz:na,
13) drzewo cenione w sz:kutnlctwle, 16) .gruz, rumowi5ko. 19)
"'q~ dusiciel 20) kończy parti ę such6w, 22) dwustronny ra·
chunek w księgo woścI., 23) znak firmowy. 25) upust na cenie,
26) 'worecz:ek na pLeniądt.e·, sakiewka. 28) odmiana w hodowli,
29) dr()gowy Informuje, 32) kwia~ poln,. 34) Imię tcńskle . .
Termin nadsyłan ia rOl:WLIIUn - TYLKO NA KARTACH POCZtYloonle. PrawIdłowe
TOWYCH WnAZ Z KUPONEM - dwa
r oz wll\zan i. wezmą u.J1z.lal w IO.!lOw. nlu aagród ksl!jikÓwych.
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autorską

otrzymuJe "KOJER" I

Dębie,.,

Nagrody kslą,tkowe wylosowali:
J 6u r Kol lo"lo (P.1I0II:r.6wka.
woJ. kroinleiiskiel. 8Ian I51"". KoS"a kowllólll (R.ksuwa, wo j. fali·
.,:r.owakie) I LeoRud W. Jda (Nienadow a).
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TRĄDZIE,

CHOROBIE
NADAL
GROZNEJ

nozwlĄZANlE KltZy:tO WKJ z NR :0/101:

Nagrodl;

GŁOSNO

O SPRAWACH
INTYMNYCH

I

~

-<>I'niomo: słuch, Ob~Ch. celibat. ampla. drwal, kib itka, salwa,
patos. narciar ka, robot. lawka, rewelacja, g.rda, nar6w, kaRpar ek. tra kl a J,:i!.wa, pr:zelew. Kwata, kilof. dylemat. plUSt. harap,
Pionowo, ł.om:h., chl"w, ter ier, bikini, rankor, berlo, chala••u_
r oga to liberla, antrakt, P.Illanka, tawerna, szałwia, c1ec ~ .... 'a\.ll.,
s!<r2;YP, precel, rzepak. r Ywal, kiry&, glina. wrota.
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