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lIdm.ownie,
!)Ie slodko

n ie ukrywa chyba ładnego, zapamiętanegO & ,,piclor,.- Mo.!e tera% opowiem wam I'WÓJ it/'ciOTlls, a raczej'H
$U", %danJcnła. Ale ;leneze w p ierwsz.:yeh· latach nalolu
..p/.clm'll .... bo mil IlIk wIalnie MZlfwomlf CZIW . który
prU.!lIUJmV - b 'k UlC%)'(la J Ił. N Je K. jeden , czl9n- _ nie chciał al(: poddać.
kitw pneomyskleJ (l'up1
anonimowych
alkohollkltw
- Bille m m W..-zem województwa w dneEaftlu.
.. Wyzwolenie", gdy 5ta.je pned ' m1iod-uetą ZasadniczeJ
, Szkol,. z..wodoweJ w Prz.emytIu.
'ttpoWałem we ,.Fredreum". Alko1WC icdnak Wc%4ł domi-nowa~ ,., moim ŻUCi., Cli wret"-Cla prztlltedt CZAI' .. t.
- Pierws~1ł nu ,kosztowalem alkoholu na rodzinnvm
ZaWlo.dnql "im całkIJWlc le. · Do ' ut brało ,ił touv,tki.
pnI/Xciv.. Miałem wtedv.~ " 7 lo..t. A pó,tniej pilem
pl"nv. które tlllka pachnIal" .,procentami". Nie pUem
prze% .w lot ... - mówi jak na-.spoowiedzi.
jciJ"nłe .. BorIlCIG'" I .pir.,t"su metvlDWego. Ju "fe ,,(.
moglo m'lie pow" rZ)'fIUI~ nawet przed krali~feŻ4mł, ' ~
Sala. po. krótlt·1m sunene na dtwięk ,łowa ..p lciotlllka mllt pfenlqdze na ołkohol. a coraz. cłękieJ bill
t)'3", mi.lknle, ck~ takbca jedynie u,um przejetdta Ją
" im dma t"r<lt. ..zarab ia ł em" no. nie"o kralinqc "'. m..
creh za oknem pojazdów.
'przeli IklepciUl butelki -po młelCu. Upodlalem rię ' eonu
krdzleł odkryw" sw. w n ~ \ ~ 1: e Janek. męteZT
- Te" kieiilze/c tra"lczn~ zociq.tvł na .lO lotacll mo-ma około ez.tud:r..lestkL Chce m6~ krótko, bo na to
l e"o żtlcła. Pod .tow6tpkę ukońcZJI Iem. z mieml/fl\ WlI'I ' prac,..
idieum, chot' w pierwizlłch trzec h. ktaMłCh. miatm ft4 lpotkanie ~otOY
łWiCldectwie .ome piqtk( ' Z tawod6wld .. tDVIec:isUm"
- CO,.% częklej tro.flalem do więzłm~ - przez. 10
(obJt tdobtl~ pieftKtdzc. . nal alkohol, tuł4małi.łm" 'łę do
lat
billem tam 1 N ZV. Za kNtkaw tołełokrotnłl: P"tl/.tkłe~ • takk:~ w szkote "ie trz1fmOi4). Grolem ,..
,i(Qałc1a Mbi., te pl'%E'łtanę p~. Al. po ~lki. oka.:vw zesPole m~zu:czn llm. t~ 'PrzllJatą
wolo 'ił. te CVLko mi 1ft wlldawało, tt cl\cł 1: t..". J'krigtęb.ZIłIm. wchodznł" w IłCllóQ. Gllild wt.d" prt d:ro.
czt.tlew.- JI'!"ÓQ alkohoU:mu. Dokladnł. IIIc wiem, kiN" cZll~. Na WOCnokł 'Pędzałem 1--3 m{e, . . L ..zdobIł- ,
tócmie" ~nlędZ1l no a lkohol tDPlIChalo ;'"Ie poftow..
,talem dł alkoholikfeM. Przet ł &4t "ie lilfło chvbo aftj
nie la kratv. l %nÓW prZ1lneJuJlem ,06.., te ,kotk%(, te .
jltdrtegO dnia. to którvm "fe WWi1bl/fl\ ani kropli alko..
przulanę pI~ ch~a.tb" d:ena.eurat. Młal lo buc pianoholu - opowiada be'ąlamiętnle. a sala słucha w mU.
IZV krok . . Al. po opu.szczeniu więziennvch murow 0.1~Iu. W1r%uca z siebie cali, praowd~ o tamtych latach,
kaholotull "lód , raU?at Ilę . lInlej,Z1I ' od
pr21I1'Zlr'Cte'l\.
Moimi ..lokalom'" nadal blllV bramv i piwnice. tltÓw
te bralem po domach ( plebilnłac h. Jadlem. JUChll chle b,
bo kaid" zdobU lll (lrol% prze.rnaczafem na aLkohol.

to,,_'

ujpieno upukawm do dl"ntIi gG bineul
"",ek(oTo. Wuedlem ł .wicfz4c pogrąilm4
w .dokumentacjt , panlą, .tanqlem PO"orliN 'tut za prog\em.
. - Cugo11 - warknęła pa,", Zapom~
"iAlem kZ1łkG to "ębW. Uclalo ml li, ;~
dnale tlt)lduko~ >. po co- P"Z1fChod:ę. PGm
dwre.lr:cOf' ,hi,) to . ono' bt,tla wJojnł. zarum~n.tł4 .ię :r lekka f =cąla: UumacztlC!. ~. leń, ZclC1uirwotoalłCł, ,. mllJlalo.
ił m4 do c~vnlen~a !' UCZ!łiern, te_
Porę d"l Ccf!lo ~ wuedłem do nedzibV

peunwgo unęilu gmin,," -: chd.km ',kotl-

'.u:

tokCMOQt · .tę :r. P1:zed,tawicUl."., lokalnej
,władzy. Siedzqca \O 1ed"lf"ł & ,"","enezri . PClnienka.:. tftcłitl70waM . 'M '
oko.l~.. ftfe bordzo mogłłl mi u.dzfclk!
~1 Ht/O"MCjl. Ua' IrorvtClrri 1: k0t.( . doPCI~
;e·.. · mo~, kt6rv "'Vłt'edl

f,

·

"'me.

'-

!~

we.euc""

poIcdju..

,,

zawIał.

Czepo .J2:uka1 SzcUlfcja -

......... x.

A opr6c&

odparlem. -

Zer/rnqrftll m'liie podejrzliwie.

-

Nie ma pana X.

-

A cztl bf'dzie1 -

chclalem

wledzle~.

-

Nie ma.

ch~b4

wvro..rn ie

mówię!

cOraz:

Kilkudz!esięc iu uczn ió w rgrom3.dzonych
w szkolnej
auli slucha l za!nlereSoOwanlem wyz.nanla
alkohollka.
Ue.! oni mają Lat? NaJwy1eJ osiemnaście, a są I uesnastolatkowlc. Ilu w śród nkh jest takich. knny smak
alkołlolu, jego dzia łanie t.naJq jedynie z. opowiadań?

Mo"lem. rzecz ;kI,no., U7~nqf leQit~
mocję pra,oUlq I ~. ,e"omoU' Pfa.
wdopodobn '", obledałb~ pól gm ! n~ lU po-- ,
lZukiwaniu pana X, nie o to jednak cho-dzi. PrZllłt'ło mi na mllll. że po .koń.
czen iu urzędoWanio ' ów POił ,porka łię
np, z .qno.dami i ratem b',dq nan;ekac
na arOQO.Jłci, władz~, brok rzacunku .dla
l udzi itp. Dzieci w lZ~ole Uł'Ultq o "od·
no§ci l udzkiej i obowiqaku .zanowo:niCl
ka żde"o

człowle k o.

I chlopakl
mą pracę

we jdą

w

A potem

Ale oto w tyci u J anka nas tąpi! ok res, w który m na
powrót zaC"ZO:lI stawać si.;: człow ie k iem.

dz iewczlf'l.~

w dorosie tucie,

- Siedzqc osta tn io w wię ~ ie ll iu jok ZUlukle s"l uk alem sposobów 'la 10 lIdźwignięcie ,tę l nalogu. Ale tam,
wlród r eCl/dllwls tów, nie moż na pOkalaC Ita boki, bo
wtedy c~lowiek jut jut calklJWzcie przeg ra n", Leżqc
peWlle; II OC V 'la prl/czv. cicha westchnąłem: .. Boże, jeśh f.stniejen, to pomóż mi przestll~ pic ...... Po w"jśc lu
z wi,ztenia p zc rwize kroki ,kierotoalem d o pora d ni
przeciwalkoholow ej, tam
w.! iqlem pierwsz U anticol .
Spotkałem pciźniej wielu :tllczliwvch lu dzi (w.trÓd n ich
obecnego tu ksi,dzaJ, k tórzu pomogli mi wvjU l na·
łogu pada wrcs zc: ie s ło wo
lwyc!ę:stwie.

podej-

ł z kole, urz~dzie, in.łtvtucji

t.,

ZuczUwe, po prostu ludzkie rTaktowa~
inter esantów obce jeJt , n iutelV. cz,lCI urzędników Nic wlec d ziwne"o. t e
nawet petent. Ic:tóremu DOmllJln' l! uda lo
• ft talalwi~ jakq' Iprawę t wierdzi", U
1(1m. prOCI!I zatlltwiania to brna dro"a
przez męk,.
ńi.

Pewle .
emerutowanv,
urztdnik zawsze mawi ał,
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Choroba duszy?

. KWt4 lcat ',temu WVP.!ItUO ?nI wzlqt Ue
dział IQ .potkaniu a: 9"Oftem naucZ]łCłd
,./dm jedJ&e1 :te .ukól "'ed"iClI. StawiłeM

1: ..... /ednłt!go

CENA 20

prtedwojen"v
że jdU
czlo--

wieka mun hę już Młłltwk! od~e,
to naleŻ1l to Z'l'obk! tak . teb" mimo Witw·
.tko WV. zedl on % -biura zadowol.~v.

RED.

°

.

f

A wtę:c jetklak motna p rte&tat
pit, pijąc ,nawet
pt'z.el 30 lat. Od • mlesięc,- Janek Jest abst,-nentem, bo
d OlJkonale wie. że 'dla nie·,o nie mou- być komrolowa_
DelO picia, fa nawet Jeden kieliszek mógłby zniweczyć
.cal,. Je'IO dot)'Cbczuow,. .... ylilek. m91lyb,. wrócić lata,
kied,. - - Jak mówt _ przeltawal być c&łow·lekiem.

1'ot. ROBERT
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CZUWCA
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Obradowaly plena lCW PZl'R

WK SD

(re~e}e

Da
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. .00......

n

LU PrM&lIro'

Z3 CZERWCA

Zł

• PrZAKlstaww:iele władz adm!.
n lnrac)'jo,tb
wOJawodIlwa .potkal; lit ' .. WeeuQI
O,olnokaztal.
cąC:J'm w LoUoaCIOWIC J. ucustn lkam! X Oebloopollk.cb Zawoi:low
•.spn.wol
lilie
IOłtlleuc" , któro
odbyb IIIt ~, c;rerwca w PasJęku IL Elbląga
W
,rupie nkól
tred.tl.lcb. auewcr.ę\a
z
LO w
LubelCUlw.. z.aJt:1y d rua:1e miejtce.
Na awał1e}
poz,.cji upluowaly
ze CZEBWCA
się U(l~IUlj,ee ae Szkol,.
Podsta_
wowej w LilJlcb J.mach, a druplenarnym
• N. pooiledzenkl
t,.nę eb.łopców .. Szkoty PodstaRad,.
Spolecz.no. Go.podareze}.
woweJ .. Lówczy tklaE)'fikowano ktąre odbylo .Ię w Puemyłlu, _ .
na dzlewllltym Pl>ejłeu. Gratulu- bn.A1 aapoznaU .ię I lratormacj4
jem,.!
...o}awod1 o I)'tuaejl
IQłpodu
uej województwa oraz o ł~:u.
• W I'nemyłlu obrad~wl1ł Wo- pne lłLI4 plaDltm tełO ,.~a_
jewódz.kl ZJazd Tow.rzystwa Kul- ł'O.-_1a pneltf'R1Ione1O 0DM0 ..t.·
t u r, ree,"'a.Lnej. Pod.Iurnow.no ua DO
r6wn1et ""brałle u,.dnłfttla
nJ.Q1 4Uał.1Do6h •
okffsie od n
x 1183 r do 2D VI 11111 r_ wyty- z z.a.kresu OC:hroD,. łrodowlaka.
cZOGO plan prac, DłI kolejną ezte• Tematem poIIledz.enl. plen.rr olet nla Itad~ję. wybranll !lowe nero
ZW TWP
była ołwl.at.owa
..udu (lIn'ZftO&'wo
pow ienająt dzlałal~
'tbwany.nw. Wled%l
pollOW1lie M.rkowl Cynk.ł'O~n 0- Powu.eebnej ... rOi.lI)'Ch 'rodowIraz
~ep.ł6w
n. IX Krt}o'1l')' Mach apolecznych.
Zjazd TKT Wł«Id
najistotniejszycI! aada6
najbl!tsz)' okl'CII
• W J.rOllawlu t.alnaUf\UowawymieJl1~
Dłlle:t.y
potrze~
no obchody ..DnI Mor:ta~ . lmprepowazechneJ
edukacji
tea- ty
oreubu}e
tsmt.ePll:1 oddUał
'",meJ IPlodzlri.)'
ł%kolnClJ . oraz LI,I Moraklej.
ko~uh..c)r I!)Okoema
na
tClma'
Urospod.row.Dla
pne f\'ly'kleeo
II CZSRWCA
ulDku. t'KT WY-'lIpllo z propo..
~yeJą. .by lItworQ6 tu Centru m
• Na _1i WRN om.wlano m.
Kultur, l'Utraln(!j Im. Alck$lln_
In.. .t.agadnlenla dotyczące ochrony
dra Fred rv.
'rodowl.ka (roz.wlllięele tematu za
• Juh ileun ~lecia potllsta.ni. tyc1%ieu).
pnedllebłornw. o~Mcblu Wo}e• Iloz.poeząl aię
czterodniowy
wódzka o"rekcja lIIweslycJI.
Z
t ej ok.tJ!
BrąwW)'m
Krzy:łt'm IV Oe6lnopoU;.lri Rajd Surac1%iarski
..
Do
br.m
Blesz.cud
- 17", zor_
Zasłull
udekorowano
Anton iego
KluSku'Olenl.. odznaki .• Za
%aBłu gi gan izowan, przez federacj~
Sz.arlld:d&t6w
w
Torudla
wojewlldzt.-.
przemyskiego bów
przcmyskl
WDK l Klub
otrzymali: Alina Mfr,jJult. TadeullZ n iu,
Sz.arad.zist6w
.. Przemek" .
W
C.l:e<"b ł StaD"Iaw Pele. z.,ś .
program~
m.
In..
ra)d
..Szlakiem
Ilu1on)" dl. ,ospod.rkl przestrzę n
fortów",
zwiedzanie
RrallClyna.
neJ ł komun. lnej":
Bogusl!J w
lportowo-surad%ia r skl.
Ge barowltr • Tadeusz Pa wlowsk I. turniej
ro=wlq=ywanle
lamigló wek
Baza
Ołrociek
• W GOK w Bir czy .l:akoilcltSl uc%~njk6w rajdu
sit;: J5l WolewOd.:r.kl Pneelqd TCII- WypOCz.ynkowy .. Mcry-Polnej" w
trzyków
Otiecl t;:cyeh
.Tropem OJsuna ch.
Jasia I M.I,osl" W katcrorU telltnyków lalkowycb (wystqpiły 4)
:e CZEBWCA
naerad, r:zccwwe pf%y =nlll}.O Helenie
WII,ucklej t.a re1yser1t:,
•
• WoJew6dzka Kom l.i&; KoordyJ anuszowi Chrobakowl:za Iceno- lUIiyjna da. Rekrutacji do Wojsko,rafię
do
pned,ta wlenla ..Nie_ wych S7.k6ł Zawodowych oceniła
potrzebna .wantura" w wykona_ dotychez.uowe d:t.lalan la In forman iu te.trzyku ~BaJ" z Birezy o- cyjno _ propaeaUdowe. Zapozna_
raz Boienie .1t;:dncJcc :za ro:ł.yse_ la SU~ takżc % udziałem w rekrurit: pnedstawiellia ,.Malutka eza- la cjl dyrekcji S2.kćl ponlldpodstarownle,." w wykonanIu tea u zY4 , wowych.
ku ..skrzat" .I: Garzyc. a Sumlslawowl Perykae, Ul tcellogrllflll
Z1 CZERWC ..\
do. tello IJlektsklu W pneclądl.le
wystQpllo 8
teatrzyków tyweeo
• Roz.poc:=t:ły się "Dni otwarplanu Na,roda
przypad łll Ma rii
drzwi" do: ORSK w Ra Ciel~ey za plastykę w idowiska
I tych
udany
debiut
przedstawieniem d ymnle, SHiUZ w Przeworsku o"Leśne rachuneczki"
w wykona - ru ZDHAR w Oillńsku. %O r lanl _
n iu teatru .Leśne .krzaty" z Ma_ Ulwa ne przez WOPR w KorytnInllster:za (gm. Wląwwn!ca). Alicja
Pklnka otr:zymala u aerodę Ul re- klIch. W programie m. In. : zw iety.erlę
spektaklu
.. Alicja
w dtanle wy.tsw sprZętu rolulczea:o.
krainie e:tarćw". II.. Barbara Go- pól doświadczalnych.
zapoz.nanle
raj za udaną reallzaeję
formy
kabaretowej - b):l to spcktakl z t ematykq hodowli I ullasiennla_
"Romeo I 2:ulia" w
wykonaniu nia zwlerz.ltt, prelekcje I porad,
teatrzyku ..Literadk" z Lubaczo- fachowe. fiłmy, prz.eiroc:za I kierwa Terl'lM:
Podolak na,rod7.ono tIUlU kslątck.
%li IlI.lIC'Cnlz.ac.tę
,pektaklu •• Callnecua" teatru .•FantazJa" z J a• .1uł!lleusz 4O-1ecla powstani.
r oalawl., Wyrótnlenl. honoro ..... e
Zesp6ł
Szk61
otrzymały: Walll~_a Butzkowska
I ukoly obchodził
Bronis lawa Białowąs za prac..: wy- R ollllclych w z,an.eczu UteO krótchowlwcn
w
spektaklu •. N.j_ kq hlawrlt;: pnedsialVlJi śm)'
Zł
dzlwnteJnt'
pu,y gody k rasnal.",
które przedstawi I tcatr "Kupu- czerwca ).
ter" z Jał'Ołławla Jur)' wnlosko• Koszy ce (w g minlc Orły)
w.ło
ponadto
o
ufundowanie
n.!tf6d Ann ie Darszc zewskiej
I w i~ paml~tna z )XIcyt!kadl
w
Annie
Pałys
- w,półreallutor 19-13 r.. w 35 lat p6inleJ
cKlzna_
kom spektaklu .,Alicia w krainie c%ona O;-dtrcm Krzyża Grw:r.walczarnw~
w
wykonaniu teatru
.odnle
uczclJy
..Cl.wóreczka" z luas lawia. Złote d u 'ln klasy mioti" B.by....Jagl lury dz lec1t:ce swe 55G-leele. W ProCrarnle
2pny=n.ło tea trzykowi
"Bar' za dnlowyc b obcbod6w m . In. sesja
..N le ootr:zeb" ,,- awanturę" i spl)k- popularnonaukowa z u<\:dnlem hiłak lowl .. Alicja
w kra inie
e211storykÓW.
r ów".
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• Odbyło alt: uroczym
~I..
duole
Z/luądu
Wo}ew6d.z.kleco
Polskiego CzerwQnCłlO Krzyia, N
kt6rym ubooorowaoo ZilłlutoDycb
'tlalacl'
Zloty KM:yi Zulu,'
oU';u-mal Jozet Sapek od:lM1l1 bonoro_
PCK n stopnia _ Jeny
Mlirual. Edward Mlelallc , LeoD
Racbwał . m
nopale
Marla
Gondek, Włddy$ław Kaezmar
t
Ud,ł,,,,,.
Ramocka, IV ałopnUo
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odwak!
D ł ID atopn!a
..Zulu:ł.ony
honorowy
dawca
krwi".

CZEBWCA

••00LUI D

ł).

15."
1...
.,

lI!!!'e I Ali" _ ftlDł InłD
.,..IL""" •• anłeal.e Ihr'J-

PROGRA.H l
t,H Tele ferle
l ..... lt,_,
DTV
1'.1'
(ł> _
serial liSA
11.35 Pltrel mac""y" ...oJIko",,..
U.H W ..... eJe (takle • 11.311)
17.15 Telee.prep
1&.51 Dobralloe
19.H Tel e!lpot k.nla
%I.ot .,K.:r." (4) _ serl.l USA
ry"'nlk coapał.rClll,..
tL%I .. Zaaki" 111m dok.
u.u W"dko. 1JO""'61 tye_

,.K....

u... _

".51

17.11 Dla .&led IWIna4,.
....u,.ch Qlableń06w
Ił." KRONIKA Z II.a.UOWA
18.. AcI.m Ilickkwlcl: ,.PTadeu'" (kalc,. IV)
U.SI AU. I .me«.
II.H •. t.4d1:kle Spotk . .l. Ba_
letowe
!LSI P.nor. m.
ZU5 ..Slawl" (!) _ tIlm liSA
U .45 Ponj. ,JeaielUS.
13.15 DTV

NIEDzmLA

lt.SłI

"Dobre

ehęci"

5 LIPCA
'"m

radl.

1&.H KRONlKA Z KRAKOWA
11.31 M..-.:r.ya ,portowy
la" t.t
. m.lralya kaJtu_
ulne-mulyel.y
t9.38 Studio fIIm6w monkleh
:eI.H S. lo. mu:r.yany
ZO.$ł Gdlle ta ke,ła f
_
pro,r.m ro,l'J'wkowy
u.n RuprH reportu"w
l L . P a norama clal.

n."

O'~dimy

,aml

n.!•.,Auto-m.ło-f&ll

klub"

Uł5 , DTV

PIĄTEK

3 LIPCA
PROGBAM1
.... Te'leferle
l'.H, tUt, ZU. _ ~
11.1. . .04.,111" - liim r"'"
11.........nya ,.Dam.lor."
l!.ł5 Eacyklepecli.
'a&na6·

...

II." Wnea1ude. k.owla••
n ." WahcJe (lak... • 17.-

11.15 Teleespuu
11.51 Debra...
lt." lIonlllr r ........ y
ZI." !LOtiIdzi••" _ Mm ......
n.ss zal"'a 'll'
U.45 lIal.I,.. reporter6w
2:3.15 .. Z bblwli Wletn&JDu" (1)
fralu,. film 'ok.

WYD:\. 'WCA, RSW ~PrlU - Ihllltlr.. _ Ruoh". alene .... kl.
Wycl.wDlelwe Pr.~owe ~· łl8 Rleuow al U.Um.noweJ S. teL
3Sł-ll Dy rektor łihtl Itr.Juilr.
Ul 'M. I!
RED.4.GVJE Z,f.S I'OL Zdz isi.. BeSI .kier .11.lp), AllcJ. Bo·
'lulawI". tselu red . ł. Lfoonard CI. Jka IUI ' recl o.ca.), CU"aw
Duike. Zyąr>unl "ud.1I Ired - o.e.. ~ Jall Mlllouk \kl". dl. '
łłalb.u
lu), Rebe J' Pawlow~ lli Irecl tecbnl.:.." t fOlerepOrterl
8yk:llL Zdlllla. Sze liK •. "'I!!tła .... "'.,lelu•• llelL reresa Zle mbo
lew.1uo ,fOlor"OOr'len ZbI.ni ...... Zlembolewskl KOREKTA . tlarl.
Szymczyk I Zofia Cyprowska.
- ADRES REnAllh, JI
17-1"
Puemy.ll, uL Wary1lslr.lec.
15
(Dl P.I, leI 2'2·00 I 13-84
OGLOSZBNlA prlyJlD.uJ~ - aekreta.rlat recl.kcJI, Biuro Olf/Oue» I Rekl.m .... Rlel:r.owle prz, ..l UoUmallowe J- S .ra:r. w~zy·

..

u . . Gwlat'''' ..nelkiea. IJPIr-

n.

II." Protn. ....Q.,.e.ny
21.111 Dopl.ta6
P.naraml olaJa
nu FUm 'ok.
11.35 Z dymIr.lem ey,ar.

*x

.Ili.

PBOGRAMU

PROGRAM: I
.... KI . . TelderU

lU., .UI, Z3.11 ..;. DTV
.b&erwaeje
iwl.t.
U.!5 Henr)'k Bbt. _ portret
• ktor.
U.H , &lltea
1:.45 Kraj n ml.,tem
t:ttl K._11 łyueD
13.5$ ,,1nfl •• I.
Amnonil"
10.35 Fllm..... e

film ••k.

.a,,",.. rHem
WItarym klme: ..Gol'.at.e.. - film frue.
PH,ram r ...., ...k.wy
17.15 Teleespren'
lUI S'ałł. apar'
J&.!t A"Ie. .
p ,". Wleeur)'Dk.
. . . . .,8111.k .. ClOU. bUtej (!)"
- aerlal I'P
n .15 Pelra.
!L55 Klab mlęd.'''........y
Z!.z.s ....... f'aIIII kab.reh ...,..
U.", lparia",. _dalel.
Ił.U

WTOREK
7 LIPCA
PROGRAM I
t.H TeJeferle ..
II.", 11.11 1:tJ... DTV
1••1. HP.. ",bu" (1) - • .erial
filmowy
1.... Tele.lzyjny
Inferm ......
Wyda",ruezy
Waklełe_ U.Ue e 17.31) (
11.15 Tdeexprea :
l L5I Dlhranaa
Ul." Kaięa. rekordów

11."

%I,H "POocI ",I.tr" (l) -

" r ial

filmowy
%1.50 Konferencja
pral_•
necłllik. Hl\d ..-- ..
ZL.5 Telewll,Ja), 111m .ok.
ZŁU Kontakt,.
U.ts )ccdlynarac!o"',. Fe.U.al
PilUlllat-ó...

"Spałem"

PBOGRAJtI fi

tł.fł

U."

I_·III.-

.,..CS!I,.

u... KRONIKA Z KRAKOWA.

'U,

....
.....
~...

U.lł

Ry.yk. - tdc.tur.deJ
1H _ ......y.
kultu- '
ralna-Mua,.el.y
P .... j ....'J kraj
NIHnlll)" fr • •
Polik a.an,1lje

!I.ts FIl.."y Kallr.'. WoU.-

..MI.łem

dlile ... lętDa,łele l"'''
!oUI DTV
'

Ilkle blor• • l loneta a. t« .. nle kraju. Za It r.łto lillosuil red.keJa
oie adpO ... iad.
DRUH. alluzo .... kle Zalr.l.dy Graficzne w Rzesz.wle . • aL Mar_
chl .. w~lr.le •• 19
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Polecamy

Akwarium od A do Z
nim u~dlenia po~ Ot.ałrme palraktowano z.q:adnienie "meso lU'~dD.D.la akwarium - &a.rOWZłO )e1O poclloła jak I sto.owa·
nia IUOtaWcoPł'cb ozd6b t dekoradL lł\O\.D,Jm
elementem _ bociowU akwariowej jellł majo-

ktbra -

mott;

\IV

pn7padku d)'Mtant)'llDt.I _

rnoie

.

"'"'--~--......--

~

f

wlakiwołd łLokoc:bernlc:m.Jc:b

wocU.

BardIO-pn,Jdatne dla ~bb7st6_ ut. pocblawo-wan:a.
...a Wladomołel lukrelU btoio,U, I1ntetycwo
Dołwladczenł akwaryki
I tato wzbo,acaM omówienie pouclelólru'cb latunk6w ryb akw.IWOJą, wiedzę, prenumeruJ~e rachowe period)'ki, . rIowyeb ąn.1' ~b6w :tYWłenIL ScharakterykolekcJonujll,c " łc:o prawda ruezbyt UCUla) publiIOwane lO31all tOwmet n.JC:I~klel .potykane w
akwary.tyce latu~1 roiUn..
kacJe k,łl\tkowe I tej ddodz.tny. lnn)'m •
Jwlaszcu początkującym - W)'ltareą ustaw
.. AKWARIUM od A do Z" opatrwne jest IIclpodstawowych wiadomości . CH6wnle dla
nich
wlajnle przeznacIona )es\
broszura Bogdana
nyml Q.unkami ryb I roślin. jak \et najrozmalw:ycb pr:r.yrlądOw, nlelbędnych do upraKolodtleJcl)'ka .. AKWARIUM od Ą do zn wy.
dana prul Rl_now,klo Wydawnictwo Pra_
wiania tej atr.kcyjneJ palJl PubhkacJa
la
we, Jako Jednorazowa publikacja \OwanySU&ca
(wydana w duł,)'m IOO-tylu:cmym
nakładzie)
dOlt~pna jelt w Iled plae:6wek RSW. w
cenie
tyaodnlkowt .. Podkarpacie".
W publlk.tjl tej
początkujĄ cy
akwary.la
130 II :ul elzemplarz.
maJd:t1. Informacje: w Jaki lposób wlunoręcz..
clek1ed7 P"lnie$t mizerne d.kb' I

.... ,

ni. z:budÓwK akwarh.lJD. , Jakle qlnJtalowat w

AkwaQ'lt.tka to ~ II DlIJpopulanUejsqcb
Iwbb)'. Ab7 miet efektowne I pcawuUowo \I.
akwarhull, 4le ...,..lareą te<1nak ..me
dobre e~ - D1ezbędna )en pnynaJmniej pod.
mwowe wleciu. Za p1ęknymj widouaU eczo~dI ryb I rołlln kQ'je si~ sporo
praą.
lrQ'ma.ne

•

INFORMACJE

rozezaro..

--

....

Wteiskl Oś~odek Zdr:owia

WYltawa obratów Zbla:ntewa Woihsklego.
,.FOtolCt'Wla KMPiK"

•

W Zohałynie

IIWRUIII Narodowe
PrselUYlkłeJ

Zle"

:s VII, locl:t. 17 - Otwlrcle
wy,;taw)' malarstwa f1aman.
dudego XVI] wieku..
JAROSł.AW

Miejski

Ołrodelc.

Kwllur,.

S VU, iodz. 17 - P rojek ..
cJa zeltawów
!IImOw
dla
dzieci I mlodl.ieiy.
z..-10 VII - Konkun pla_
styczny dla d ;.ciecl: "MIIl~to,
w ktOrym wypoct.ywam".
Wystawa
plakalu
tIlmu
po1s~lego.

Klub Mlli:dz)'lIarodoweJ
Pras)' 1 KI Il\iki

Fot. TERESA ZIEMnOLEWSKA

Rozwiązanie

konkursu
dla dzieci

L ."',pk, 1III'Yry_lI: dzlad, lI. ".IKI•• "'''"c .. lI. Muclłll. lUcia, .ur_
ka, ",.a, bocl .... *.b~ ..... wka.
11. L .. P ... eI I 0 .....1', P ....I I Olwd, L ,,011 ul.,,. .. , P ... HlIu,.,
J ...o dw6dl CAllllch, co 1I•• adU &11,lyc", " IUIII , Plau lII .
UL WiJlIla, .kacJa, .... D.. bnua.
N a ł'" d Y - . . b .... 1II1 n POP'.""I '01"1"01111 otra,.mIlJ", 11.0.
NIESZKA. MALOOItZA'rA I MA CIU ORSGA. I S...oka el.dYDI alIlO'
u,. prI .. ycb, ab.olllllll. p ..... ldlo ... ,.cb otlpowladtl) ; MAGDA I PAWIC"
łłUGSRA I Puellly"a; GftZEOOaZ "UC ł Mi\ItIUSZ KA,ltASllQ S Kl
• Pn.....ouk •• I NKA "AOlftLOWICZ
• JIlallYIIIDa, ŁUKASZ KAMIIQ.
"KI
Lllb.ello .... orli KUY8ZTor PACIlUTA. •
LIIIJ,I.

I

".AO....

ł.ld e .o,

Przychodnia dla zwierzqt
laka potrzebna była jut. od lat. Ile dopiero wy·
budowania nowej prt.ychodnl Itworzyło warunki do jej urucho mIenia. Unądzone teł.
będll
(dotycbczas kh n te było) .. 111 _ operac,.jna I
zabięlowl. ProwadzJ.ć .tę będlole operacje z zakresu chlrurl U Ipec:JalbtycUlej _ np. cesarskie
cięc ia u kr6w czy teł usuwan Ie Obcych clal z
t.oIądka pnet.uwaczy. W d lalno.tyce bardzo pomoc:lIJ' b(ootzie aparat rentcenow.kl
W pnycbodnl wprowadzi Ilę rOwnld .tacjonarne 1ec'7..enle lowierzą,t, c:Q'll powslanie._ upltal dla cloworonogOw. W prt,)'ulośct otworzy sI ę
~i pr%~hodn l~ dla małych zwlenąt (koty. ptak i, psy).
Uruchomien ie placówki pociąga %a 10bą koni ecUlojć %wi ększc nia Iiaby perllOnełu.. O tym
rOwnlet pomyś lano. budując przy przychodni S
mIeszkań (jedno przeznaczono dla
praktykan-

tbw

lItdYlłów).

pszychodnlę. nle upomniano
o zmarłym w 1~78 r . lek. wet. WI.dzlm!el'ft,
!dan.le, znanym lpoll!Cznlku. organlzatone
!
w Ieloletnim kierowniku . tutb)' weterynaryjnej
w Lubacwwsk1cm - pamlęt t~ wyrata tahllca
wmurowana w ścianę obIektu.
W ltarej lecznIcy lwletUlt (po remoncie t adaptacjI) mlcścl ć alę bl:dą b lun; Terenowego Zakładu Weterynarii oral .pteka rejonowa .

Otwleraj.. e nowl\

I,.,

Klub Teeltnlkl ZA
-Poln."

,.Mer.-

1 VII. god:t. 17 'Sekcja
ten isa I tolowego.
3, 8 I 7 VII. god~ 17
Zaje;:cla kompu terowe.
:s i 7 VU, god:t. 17 _ SekcJa szach owa.
:I VII. godz. 17 Szkółka
.:.:achowa dla d ueeJ,
god~ 18 Sekc ja hrydia
"portowego.
4 VlI, codz. 17
_ G ry
kom pute r owe.
Stowan)'S'I;cnle PAX
(ul. Asnyka .a)
l VII. godz. II!! - Otwarcie
wystawy
malarstwa
Rit,
T omtalsklel.. Stanisława Lu'
.zczko I Antoniego Mazurk ie_
wicza.
7 VII, god~ 18 - Projck.
cJa tUmu pl. ..O jczyma Matka".

,oda.

Kino .. Roma
17 I 191

(94!aDle:

1- 7 VII
(USA, 15).

"Orly Temidy"

Oddalał

PAX (ul l MaJa t)
8 VIJ. god:t. 18 - Projekcja
mmu pt. "Ojczyma Matka".

Kloc. " WeslerplaUe" (seanse:
I o rodł. 15.:10, "lstępa O
•
11.3' I 19.30).

W Lubaczowie

WJ:I'EIll'NARYJNĄ
PRZYCBODN~ SPB.
CJAL1STYCZNJ\ w LUBACZOWlB budowano
3 lata, ale termin oddania Jej do utytku b)'łby
znacznie wcześniejsz.y. Id,yby n ie koniee:mość
odwodnienia terenu. ZabiCI ten był niezbędny,
aby p iwnic budynku nie zalewala WodL Lea:
I tak tempo pracy wykonawcy, c~U miejscowelO PaRol. bylo dobre. a u sluga to takte
m. in. kierownika budowy Józeta Kra w c a.
W nowym obiekcie - Jak Informuje k!erownik Terenoweco Zakładu Weteryna1'ki w Lubaclowle lek. wet.. LEON SZPYT - jedną I wiodących pcacownl bc:d:de laboratorium. Tu wykonyw.ć się tM:dlole m. In. badania mleka pod ką
tem bakt.erio loglc~nym. Jest to o tyle IstotM, :te
weterynaria !est organem odwolawclYm
dla
dGltawe:6w mleka w przypadk u. gdy nie loga·
dt.aj" Ile: oni % wynikami ba~ ań w mleczarni.
Ewentualne niepo rozumienia na linii dOltawca
- mleczarnia motna wl~ bc:dl.ie Izybko wyjaś
nić. Od przyszłego roku w laboratorium wykOnywać .It Ix:d:de rOwnlet badania kr Wi pod k.ą
tem bialac%ki.
W t\9wej przychodni unąd :rJ lit teł prac:ow~
nlę zajmuJąc., s ię badaniem warunków UKlhl·
rienleUlych w hodowli (nczególnle tej wielko.tadnej). W Lubaezo w.klem jelt jut bowiem
kUkanakle term, 1 po wejśc i u na te teren,.
,,1110opolu" upewne ulospodaruje lit rOwniei
t., które do tej pory stoj~ puste. Pracowni.

1 VII, goolo. 17 - Otwarclo
wystawy ry. uok u , alyryeznego Władysława Dzięg l ela.
2 VIl, goclz. t6 .. Krótka W. łoria miasta Jarosławia"
prelekcja
Janiny Starzewskiej.
4 VII, godl..
10 - G iełda
płyt
gramofonowyc h kupno
- sprteda t (ka ..... iarnia).
~ :I VII, I!Xh. 12.30
- Pro-jekcja ba jek dla dzled
te _
chnik _ video.
Wystawy : "KMPlK ' okiem
fotoreportera"; Prace Henry·
ka Cebuli; Poplenero ..... a wy~
stawa rysunk6w: "Bohaterewie moich lektur"; Malar·
stwo Marcina
Nlzlursk lcgo
(BWA Przemyśl).

"Bogowie l udów lnaU" wystawa ze zbiorów Muzeum
Azji I PacylIku.

1-% VII - "Cudzoz.lcmka"
(poL, 15).
:J-..4 VII - .. A ltatek pt,.nic" (wt., 15).
5-7. VII "Mae:aront" (wL,
15).
7 VII - "Po deszczyku w
czwartek"
(ZSRR,
b.o.,
K'ans 1).
LUBACZOW
IUa.

,.Melodia"
(/lelnllel
11 l
11. aledsiela,
,ods. 15).
t VII
- ,.Nlcjmlerlelny"
(ang., 15).
2-3 VII
"Ballada o Na.
rayarnle " (jap., 18).
4--5 VII - "Sprawa Kra·
merów" (USA, 15).
7 vn - "WyJdi Ul. mą:t za
kapitana" (ZSRR. 12).
albo ni.
7 VII - "Być
byĆ" (USA, 15, seanl 1).

,1NIa.

PRZEMYSL.
Klub Mlęcb:rn.rodoweJ Pl'U7
l J(s~lc.1
t VI[, godz. 18 - .. Akda
lato w mieście" '.- wy6wiet_
lanie bajek dla dtl.ed \ec:hn!·
ką video.

PRZEWORSK
Mle.Mr.1 Oirodek Kultur)'
l VII. Codz.
17 - P okaz
modeli samolotów latających
1\1
uwle;:u
{parking p r wd
MOK}.
3 VII, god:t. 17 _ Zajęcia
w k ole modelarstwa okn:towego (pracownia
mod elarIka).
" VII. godL 18 - Spotka·
nLe l bajką pt. .. Witamy Cle;:
lato" - gry, zabawy, konkuny, (sala klubowa).
,od:t. 18 - Dyskoteka dla
mlod'ucty.
7 VU, gocl:t. 17-20 - Zakcla otwarte VI k ole toto-graficznym - procel powstawania ld tęcla.
WYltawa t otogra rle..na pl.
MOK w lO-le ·
du".
"Dlialalnołć

Kin.
~d:&..

..W.rllJaw....
15, 11 I li).

2-3 VII (pol. 15).

s-a

VII _

(!Ie. . . .l

,.Komediantka"
"Plramłd.

chu" (USA, 12).
7 VI[ - ,.uIaIW
(wL. 18).

straw

kobiet"

4

PARTIA I STRONNICTWA SOJUSZNICZE

P,olityka
czyli właściwi -ludzie
na właściwych
stanowiskach

•
r owcJ Jest aędo jcJ
":r.;unknlęt.,,
poufn,. c:barakh:r". U kandydala
na kierownlc:r.e .tanowbk_
mu.&!
IIlę Ucz,.ć przede wszJ'slklm
wle~
d:ca I kwalUlkaele, • nie pruJmowanIe t:asady .. blcrny, ale wlt.r~

°1.....

-

WLODZIMIERA KLEPACKA dyrektorka SP w -'l'orkacb: - lat
wyłat:e
"anowIsk. •
aśwlacle.
&7M' ol b:t:e urobkJ I lo daje odpowtedi, ' dłaeze&'. brakuJe eb(to:rda
na Iderownle:r:e el._'dska ....

ZDZISt.AW BLECHINGER
,/ I sekrelara KZ w ZA .. Mera-Polna"
w Przemyślu: _ h.UłUD
pańiJ
. .,8kla l lt.Ienmkl nallueJi ilłw~
SKR w Adam6wce,
HorytK:u J ...... _Ibować ' ł)'l"'o .dptowle4·
.~eb u.letej
peJU~kJ
kallrewd Luooc:wwlc ora:.!. RSP w KalnikoDł lud.le Da odpowiedoicIa /JI ••••I·
wie..
'
,
pzpa" wojewlHbłwlc Prum1~
Ikatlh;,.
RóWe NI p,·Z)'cz.yny trudnej sy.klm" - to temat łOdbyłego 21 Ub. m.
JMliJedHola pleDarnero
Komitet.
tuacji w wymienion)'cb Układach,
WeJew641;k1ec_
PZPIL
Referat
ale nie ulcga "'lttptiwokl. te wlaliTADEUSZ HEJNOWICZ I seEgzeku.tywy wygłosił'
sekret.rz
nie ,od Ir:adry lr:1erownk:uj ... dukre\.arz KM PZPR w tA.abae%.oteJ
mierze
:taleieć
b~zie,
_
!jakim
KW ZENON CZECH, przewodniwie:
- NlewaiDe.
""".Juł
'cUj t ~m. obradom., w któczalle potrafią uporać lic:; l: kłoPo _ezłonklem .PZP&, . ' ZSl. _SD, ~
laml.
rycb ~ze.t.nk:z.ył kierownllc Wybezpartyjny, Pne4e W5zystkblt. . .W)'eo ~y wanle rekomendacji
paTd~ału
'PolltJId ~ Kadrowej
KC
wiaoDa llCł:)'t lIę ,.cho.w oU'M ~
tyjny~h osobom pełnląc)'m kierow·PZPR Wl.ADYSł.AW HONKISZ.
nicze funkcje uurawane}elt niek.ied)' Ul
cz.ynnotć
drastycUlq.
ZOFIA
KARWA~SKA
-.taTakle poglqdy mu.zą ulec un1anie,
U~pca 1nIpektora
oświaty
t .,gdy t Jeśli ktoJ nie .iprawdza liii:
chowania w Jarosławiu: - TneIta
Posicdwnle poprz.edwno
anonistanowilku, byl łl'l9U
blIe6 aaaId6 I ...,.....iI06 ftbr7e1ł
mowym! badan1wru
an:tlewwyml, na danym
.ię bardzjej • pn.ydatn,.
na
lOoc1.5l l 4obr7eł& lullil nie k'aeWi_
k'órymt
<lbkto robotnlk6w, pra- okau
tnn)'tn A jeś U nie potl'ati, to w
cownik6w I wYU 1.1m .)'ksualeePolsce _ l w
w.ojewódz,twie niem dcJ ~lat 35 oraz. I
.cJuctarzy
prac)' nie brakuje. A kadra re,terANDRZE.J
WOJCIECHOWSKI
XZ I POP
wowa istnieje m. In. po to, by zaWśr6d robotnlk6w
77
procent
wojewoda: - ea.sę
ucu. . .
stępowaĆ tych, kt6rzy
&1ę
nie
edpowledlWDoeił .. ..Ut,.lIę kM.. twi.crd:z.ilo, t.e łeb przelatany jest
Iprawdz!ll.
row, W' ·. . . . .lDbkae. pańAw.wd.
dobrylll tIlebowcem. ale
II.!
52
W praktyce Ins tanc je part"jne
W ludalaell &kwl wlellr:le ~
proc:. )ut G!czadowownycb % pratylko w nicwielkim stopniu wykó'wo . poleesDefo d.Waaia, lI'seba
cy, uzasadnJai:łc to prude "&1:1Tz.y,tUją tego rodUljU statutowe uI,lko .-Icć &ol w,lI.on)'słai: ...
,tklm zarobkami, które l kolei prawnienia. Dt-cy.tje o wycofywaniu
wedłuc n. proc. ank1ctowanych Tekomcndacjl
bardzo
ruadko
pozaletą. od efektywnego kiero wania
puedz.ane były post~powaniem or·
ADAM ZASTYREC _ dyTcktor
pn.ez ich prz.elotonych.
Zoanlem
gan6w
kontrolno - rewizyjnych
ZPO "Vlatul." w Pncwouku:
robot.nik6w o obsadZAnIu
stll~
PZPR. W okreslc ostatnich 3 lat
W Rah)'lll bklad:r:le posławUłim,.
w isk w Ulkiadach prncy cz.ęsto dewycofano 33 rekomendacje.
Ir:adrę mloq l aie
iUc.ęcl11m)'
cyduJą .. u k ła d,. 1 wajom o/id"
(43
Sprawq baTdz.o Istotną jest dą 1e
wysllkq w pł'aą Iskolenlo,... ·",)'p roc.).
nie do stworzenia
zakładow)'ch,
ebow,wcld, by Ilwonyć Ilł4iIom.
Wśród pracowników
t. w)'ższym
miejskich
I
gminnych
partyjawillwoić awaOJlu._
wykntalc:enlem 6 3 proc:. uważa . i:c
nych
sYl temów
pracy t.
n ie ma It.ansy na awans. a le rów~
kadrą
ki e rowniczą,
&:dyt duanoc:ześn!e at 56 proc. n ie
wyrat.a
taln ość
w
dz.leddnie
polityki
ZBIGNIEW BANAS - I sekrezaintereJQwan1a objęcieni kierowkadrowej nie Dlo~e m leć charaklarz KZ PZPR w Urv,:d tie Wojeniczego
stanowiska.
Znamienne
teru ak cyjnego. I tu rola członk6w
wódzkim: _ ą.drc:;
klerownłcz,
)esl tak.ie t o. te 18 proc. nic nie
parUI Je~t bardzo waina.
nie pawlnno .Ię prtecl .. bć
Dłld·
wie na temat tz.\\'. rez,crw)' kadroDuże nadllejc niesie ze sobą atemiarl'm f.olr:c:li .POlennyeh. Oc,.
wej. 30 procent objl:tych ankietą
stacja Itanowlsk. Prace
t.
tym
cll\rle mWJi1 być le hOle
.s:jdzJ., te Ich pr~cłotenl nie po&lapodl~to w
66
Jeclnot;tr:oteT ...
daJq
umiejętności
ws p6 łźyc!a
z .twiąz.ane
kach gospodarczych, ale
ltoplell
1I.1dźm1. 26 proc.
jest ~anJa, te
Ich zaawansowania Jest r ótny. Na
b:ak prt.eIoWnym odwagi. stanowszeM'gólne s łowa uUlania Ulslu,g uje
ZOFIA WAZNA _ prz.ewodnl~
cwSci. umlel~tnoścJ. decy dowania i
pod tym
względem
pr:r.em)'lka
cr.ąca ZW
ZSMP: _ Konl~1I.
przekonyw ania .
.
,)' anlna", która mate
.tan owlć
Jest popraw. Waldków
ałuta
Wśród 1 sekretarzy
KZ l pop
pu.yklad dla Innych. Na . wyróżnie
i,.eiowC&'_ miodzleż" ale bywa, te
15 proc. wy,p owled1.lalo dę, te dy_
nie zas l ugują td: "Mera-Polna",
ole bwsze I.arom mlodym lidsle.rektor czy prezes nie Uczą .Ic:; s
Zllldady Konfe kcyjno·Odz.lerowe w
la ale w uklalbie lIielbędnfll . .~
Ich opiniami w dziedzinie polltykl " Przemyślu, Oddtlal
WoJcw6d:r:ki
moc)', aluiącd .daJKł,eJł . polhll·
kadrowej. a 10 proc. ,twierd;r.ilo,
RSW ,,Pra5a-K8Ją1ka ~Ru ch" J kil1I0·:r.awodoweJ._
J.e nikt nie pyta seltretar1.a o waka Innych jcsz.cz.e z.akladów OUt
n ie, natomiast 11 proc. uwafa. że
sp6 łd 7.lelnl.
pop ma formalny
wpływ,
ale
Nie2'.wykle wainq
Iprawą,
()O
JERZY MARSZAf.: _ J . ekre"woU nie przec:w stawlać się sterOwielokrotnie podkreślano na ple~
ta rz Komitetu
Srodowiskoweco
wi"'.
.
num, jest tworunIe I
wlaśclw7
Słutby Zdrowia ..,. Prz.emyślu:
Tak przedstawiają się ulekt6re
dobbr
rezerw"
ka,!1rowej.
Niestety,
N ......tyw.FItI
aJa,wlakiem,
i le
dane. wynik.aj ące t. ankiety. J akie' je:st to zadanie trudne I w Ynasz.ym
.·pł:ywaJlłc,.- ...
leellAlz tego płyną wnioskI? .
województwie, praktycznie rzecz
dw., ,Jesł .ak ueej.lIsti\f' w kili Nie ulega wątpllwoścl
l to
nie malctiono jeszCze' TeIr:. chledzhlaeb medycyny. TrlliCba
aęsto po<ijtre!laU dyskutanci _
te biorąc
~pt,. na w)'lnnianhl
rr.ecJ.)';",Ucie
dwor..,.e Pl'eferencje dla rołodyeli
Istnieje łc:lslr cwląuk m-i(dz.y- ponajlepszych n a.stępców na : klerowlekany. by DlOl'li utU,pf'.hll ll lę
.lity.j(ą kadrowi'!, prowadz.oną w daniu.e · .IDnowlsk:a. Protslem ' "'yma11.(...
'
nym ukladzle. a jego
wynikami
ga z.atem gł~bo klej anali2.7, . gdy.i
~ospodirc:lym1. Mamy
w w oJe: wla.łcl~e· korzystanie :l rezerwy
.wódzlwle wielu ~YTe.ktorów, Slteze- .... kadrowej poprawiłoby II\. In. staWLADYSLI\W
HONK1SZ
lIiÓW OrDZ, orllanlzacjl patt)'jn)'~h 1
bilizację r.atTudnlenla łudzi
mło
kierownik Wyd'l.ialu Polityki Rad·
jej l sekretarz.)',
lI:tór:q .dobrze
dych, 1.l1hamown łoby w.:doowk l z
I Zn:lJą IwOjti m iejsce
w
5ocJnli- t.aktadu do ·,takladu. Powinna ·byĆ roweJ KC PZPR, człone k CKKRt
_ PolUyka kadrowa Jut d&led'l.i~
stycznym prz.edsh:blo rstw le.
Nie
prU!Stncgana msada, te . na stanlt. w kt~1 - jak w aoeuwu --: _
spos6b wymlenlć wszystk ich nanowiska k ierownlcr.e powołuje aic:;
.cailltu~ lię 40bre I ale pnejawy
l;wlsK:, wymie(mly z,atem _ przyludzi wyl'ic'Ulle z r~l.CTwy kadrob eta ROliłyesDeł'o, ,"podarcieca I
kładowo Wyr6tniajqce sic:; u wej, w której instancje partyjne
. polcclr.QeCo. N1&'Q dotlłd nie ' 1Iła'.
kłady. Nalei.ą do nich fil. In.:
Zawinny w wll!k.u.,ym
stopniu
uWlaDO. lyeJ. .,ia.. blr: lllilłCllO
I
kłady MUl.,Jn Budowlanych
w
wt.gl.,Jnlać hl. In. ll&dz.l z "apar ilkompIelue.... Jak ebeenie. rartla
I Luł?aezowle, ,,Jarlan",
Prr.emyskic
tu.'·
mIoddctowego.
"
nadała 1MW, tari6ę pomyee ud·
Fabryki MebUj Fabryka Maszyn l
W podjetej pneit plenwn uchwar_ ....eJ, ..~I. Jej. n_we
Urz.qdz.eft PrU'.tnyslu · SpotyWCł:C(:o
le okrcślono kieTunki działań, któ- dowo, IlIueaowe caunla. M ..Inl7
"Spoin.n" W' • Kańez,udu, ' - Pr~
rych celem Jes l doskonalenie poli~ a poUb'llI bdr_weJ . .im)',kl.e Przedsl(blorstwo ' BudowlaI7kl kadrowej w Il8nym re'glonle,
nieJn)' or(l parUl
w
reaUzacJ1
ne, PGR "'akowi~ko. Zakład . Rolpracy I, kadrą kicJ'ow.nlcz.ą ' I 'reu:rJlł'OP'UOM
IPOlhllM-c9ltpodarcuco
ny "Jeloopol'" w Slenlawie. SKR
wową.
nawoj_ k~
w Zurawic)' oraz RSP w DusowA oto w,brane fragment)' w),cach-NWn.ch.
Itą pleli pouc1.cg6lnych
dyskutanAle 14 I takle zakład)', w .ltt{).:.
tów:
J')'ch kJerownlctwo gospodarcze I
(lrganlucje partyjne nie
%aW8U
ANNA KOWALSKA - I lekrepotraf'" dodawać Impuls u do praNa plenum roz.p.atnono ponadkl
tarz KM·G PZPR w Dynowie: \cy na miaN: obecnych potrzeb.
.prawy or ganh.acyjne.
Członkiem
W'yc.(anie rekolDeD4aeJi to eaętilo
Dotyc~ to przede wSl.,Jstktm Ipół
KW 2'.Oslał JAN
tAK
• net
.. _Ola pUH 'Dlękę", WiaclorDo. Ie
d 7.ielczo4lcl pracy, a takie ZaJdaWUSW. który wn.e,dł
!ak,'le
w
kM AP. zlF kierowpik, ale Ir.ledz:
dó .. Wyrobów Galanteryjnych ..
sk ład Egz.ekut·ywy.
chce Iil( CO ",' olnJ~, nalFclwahul
_~ubaczowle. WPKM w
Przemyślu
Do Egukutywy "",ybrnrA takie
s)'tkuJe. oa ,,.IIoJQUQiIr:6w",~
Qr:t6re ",' prawd:de
osiąga
dobre
ZDZlSLA WA CICIIOCKJEGO
wyniki, ale od pewn,"-&o t'UlU. wy-:
I 5ekretarza KM PZPR w Prze·
ADAM WITEK ":"'" prezes Zan.ą 
.tępuj,. tam napl(da,
wynikajil,cę
du GS "SCh" w Orłach: _
Najmyślu.
I:
niewlaśclwych stosunków
mię~
d ~lud7Jdch),
PGn. w
Horyńcu,
""t\ui7.łl. wedlł D~I . .111,111 kad-

•

es,

.a

twa-

..ai_

1.-

Jak"-

•

...,

Jak kształtować
patriotyczne.
postawy?
~raeja, humanlt.m, .prawled1iwo6ć !lPoleczna, patriotyUll - q kie:ami, IJ;lól'e &wycię-'
.u przazł.y prób4 bUtodł, nic rue Itraclł)' 'ze

'...eJ. wartości I

aklua,lności

do cizi.. ·ZeO:doJ.f! c

upisem w pro!l'amie _ cz.Ionkowle Stronnictwa DemokratyCUlCCO byli zaWite w plerwsuJ
linii walki o ' ur:r:ebywilłn1anie~ tych .bas~
~

Patrlot.a dzisiejszych czasów 'WInien być czło
wiekiem taangatowanym lpolecznie, wnoJić
'""ól wkhld w umOcnIenie, ('Ozwój I ,doskonalenie demokracji. i;yt problemami IWOjego "'odowilka. pailłtwa ł narodu. Trzeba iOOnak otwareW: powiedz.iet, te 'osób .. taką
tilozo~
t,yda Jea.t 'wcląt za mało. Co Ralet)' uez;rnić. b)'
.ytuaeif: w tym zakresie radykalnie popt1lwlć?
- nad t,m zaslanawlano lic:; podcza. pkaanaelO .-.led_ta W0,Jew6dKlq0
IW. SD,
ktbrego lematem b,.ła rola i udania organiza·
c}t .... kll2'.lałtowanlu orat. utrwalaniu obywatelskIcb I patriotycznych (IO.'law.
'

"o..

W referacie, Ir:tóry wygłosił pruwodnicqcy
WK SO'FRANClSZEK HERMAN oral w d)'lłuajl
podkreślono, . te proces kntalcenia i wychowania obywnleU powinien wzbogacać Ich wiedu:: I
rozwijać
umlej~mokl w podejmowaniu trudnych i
odpowled7.laJnyeh Ulra'.tem dc:cy.zji.
kształtować osobowość, pr.tl'gotowywać do tycia
w .połeczeństwle w tzerokim tego poJ(iCia znaczeniu. Wyra1ono pogląd, te funkcjonujący: sy.tem oświatowo-wychowawczy winien by ć do.konalon)', b,. w większym stopniu jut u mło
dego pokolenia powlItawał nawyk do aklywneudziału w tyciu polil7cwym, gospodarczym
i spoleC'.l.ho-kulturalnlm.
/

,O

Stronnlclwo

Demokratyczne

niejednokrotnie

w .woich dokumentach eksponowalo obowlqz-

ki ludzi wobec siebie, .sprawy moralności, walki 2: wynatu rUIl.lami, patologią, :r:nicczulicą sp<)lec2'.n..1, podkreślało potnebę niesienia pomocy
łudziom nicpełnosprawnym Itp. CUlS
nnjwy1atY, by z.ac~ly się w t ej mlcne prreobra1cnia
na Większą , kolę. by podj~to zdecydowane
ddaJMia rmicl"UIiąee do likwidacjł neregu
nonscn.';ów, 2'. któryml spotykamy się na co
dzień. W interes ie ogólu społeczeństwa Iet)' np.
przywrócenie p r.o. c y odpowiednlcj .rangi. Nawlęzal do tego w swoim
w)'stąpicniu
~DZI
St.AW'SZEWCZYK z Jarosławia, który powicdwl In. in.:
Pewne waTlo.fci st'Tacittl ' "a
z'lUlt'zetłiu.
zdeprec;onowaio się pojęcie dobTej ror/otu: PowOli pr;Y'::U?liczajamll się do bubli, a~ dodatk" s",8temattlcznie ubuwa osób 'walt·;:qc/,l<.'h .z ~
tym. ::tem, gdyż doszU do umio$k,, ; ': e 1eu ro
' vpowe zmaganie 5ię z ..u;'i.atTakami". CZ1ł no- '
pTawd\l " ie ''rt.ożno tem u Ułra rl.:-iC f Mc."nll 'pop
no!! wzorcowq u.sUI'Wę o .~~, 'Nie u . _ eo) diie1~ "'ofaC%a 1lOS bule;okolć,_ " (lzQ, L1Im IIL~
dzc, doszli do umi~.k",. że lepiej aię ,,?Iie wychllloć", bo "lo dawnie; sled.ziol cfcl~o. cen ~i

aio;

' pobr~ęlt",jc

odJltow"ę. Ttfll.

orderami. a nfewyood1l1 szU w

tok mu41enio mu,si :?nie1l1ł pTakt",ka po.'ltępoWO'lltc. b., motna b1(l0 lIC::1fĆ ,io
w!<kfzq IPQlec::n.q okttfWM.ść.

JAN roCKI z Dynowa ...,.razil pogląd,
te
patrtotyJ:fu.u OĄlei.y ucZyć stnwi;3,jijS :ta ,notZ'C<:
w)'bitn,yc.h Polaków, jut nlc1yjącyc h I VI"SpOl·
cZHn1ch, cieszqc)'ch .si~ autorytetem W c.ałym
śWiecie, juk np. Jan Paweł H, Tcnże dzialact.
stronnictwa zwrócił u\l:agc:; na ł;lrak posz.anq·
wania dla' nan:ych symboli DaTodoW)"ch - go~
dla i nagi. Cz(:sto nie .są one oc;:one w .nal<:1nt im sposób.

Do p roblemów porunonych w tok U. dysk~jt
się w ' swoim
wysl4pleniu s.ckret.:l.n;
CentJ:alncJo . Komitelu Sp S:r..,.NJSł.AW I..;f:$.;
NIAK.
odniósł

W 'podjętej uchwale WK
rłównye.h ltieorunk6w prMy

SD za jedcn a
partyjnej umai
ditala!no!ć nu rzecz kstlaJtowania i utrwalaniol
wla'dwych poslaw obywatelskiCh t patriotycz:'
"ICh .poprzez stale pogł~bianle p rocesu demo""
kTacji w n.o.S2'.ym kraju. Stwierdzono, 1e konieciny 'Jest w:u,PSt aktywności polityc:xncJ wsz;, .!kich Cl.łonków stronnićtwa. by ..,dania VI
'ym :t.akTellie zostały wykonane.
(woj.)

PROBLEMY

SPOŁECZNE

I GOSPODARCZE

S

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

Co

zrobiliście,

zaoszczędzić?

aby

Nie gorsze a dużo tańsze
Zamiast w powietrze - do wymiennikowni
- Do'
tllwJ6d
krialiw,

W)'U .... lwaoIa

1.·..ICM:daala
.. Uw

pra)'WIfl.uje..,.

. '"

I

mo·
1111·

eoer(U

Da ..,.m

_kladu. da. wan -:. m.()..
.,vI MARIAN
RYKOWSKl,
dyrektor 'Zakład", Prelabr,.~
kat6....,.
Elektroenerpt1cz.
nJ'c h .. ..P.:lbUd" .. ""PnełnTtl ll
H. rok bld4ei ' . . . . .

IOWllDt'&O
do " ''''"'aruala
aieklór,.ch e lemcaww lIacJj
Inuufonnatoro",.eh
prera·
brykowla ,.ch. If'ro,k:ktan,
raRI na lo ",CNIę. Zaloty.
IIjm7 lObie ,ownlei UUIU,
010
&nae&aycb
oncłędnołcl
paUw I eaerlflL Werla na
prąklad claeel1l" zut,• • 551
lita mniej oit w tenl,m ro·
ku. WdroiyUłmy alcdawa.
wJllo.ell raejonalisat.oOlkl pn.
.,Llltwldac.,A. Ilr&ł PIU, a od·
IPIOWJ1Reu. WM, "'• .11....
ceJ kłlłłJ"' , o... kl tej bln.wacll " l kwar&alcl br, ....
au~l.lint,.
lU 1_ wUla.
O dat- GZ łoD~ ImQlejn,.·
IIjm, ' Je,o luuda
darowaAe
apał'7 •
ko&ła ' da . ....ewamI wod,. "

W".

..,.ural.

Z,a
chlebem•..
Upał jest t~t?pika1ny. ale województwo
rnyskie, J est wolna sobota, 13 czerwca.

pn:~

Na X azanowle, n. "-lepie nr !i1
... ywle.z.k. lnformuląea.
te pla·
c:6wk. ta}e:lt w,.typoWana
do
clułeJ Ipn.edat)'
piecz.ywa.
Jak
mówią klfe nei. włajnle tara. Jakby
na ironię. jeu.e:r.e pr:r.ed KOd:r.lną 10
nie byto chleba.

ZUBAWICA, dtlQl:' CS
nr
4Sjprzedawcz.yn! r 'v'ada, te mleka
• og61e nie do# .... tł. natopiast p lec:r.ywo Jes t. Konkretnie tylko e:hleb.

•
Nutl!"pna m lc}lcowojt, kt6r.ll od·
wiM:r.amy, lo RpKIETNICA.
Na
akleple es n r 8 wltl kl6dka. W
wolne loboty - n!e-c:zynnt",
ale
spotkan,.
po drodze . Bron isław
Wota klcn-uJe n .. "na 16r kf:". Tam $Nł drql _lep
(nr
:2).
JblsJa,J
dokan J'Waltm uku,pOw,

Na wszelki wypadek .prawd:z.:,m, I informacja '11ę
potwlerdz.a.,
kolejka
chot - jak wnędzle
5pora.

Do}etdtam,. do JAROSŁAWIA.
Na ulic, przypadkowo spotykamy
I lekr etaru KM PZPR Jana J ę d~
rycl: k ę·

_ Nie ałn,-.alLimy dzillaJ iad.
n,c:Ia "cnaIiw' .. ludności, dot,.·

kak:. w

.tawo" .,.eb
cącla.

T,~,

.pr:r.ed""

l pot,.. ·

_1eałeł"

wnędsla

.twlerdia lekretarz.
któr, goepoda:rlklm okiem
lam
sprawdza .Ttuac:ję w mldcie
Sklep ,.społem" nr Sl. Z artykuww, o ~t.6re p)'tamy, nla.et::o nie
. brakuje. Ale IroleJkowlcte rOURa·
wlajłl z nami a:ło.amI, jakby pr1.1c!n.onyml, a: kt6ryeh przebija URt::·
ezen!e, .powodo'l7&ne dlu",lm oczekiwanic m na :r.akup,

•
W pawłlónle w
RADYMNIE
chleba nie m3... Ale sprzedawc1.1 n!
Elżbieta. Mro zlak InrQrrnuJe,
te
byly jut dwie do.t.awy
ł
lada
chwila będzie nastl;:pna. A ludzie
ezekaJą_
lnna 5pn.cdawc:r.)'n! p.o..
tr:z7 na IULS !.dziwionym wzrokIe m,
kiedy pytam,. o mleko.

-

C"ze

Na ukończenie naszej . ł użbowej
"wyelec:z.kl" w ten ,kwatn,. d zlen,
Iytuaeja najmniej prz.yjemna. W
OSTROWIE kRadymna .potyka_
my 84-letrult Annt:: S l o m I c k ą.
DowiaduJem, się, te sklep es. po101on,. w poblLt.u gł6wneJ u.o.y,
nleczynny Jelt Jut od
poc:r.ątku
maja We W" Jest w prawd:r.ie Jesz..
C:.te }eden sklep. ale w nim chleb
bywa ty lko e::r.atamt _ W re·
auU.cle _ pods umowuje .c:-dzlwa
kobieta - naJcaęłclej PO
chleb
Jeid:dm, do a ad,lInna . Blld au lo·
bUlow,. . '" obie l iron,. kOll1aje U
d. Nie II C11ł(c &tral, au. I .. drowl. '

Owsua, ralW było. a le terali
!II.a _ _ A n ie ma td jen....
nawet 10ch!.Jl1 li ,

M

•

pod.

arl,kuliw

duą Ua.k -

Jui nie

r

Not. (wo)J

P od koniec kwietnia lubaczowski ośrodek 0w spanlaly lokal o powierzchni ponad
400 m kw. MI~ci slq w nim m. in.: ~Ia wykla·
dowa (na 100 m lejlc) wraz z biblioteką i dużą
czytelnią,
wypotY('1alnla sprzętu gospodarstwa
d omowellO (Jej wyposatenle Jest stale uzupelnlane, bo na wesela coraz cu;:scleJ wypoi:yc:t.a su;
komplet nawet na._ 200 osób). Wychod"l:ącym :ta
mąt wypoiyczalnia oJrodka oferuje ok 100 su·
k ien ŚlubnyCh, oc:r.ywlśc:ie :r..~ ",'clonanu. Ceny
.ą nle:zwykle konkurencyjne, edyt wypoi:yczenie
luk ni kosztuje zaledwie: 2,5 t ys. :tł. J est też
punkt łWl.lldczll.cy us lugl odzie:!:owe, modmarskie
I dziewiarskie, na brak klientów n ie bl;:dzia tei:
:r.apewne narzekał magiel. PomyŚ lano rOwnie:!: o
lokalu na układ kuś nierski. ale - Jak na ra:r.le - nie ma chqtnego fachowca do jego prowadzenia.
trzymał

byle łIlIeka I chleb.
II!
n aweł_
plwa - dodaje z uśm iechem.

cąc,.d.

la.

Na ła~ plae4wkę eaeuliim,. ponad Zł
m 6wi HENRYKA KRZyca kierowniczka
O!rodka ,.NowoczesncJ Gospodyni" Miejskiej
Spółdzielni "sCh" w Lubll~owle, przekazująe
ladnie zagospodarowane, pr:r.estronne pom/en·
czellla nowej Iled:r.iby na osiedlu Urnl Lubel~
sklej. I wspomina rolt 19t14, w ktoryrn utworzono ośrodek - :r.ajmował on wtedy 78 m kwa·
dratowyCh w budynku przy rynku. POtniej wyd zlertuwlono lokal od Sp61dzJelni MlełZkanlo_
weJ - pocultkowo było to ; łNmIU':l..<:1l oas
m kw.), ale :r. blcgicm e:zns u zostało tylko jedno
o 55 m kw. Nie.• p6ld:.r.ielnia wcale ośro dka me
wyrzuca la,
al0 trudno jej się dzlwif, te nie
chemia dalcj d:.r.!crt llwie: pomieuc:.r.en. s.:oro me
mlala miejsca dla wlasnych pracownik6w.

Celem nf1szego rekonesansu jest sprawdzenie, jak sklepy zaopatrywane są w wolne sa-boty, głównie w podstawowe artykuły, np.
chleb i mleko, bo inne można przecież nabyć
wcześniej , nie czekając na
koniec tygodnia,
Otrzymywaliśmy bowiem ostatnio różne syg·
nałyod czytelników. J edni twierdzili, że kuleje
handel, inni że zaopatrzenie, a niektórzy, że
jedno i drugie. Jedziemy więc popatrzeć, jak
rzecz wygląda n aprawdę.

W sklepie nr 22 przy uL I . Maja
(<<6, KUlńskleio) .)'tuacJa podob-na. Marian K 11 ł u:ł. a, jeden :r. kil·
enl6w, m6wl, te w sklepie
t1m
zaopatruje się CD;:sto ł ju t na og61
zadowolony. _ Piec:ąwa I ..l1ek.
w wolne IObol, ale brakuje
atwlerd:r.a _ ł,lke te koleJkI da.;\
alę IltOcna .n .n.kL

III

lal -

a·

E

n"e,eaerowallłm,.

blal,. alolłw wlbrae,Ja,oll.
komplel
"Mye
mec:balllel'
n,.elIi da olęcIa d.nłló,.. orał
klika fonii.

na salonr

W sklepach spotywczych, gdyby zapytać o
to zapewne nawet najbardziej
zmęczeni "kolejkowicze" wybuchnęliby ponu.
rym śmiechem. Wypada ,im tylko współCzuć.
Sprzedawcom zresztą także.

N

on.

Z zapiecka

klimat yzację,

A FOCZĄ TEK PRZEMY$r.
Sklep p:ekarmcz,.
nr
105
prz.y plae:u Konstytucj i. PI~
czywa dużo. IUortyment mile nas
zaskakuje. J est klik.
latunk6w
chle bn, lą bulki Zasu:pea klerow,
n lka Jan Cz.erkawlltl Infof·
muje, :r.e p lcrwsu dostawa byla
jut dwadz idcla aunu' przęd 116d·
ł Jelt !.dania te wh;:ku.o!\! o·
b .tol w kolejce po mleko nie
• .PO: ptec'l.YWo. Nutema dosta·
wa Już w drodze.

U,"" -

eiepla oral
. w"mlcllllikacb
dzięki
le puem u wy"un;nla.
niu
komor oapanallia. w
kUlI'cb pra,..pjesq alę pro_
ces wl .... Dla W710bO", bet.D·
Ilow,cb Poprawa cksploall.
eJj . prda r ek
"'S~OSOWI'
a le Uf'INW Jle,QJa.e7d1 10
dwleUe n la qkl ••du. pr-umo.
I b " I kwariale ouczędaołó
e oe....U na "rłoić akolo '5
.,... d . Slararo,. sle lakie
u_tał ' a&CI.tW w ,ospOda,rea
remaaloweJ. W 1'111 roku

Wnlosk.l z r ekonesansu w,dają
protte (ale może lo ~ylko pozor,.l). W wolno tGboty, !e§U du ala,
np. w przem,yUu cz,. Jat"OIła.wlu,
rbył maJo
$klepów lPOŻJ'WCZ,.eh,
to lodun,. Ich otwarcia powinrt)'
b,~ wydłuł.one. A poza ~,.m ludzie
mUI~ nabraf :r.aufarn. do bandlu,
mlef pewooJf. te takle po polud·
niu kuplą icsl.Cza ptecl.1wo
c:r.y
mleko. Bo obu
tye:h . rt1 k ulów,
ehleba I mleka., nie powinno u nas
brako wat _ I w ...asa cizie nie bra·
kuje.
się

Cd:r.Ie w!e;.e jcs t piet pogrzebtan,? Poprawllo .it:: zaopatrzenie ł
handlowc,. sit:: Iprawnlej uwiJają,
a tymezn5Cm ludzie nadal traeą
!;Zas w ta.tlemcowych kolejkach,
br:r.ydko przy tym pr~kUnaJlI.c.
Istnieje tatem konlec:r.nośf doko.
nanla konkretnych usprawnień -I
nad 11m handlowc,. oraz za·opa·
trzenlowcy muszą się konlec:tnie
:r.utanowl\!.
(.im)

Fot. RIf'

Wośrodku urządz.ono tak:!e i to Jest chyba'
najwa t n leJsze m .eJsce w plae:owce - lIowoc,es·
ną, dobt"U! wyposatoną
pracowniq iywienia.
Praktycznca:o pr:r.)'nIłd:r.anla potraw m ota tutaj
u Cl:yf llA: jednoczdnie 30 O1ob.

Na takle pomlelzczc:nla I wyposatenie (podob~
nie ur ządzonej placówki n ie ma. podobno nawet
w ościen nych woJe w6d:r.twach) ośrodek w Luba.
czowie niewątpliwie lObie wsl utyl, łwłade:r.ą o
tym choclllŻby IIC%11e nagrody, W)T6tniema I
dyplomy zdobywa ne w r eglome (JiedmioJcrotnie
był najlepszy) I kraju (ostatnie wyrótnierne w
UI85 r .). Nowy lokal umolliwia :maczne r oZJU·
n:enie zakres u łwladczonych uslug oru :r.wieloIcrotnienle liczby kun6w. pokazów I wystaw. za
kursy trzeba Jednak plaelć - {ch ceny sprawiaJą, te Indywidualnych uczcstrnczck zgłasza
l U: raczej ':liewiele, a znklady pracy do.śf niee:tu;tnle dokładają (re!onna?, os~dność?) do
takich Imprez. Sporo tutaj mogłyby pom6c Inne
plon, sp6łdzlelczoścl Odedy' nawet było porozumienie w, tej Iprawle), np. poprze:!: do!lnansow3nle kur1Ów. Samo bowiem wyposatenie o •
jrodka kOlztowa lo MleJlkl!, Spóldzielnlę ,,sch"
ponad 1 mln zł, • 1~ min zl wynOll! r OC:En1
CZYnlłZ, dlatego trudno . Ie; dzl ...·lć, te p lacówka
mus! takie zarobi\! co, nlecQś. BARBARA PA':
WELEC (kt6rq H. Kr:r.ye: h przygotowuje do objęci a fu nkcji klerownlc:r.kl ogr odka, gdyi sama
wybiera się na .e meryturf:) jest wsza.kte pr~e·
konana, 'iA dz:lalalnośl: ołrodka na pewno nie
bl;:dzle gorsza nit w pn:esl:lo~ci . Nie chce jed:
nak zapeszać I m6wlt o nowych Inicjatywach
l pomyslach. Stwierdza. te o pracy najlepiej
~wia dczą efekty I zapewnia, te na pewno będ4.
c.hat· tr:r.eba na nie trochę poczekać.

,....,

•

OSWlATA I WYCHOWANIE

Staty.tycUl)' uczeń na' og6ł
niewiele powiedz.i.et'
ffi(lte
o
dl.ialalnoścl
poradni
w'yc~
wawc1h-18wodowycll.

Rod:rJce

t§wnieł niezbyt często trafiają

do tJ'ch placówek, by podzielll~
aię: swoimi rozterkami I klopoPomimo to
pracownicy
poradni Da brak zajęcia
nie
naucjl;ają. Roboty mają sporo I
często Jest to praca, której nie
da
lię ' zamknąć
w iaden
aalU·lnul,racYJIl.Y uablon:
magaJąta mdywidualneio
pode~cla. \.aktu. Illluicjl, a przede wn)'stkim kompetencji.

tam

wy--

nas.Lym
wojewOOz;twie
cz.ter)'
miejakie
poradllIC
w)'cllowawcw-uaw~
da ..... c. 'N Przemyślu,
J aroJlawiu. f'rzewonku I Lubaczowie
- oraz. Koordynująca Ich ddaJalllośt wOlewbdzka poradnia w
W'

funKcjonUją

f'rzenl,Yslu. , Cz.ym ujmują
lię
t e . placówki? Najog61nieJ neCl
tralw.lJqc, odpowiedt
na
to
pytaOle lawar ta !est w samej
nazwie InstytucjI. Podstaw(Jwe
powumosCl, to prowacl1.enie po.
radfilc\wa wychowawczee:o ora2
orlenlacJa I poradnic\wo uwo·
dowe Opieką poradnI
objęci
są wszyscy
ucmlowle
uk61
pods\alyowych i ponadpodsta·
wowycll. Skof2.yslać"
porady
mogą tU lakte rodzlcc. Ostatnio
w ukreSie obowiązk6w
pra·
cownik:6w tej instytucji Ulała·
ua !uę jeszcze jedna,
bardzo
ISlotua dziedloina profilaktyka i praca :t mlodloleią
Ul·
grotoną

..

uUlleżnieniem.

Narkomania i
inne formy
u:z.aletnlenia .taly się VI Polsce
lojawisklem sppleclonym. Jednak
dopiero od kiJku lat
pr6buJe
się na większą
skalę
temu
pr:r.eciwdz.ialać.
31
Itycz.nla
1985 roku uka:r.ała Jlę wreszcie

,O

',.m.

' peI_

.a-

,,.m

spędzać będzie wakacje
przy boku rodziców . lub
u krewnych. Z' pewnościq
znajdą się wśród Was tacy, którzy korzystać będą
z różnych form Nieobozowej Akcji Letniej. Wszę
dzie dzi ać się będzie coś
interesującego,
godnego
uwagi, czym by,ć może
zechcecie się podzielić z
innymi, W tym celu udostępniamy Wam nasze ła
my. Piszde co Wam naj~
bardziej utkwiło w pa-

Uwaga - knnkurs

,.

ustawa olaPobieganiu narko- lakl,.ka. V,",'Gl"Ulale Fad.sa
d ueJ podatna na
t~
formę
manil Ha te} J. podJtawle: uch- ' ZapObiecanIa NukomaliU
u· uclecz.ki" od trudnycb codz.i'enwał;t Rady ,Ministr6w z ., paf.
pewnłłG Dam ' niezbędne
kodkl
nycb problembw jest ~ mlod:tiez
dziernika 1985 r..
utwon.ono flnanllOwe. Na ,..de putawlU· o d utel wra:l:llwoścL Skuteczna
Fundusz Zapobiegania Hark.,.. łJQ,. ,riede
WlI.l'I'1I.11D
Da
-j)Omóć -'w i1iiJ"wlaśn1e ~t
ńlanlł Umożliwiono
w
ten luelenle oa6b. . klÓl'e AJlau~ .kowym okre..le mote zapobiec
.pos6b
prowaduille
d:tl.alań
lię llł ."o.bleatatyk",
.1D_t.. ~
wielup6źnleJuym
nleszcz.ę-_
profiJaktyc;mych w
utAcznie
pnwd4 kil fakl. te.
hłl·
ściom.
tzerll,1m niż dotychcza. zakreaaeb ..nomanIl ·tri....
....sie.
dzid,. IIlnleJe w · lpolec:r.e6ńwW
Profilaktyka .tolOwana przez
dute aledGloIlnaowaale.
Za· pracowników
Wojewódzkiej
IP"rionYID d&lewaęłOlD I.eblG", Poradni . Wychowawc:r.o-ZawoCz.y rzeczywiŚcie jest at tak
..... dowej przy biera r6:1norodne
tle?
Jaka jest w ocóle skala , .Hm c..... ml aJe .... k'm{NI. ,eb'. alkł s ~b . łtodowł~ formy.
Urucbom1ono . punąt
"Ja"'łI~ka? C2.)" warto wok61 ~e
problemu robić tyle uumu! , tka lełG . . lWO.t. ule ,.tran.
konsultacyjny dla
mlod1ieb'
- te pytania Uldają
naicu:uk6ł 'red nich, organlz.uje
.Ię'
łcleJ ci, kt6ny problemy mło
-MAt.GORZATA PEI..C.
pe- . cykle prelekcji dla
ucznió w.
dago,:
cb.iety uzale:1nioneJ
U1ają
l
nauczycleU 0Fa:.~ rodzJc6w. Cieokazjonalnych publikacji ~lbCl
kawym eksperymentem
je'ft
W aan;vm wlJew6dd,.I,' ~ iIIlworz.enJe Uw . • "koleżeńskiego
nie z.nają wcale.
m1a1 pewstać: upltalay odd&1aI kr~gu ·z.aufanfa". Do kręgu naOLECH, delOklykaCYJu7" ale , InieJNywa IIH.ą
M6wl JOLANTA
uczniowie 'przemyslc.lcb
peda,og:
ta ole
&O!1aIa
ansllso....a.
szkól łrednlch, kt6rzy zadekla -,
Mlodtid
v.~a.lona
ł~J.
rowali chęt nie.ienia
pomocy
wlęi! na od4 ..1aIy ICóloe.
a.. zagroi.onym iówle~nJ!c.om. ~ Mleli
- Rllec:. w
te
ladne
aaJwlę"'zy ,roblem
kiy
lit
lIelb,. Dle połrafill
odr.wieroni okazj~ zapoznać .I~ jut z
e .. ylQ Innym - H dzieje Ilę I
eiedUć .kali leCI,! nlepGkl,lJl\<=e·
d:tia.lalnośclą nlekt6rych Ośrod
C. sJawlska. Nie wiadGmG Ile tymi paeJeataml daleJT Farmak6w .. monarowskich" w kraju.
k.lorl~nie odtr_ły miody ealG- - a takie pruojśĆ niezbędne pru'
Jeał Glob pGtenoJa,łnle
....rG·
wiek. po wyJ6ełu. te
uplLala
ion,.cb uuldnienlem.
Nadal
ukolenie Cachowe.
.
wraca do. IWGJerG 'rodowiska.
pokuluJe u IlU falslty we
do ale roawiłpaDyeb problemów,
Iec:lne .aaław leDIe,
lupełnie
Wczesne zapobieganie WY5t~
ktore IIIIlUIU)' CG do Ilęrnlęcla
-ba.aUr.uJące prGblem, r. drułleJ
pującym w~ród młod:t.iety
zapo narkGtyk ezy hlalł kucll.llę.
ad slrGn)' tendencja dG uLaJagro:l:enio m, to problem nie tyl·
Skutee~lI'oić terapii
mledd.ei;,- ko wąskiej grupy specjalistów
nla. l ukrywania
uJawnlonycb
uzaldniGneJ p 'arantuJe Jedy.
pnypad ków, które lrakll,lwanll
lub leż niellcUlYcb,
oddanych
nie caly, dobne sor.anbGwany
IIł Dadal jako eH wslydJlweco.
Jprawie lir.'palcńc6w. To
prosyltem,
a
leco
nle
..
tel,.
Nlekled, dGplerG
prawdr.lW30
blem nas wszystk ich.
Ilę
ale
depncowaJlJelzeze
InJedla
r.musza
ludli
do
imy".
- DJaleJo włdnle szukamy
" I wiad. mienia .oble eałeJ bru'
~lnc:J pnwd,.. MlelIjm,. Da te JoJu..unlków, na którycb pomol!
ren ie woJewódr.lwa pnypa dek
Sięganie przez mlod:t.ie:1
po bardzG Uczymy. UiwladamJanle
imlercl .. powl,ldu pnedawko'
najroz.maltare środki
uzaletpowagi tycb . praw' I re"lnołcl
niaJące
rzadko
podyklowane
wanla narkotyku. nie
brakło
u.p'oień, tG bardzG Istotno
bywa samą tylko naiwną cletei młGdycb osób. k'6re mu.ia·
danIe I m.am Q;adr.leję, te Dau
I,. poddać .Ię lee..enlu upllalka wo~cią, ma n atomiast .woje
apel nie 'peltoslanle bu eeba nemu. A więc prl,lblem istnieje.
ściś le określone, .połecz.ne ' podpodkrdla Marta Grodkowska.
ło:l:e, Konflikty rod:t1nne,
brak Przy'· Wojew6dzkleJ
Poradni
wię:r.i środowiskowej,
poczucie Wychowa,wc:r.o-ZawodoweJ Jest
MARTA
GROOKOWSKA,
miejsce dla ka,1dego .połecznl
dyrektor WoJewóduiej Poradni osamotnienia 1. zagro!enla
wu.ystkie te czynniki mogą by~
W)'chowawcro-Za4Gdowej:
ka. Liczy 51ę dob ra wola i chęć
bodfcem do
wkroczenia
na niesienia pomocy Innym.
- PGdslawGwe nasze uda~
bardzo nlebezpiecmą
kietkę
nla w
ukrule ki profinarkotycmego złudzenia. Barzs

. WRAŻENIA
Z WAKACJI

międ

Wzorem
poprzednich
lat Komenda Chorągwi
Przemyskiej
Związku
Harcerstwa Polskiego oraz redakcja .. ZycJa Przemyskiego" ogłaszają konkurs pod hasłem Ol WRAZEN lA Z WAKACJI':.
Szkolny dzwonek Ulpo
raz ostatni
przed tygodnielll. Przed
Wami pełne dwa mies iące
letniego
wypOczynku.
Wielu % WaJJ wyjedzie na
kolonie lub obozy. CZ.ęŚĆ
brzmiał

podCUlS

współorganizatora -

konktórym w tym ro~
ku jest Związek Nauc~y
cielsiwa Polskiego.

---- __ -- -_ _ _----....

.....

....

.... ....

Stalą !Clnną cWałalnoścj drutyn ZHP: nr 3 lo Duńkowlc oraz
nr 12 z Laz.6w (Hufiec Radymno), jest organizacja wspólnych

biwakbw, Inaugurujących oraz kończących rok . z.lI:olny:.
Tym razem han:ene rozbili namioty (od 19 do 22 czerwca
br.), w rejonie wsi Kobylnlca. Pię:kn.Y krajobraz, losnowe lasy,
czysta woda i świeie powielrr..e .. przyjały wypoczynkowi. Podobnie jak w rGKU' ubIegłym, młod.dct realizowała zadania, celem ktÓrych by ło tdobycie sprawności. hl. kuchcika, leśnika i kronlkan.a. W programie r.nalazly sit: ćwiczenia ks:r.ta ł
cące orientacjt: w Il!Sle, sporo uwagi
prZYWiązywano tę:l: do
ugruntowania UlSad udzielania pierwszej pomocy.
Mimo rozlicznych zajęć. z.wlązanych z. harcerską s ł użbą. uczestnicy biwaku ,znaletlI czas na w~cloenie
.it: do sl~ noko~
sbw, czym niewątpliwie zaskarbili sobie wduęcz.noŚć MIeJscOw ych ro lnlk6w.

nr

tegoroct-

Dych wakacji. Na Wasze
prace czekamy do końca
września br. pod adresem:
"Zycie Przemyskie". ul.
Waryńskiego
15, 37-700
Przemyśl.
Autorzy prac
publikowanych w " Zyciu"
otrzymają honoraria. Najlepsze prace wezmą udzia ł
w losowaniu nagród; ufundowanych takie, przez
.kąr,u,

Przyjemne. z pożytecznym

Sokiści

-

Z

Żurawic.y

dzicCiOln

Z

Torck

Kolo ZSMP wraz. z kolem PCK przy Warlowni SOK w Zurawicy -;_ odpowiadając
hasło .. Crerwon,. Krzy t Pnyjaclelcm Duecl" oraz ' na zainlcjGwaną przet prrem,yskl
oddział
r edakcji ,.Nowin" ...,akcję ,,kubek WGdy" _ zorganizowały zbi6r·
kt: pieni ~tną, w · wyniku której ulobicrano wśr6d zalogi 17 850
lJotych. Pleniądre pr:r.ekazano na konto dziecI.. kt6re zostaJy
lraglCUlle sknywdtone pnelo Jos.

na

Zdajemy Jobie .prawę:, te ta'dna kwota, ani też i nna pom-.e
materialna nie zastąpi im tegG ' CO straciły; ale coralo w i ększa
llcloba dGbry ch' rue. I ' Jud7.ka solidarnośĆ .mote pod{rzymać j~
na' duchu. Wzywamy inne służb,. PKP, aby poIz.ły w nasze'
ślady.
.
,
PCK: Leo. WaiD,., Jen,. Dnłka
ZSMP: Leea" W.ta,.
KOłDeDdut Wariowbl 80K J6seł Jtalaa

Za
Za

~.

Zarąd

Roapec:zęla 114' HieoboaGwa
Ake-Ja Letnia. W dal.ewlęe.1u
kołe:t-;,-dI au_rada ,.2;"ela:,"
pubUII'"owa6 będałem,. ~ ~
.la prpcraiaCJWe dla rrom&d

IUeboWJcb I . . .tęp6w

~' bar~

eenklc-' MeW.Iiki. 'W711.0,_lilia ..,. 6 ,nel;,-la6 aaJeb
ni b1ełlteo dG Cb.~lalle'o
.nabu HAL. 17·1" Pru.,ł1, '.1. Borelowakie'G L

ZUCHY
, ... .
_,W.J ol ees

Wyruszamy

na

ciekawą,

,wy C!ec.zkę

przyrodniCzą: Pro-

)Nadzlmy

obserwację

Płor"u, ~ldn.Y. c:b n.lerząt

lasu,

i.. pta-

k6w, Sporządl.B.my album, w
kt6rYlJ). umiesz.c:z.a.roy r ysunki
lUb eJt'śpona"l.,.
(ormie liści,
korienl ' t dr:.ew oraz' rysunki
lub , zd}ęcia
napotkanych
zwie~;ąt I ' ptak6w. · Album
prowadziJąy ,prre% cały oues
wakac;ll. Na DOdsumo....·aniu
~~ ' ftajładnlejslJ ! zostanie
n agro<!Z.Gny•.

w:

.. ~ba,!a ..9b...6"·
Zuchy
chą,em
nazywają
zwierzęta I rośliny
pokazywane na przefrocUlch lub
Ilustracjach, ale jeśli pokaZY4
wany !el t galunek chroniony.
wołają, .. Chroń.... Kto się pomYli odpada z gry.
'j

"Kto ,""n.lulc"
Orutyriowy pokalou~ zu ....
choro 2-3 Ji§cie z; ró:l:nych
drzew. "Kto pierwszy odszuka
l prloyniesie takie same i ktn
rozpozna z jakich drzew pochod~ '- len wy gry wa.
'

HARCERZE
"W,.,nwa lIlIodyeb prsy.
rodQ;lków"
Celem wyprawy będ:z.le do-kladnleJsze por.nawanie przyrod,. wasrej okolicy, Zauwat.cle I zanotujcie Jak ie gatun.ki drzew wystl:pują najczę
ściej, jakie zwierzęta I ptaki
spotkaliście
podczas wędr6wek. Po powrocie u6bci.
kronikę, ktbra w%bogacl %blory Waszej drufyny.
..Co w tn.wle pl ....c:tY"
ZwrÓĆcie uwagę
na tyciE'
owadów, zora:anl:tujcie kon~
kurs·pod haslem: ..Kto wyIzuka najwięk sZą Ilość owa' d6wi puedstawi je w rysunkach".
.Wypra wa ~ pO zlGla"
Wybie rt.c:ie .ię na ziolobra.
&r6bCie
nie. Po pow r ocie
:tielnik zaS!A:PII. Swoją wJe_
dzą mo-tecie pod:tielić
.ię
2
kolegami, a wykonany l..ielnik będl..ie . pelnial !unkcif
przewodnika po :tiolach.

• • •
UWAGA. Zadanie specjal·
ne dlli wszystkich uczestni·
k6w NAL.
Prześlijcie dG
rągwianego NAL

Slotabu Chomeldunek o
wrgan!wwaniu zasll:Pu I zu~J:1oweJ gromady HAL, PodaJcie wan dClkladn y adres. nazw~ . zastępu, nazwisko I Imię:
zaslqpowegCl oraz opiekuna,
a 'takie liczbę osób w zasłc:pie'
t uW1.8~dn ienlem podz.ialu na:
zuch6w, harce n y; d rJęcl .. 1
mlodzlet nie zorganiwwanlł-

ZDROWIE I RODZIN A

Wokół

problemów
orlopedii
i rehabililacii

Godną

podkrełlenia

a!l:t1wno.-

nauko~ . wykraczającą dapou. • regionalne
opłotkJ,

leko
mote sIę poehwalie przeworak:le
jrodowisko' 1ekanlda:' W .,..' rokv. odbył
tu. Qald, nau0W7
P<J'wJęco ny~ cborobom
CJ'wUiu·
ejl l Iposobom icb leczeni&,
w
ktflry~ W&lęło ud żial at 130 oSób
z; rotnyc h stron . Io'aju. W
ub

'1""

miesiącu.

na Jed1Q1nl _

ouąm

rq:ionie . oddzlall:
reha bilitacji
przeworsklego "pllala, zo1'fan!·
mwano PQsiedumie
na ukowe,
poprze d7Ame spotkaniem IpecjaU• t6w woje w6dl.klch dl.' rebabU!!
taejl oraz kierowników
woj~
wócbkich pn.,ycbodni rehabUlta·
cyjnyc:b z;
połudnlowo-wschod
niej ctęśc! kralLL W
Spotkaniu
tym. uinicjowallJ'm pruJ. lu'belaki i rU!S%owski ' odddal ~ P ol,kiego TOW8n;)'lItwa 'ortopedy·cl.nqo I TraumatologicUl.ego orłU
oddz.lal wojewódzki
Polskktgo
Towąrz.ystwa .,.Lekarskielo
w
Pnemyś!u

-

ucuatnieqlo

pół wieku
służbie zdrowia
,

Ponad

w

Dokładnłe
$3 . lala - tyle sportOW4- I kwietnia"
1.37 r.
pnep,racowal Jut dr med. TA- został
m1anowan, +Ord7nlt04
K Wy' -'-'" rem oddziału ·..... ewnęth:ne.o.
D"JUS...
. Z.M
....
IS::..,ZA
... m

.. .....
........
LekanklelO UnIwersyte tu Ja'_
Dl Kazimierza. . Po otrzymaniu
dyplomu objął stanowisko Mkundarluaza Dl oddziale ch~
rob wewnę,trzn)'!:h. zaka:fnych l
grullle)' prumysklego sapitala.
Sprawował równocześnie opi...
kę; med)"C%n'ł nad
mlodlie~
lICute\
się
w ob u
gimna.
ajach
t prowadz.U ' poradni,

'1'0

f,

~

W6dlltW.

Cośćmi
przeworsz.cUln.
byli
In. 10.: prot,
ba-' SLaoWa_

4r

Grodn..al (cdonek nadzoru Itrajowego ds. rehabilitacji).
prot.
dr hab. Stanblaw
Pllłłltow,ltl
(emerytowany Itlerownik KlinilrJ
Ortopedii Akaderoll
MedycUlej
IV Lublinie). doe.
bab.
ADdruJ SkwaRa (kierownik nowo
powstałej
Kliniki RehabWtacU
lubelskiej AM) ora:. doc, dr bab.
Jhd Kan.' (kierujący
aktualnie Kliniką Ortopedii tej uczelni), Wygłoszono pięć
referat6w
poświęconyc h. zagadruenlom
rehatiilitacH lecwlcloCj.
moUlwościom nleoperacyjnego
leczenia
bocznych skrzywień. kr~gos lu pa
u duecI <lrsz
komplek$Owemu
leczeniu wielomiejscowych uszkpd ren nar~d6 w ruchu. W wystąpieniach. tych. jak I w dy sk usjI., :r:apoUlIIIKI zebranych z naJnowszymi osiągni~clami w orlo~d ii i
reha bilitacjI.,
nowymi
• chnikami. I sposobami leczenlą
oraz aktualnym stanem
badań.
naukowych w tych dz.ledzinach.

*

_

Bylo lo %e wueeb miar po-

:i:JłCCl:ne

I po~rzebne ii{odowls ku
medycznemu IpGtkarde - m6wi
ordynator przeworskiego oddtJalu rehabilitacji. ortopeda - traumatolog dr
med.
J anusz
C w a n e k.
Dowlecbieliłn17
51, wiele o a.w7cb
. po.obacb
leaenia r Maorod nyeh
. eb.rzea
I .ns6w. mJellłm1 tri
moiUwoU nawl~zanla • bnpoSredDld.
kontaktów s klerownlk. ml lpeeJalls l1e'in:reb klinik reb.bIlUae)'JD)'Ch I orieped7CJll7elt..
811 ...
rz:rll .. ~ na '~ ....I
paeJeDCI.
bo będzlem7 mleU wlękssc. nli
doł ~d, moillw.kl kler.Wlula Icb
na kODSullaeje lub ltezenlo kllalc'ine. W pra1, d,.m roku.
we
~P6lpne1 s rscsJ;owskllll
od-

ddalem Polakle,o TOWa.rI1Sh".
Traumatolo,lczne,o.
samluPm7 z.r'.nlso"......ó podobDe lpoł·
kanie...
Go~c! e przeworszczan "Zapoznali się r6wnie1 z
dorobkiem
I
problemami miejscowego oddz.lalu rehabilitacjI,.. zwiedzili .. VIstułę" oraz Palistwowy Dom Porno-ey Społecznej w W)'socku, gdzie
spotkall III: ponadto z klef(lwnl~
ctwem PDPS w Pelklnlach oraJ

pf'Zeprow:adziU klika konsultaci'
wśród paejentów I mieuk~c6'1.
Wysoeka.

,...,

Miał wtedy zale<lwict
był

w

6wC1!unym

3ł lał I

wojew6dz~

t wle Iwow.klm
najmłodszym
ordYlUltorem. W .t)'In
okrelie
b1ł zatrudnion,. r6wnleł na: In .
w lekarskiej poradni ,lotn.I.
czeJ. P6tnleJ pracował w Tar·
nopołu, w !dlnlee chorób we.
wm;tnnych . . "Lwowie, • na.
stcJnle w sanatorium .. Mor4 11
h:korzlI
n.rnie, ... którym lec1ono Kbo~ przed wojną

wsl)Ółpra c:a

o tym, o czym inni m6wić nie chcą albo nie
wstydem, pruderią, niewiedzą. M6wią
na tematy dla wielu ciągle pozostające tabu, przynajmniej oficjalnie; a więc o seksie i jego konsekwencjach
- ludzie z TOWARZYSTWA ROZWOJU RODZINY
(dawniej nosiło ono nazwę: Towarzystwo Swiadome.
go Macierzyństwa). Problema tyka leżąca w sferze zainteresowań TRR nie zawęża się, oczywiście, jedynie
do spraw, najszerzej m6wiąc, edukacji seksualnej ,
Sama nazwa tego stowarzyszenia wydaje się to m6wić.
Zycie wymaga jednak, by skupiać się na w3'oranych za
gadnieniach, bo rodzina. jako kom6rka społeczna, peł
niąca funkcje opiekuńcze, wychowawc~, ekonomiczne, etc., znajduje wsparcie w wieJu innych organizacjach. Natomiast trudniej już zn aleźć k ogoś, kto przy·
gotuje m łodzież do życia małżeńskiego i odpowiedualnego rodzicielstwa, powie o problemach dojrzewania i o wszystkim, co związane z życie m intymnym, A
milc2.eć nie wolno; to, że ciąża zdarza się uczennicom
VI-VII klas sz.k6ł podstawowych jest chyba sygnałem
alarmowym.
w

DZIAŁA

mu. Jak tw!erd.za dział,cle 'l'RR,
1:&POtrzebowanle aPOłe<:zoe
na
wled'te dOt.ycUl(:. sfer., ,tycia efotycznelo i
wynlkl1acycb w
jej obn:bie 8k.omo1lkown;vcb llCoblem6w Jest dl1łe, Ale, o DlIta_
doksJel - to rlczaJ dzJalae:r:e to>

" POLAK POTRAFI
NAWET lo! KRYZYSIE"

.d,..,.

~~ Idz~a:;~:m:r:a:1~~=:t .::~e~~~II.

Mówią

TRZYDZIESTU
LAT. TrWI' bo lest POlioz&bne, jednakże nie
na1cł~
do
licl.ebnyeh
DOleI. Skuola
raC1:eJ Iit.utke ludzI. wy Łl'walVcb
I d<llrirze!!ajQcycb' ranlite oroble-

,.IL

lIi.bd

Ck. IIwer_

potra fią, spętani

OD

PAWŁOWSKI

,J M edno ""wiedliał . . t ...
-.pel - mówi
rieteal Wa.rd •.
_ Ho I pe ni !tlen .... y
ako_
n)'lOc.aUi:la,. I
.........elli
..iM!..
Ale,
iii... , . .
.rln lUlC&,.l tI...
IlU ... u_i-Kulicj :t łY.. at
rKall le, mle'tl~
'lKclekcJI
orp.D.W>w&nYch gnU It)',;my l ' I.
1..
PłOP.... 1r.
TRR odbywa sio Il.&
lekcJac b PieoJ,dle dta k ilim...
• ......
Oflyl:Ołowanl. do i,yct.; w rOlUI- liiJe), ...... 0)'01 .....
lloie l ub llOZostaJac~b do dyaoo. ,..... "'"eJ Id.n, I '~.ia!i __
l.JcJI wycbowawc,.. w
i.clter· . ................ II"nu llira_ " ' - llatach albo .. kre.ach młodtJe.. n1· A 'Ia1nkreaoW.....e oQlOIcI.a&ri J

intymnych

OWARZVSTWO

Fot. R,

dota~ l(I

w sprawach

T lUZ

(woj.)

(podczlU', ' DdV
fch okoto lJQ)

bvło

w&l:'z,Y5twa mlWU MU.C ale o
do ~oc:nnel: w .. 8q
ono samo joot albo ~yt leał<wc.
alba _ mato :wcientow.ne,
by
az.ukać koIita.ktu na wlallla
r ekil. W .ukurl TAA ~ .l!:łówaie
władzo 04wiatowe, ltad teł ItrOl

Głośno

kan.y, magisfr6w rehabiUtacJl
, z; fizykoterapeut6w z; 10 '" wo-

-

:rloCDIa układu pokarmowego. W i . 2() pl,lęQ'fliare"- W ttrTen.i. w
ctasle wojn)' na pewien
czas ogólli" mil: 0/111.. Itkarl1l. rCU' w
mUSIał w,.jeehać z Przemyśla.. ' IIgodmu ch..,eZcU:uH$mll m. m.
- SD kwietnia 1943 roku. . do Dublecka, Slubn", I Bire:II
wieczorem, otr:llmalem m/o", - w.nllSCł!, be: wIłArkIl. ordllmo.cję, od pracownika
mogi· na.or:1/ również Gał! chod21
s!ratu , że ge3WPO Wllę lo mó, n/co(mctwo. 10 lestem
z mm
adru. Porad :ono mi. bllm o- lWCqZ4f11ł od ponau 40 lat Po·
puJctl mialla
wraz: Tod.ziTlq. czqtkowo nauczałem organt::ae;i
gdlli mogę zostać areUtOW1lIlł! oc~ronll ldr ow", a poilue, InNocą : ioną
l 2-mles ięcznllm teTnll i paloLogu. Co sqdzę o
'linem. wl/jechaliłml/ do Rud- wspólczesne, mlod~lezll : !.>atunika Nazajutrz rano
ge$".po nie, billa ch1l ba plhue'lla
f
zjO;wilo ,ię to monn domu. ale bardzle, ItaTanno w wIlkon",·
b ",Llśmy JUŻ ~ł1leko'R wspo-o ' W(l;ni u ,Wllch obowlązk6w
O.
mina 'T. Mlucwk..
CZI/WUCIe. me dotllClS, 10 wszl/·
Po
wyzwoienLu
otuy- 8tktell pldęgmarki t poloimai
pełnomocnictwo
miw tle Z ZelJ)Ołu Szk61 MedJICZmstra
w zakre.le
organł- nI/c" w Prz«ml/.łlu mol1'Ul spozacjl
Z akładu
Lecznictwa tku
w pI.ocówkach
s łui b"
P racowniczego. nastr;:pme kie. ędrowfo w całe, Polsce I mają
rowa l Wydziałem Zdrowia Po· tb więks::o.łcl opm i, bardzo dowtatowej I Miejskiej Rad,.' Na- bf'tICh prncoumłk6w .
rodoweJ. Inlejował
powstanie
WIdnie w Zespole
Szk6ł
w ra.kładnch p raey pierwszych Medycmyeh,
w Ilk)r7Q'1 dr T.
porlidhl, brai udział w oqpuli· M.iI:r:czak l en jedn,.-m
z naj~
zawabila -szk6ł medyC'Ulycb _ ltanąch .tatem pedaloa:Qw polotnych. pie1ę:gnlantwa. fel- ... 80 rocmicę
lep
w-odzin
czerskiej i innych.
uoiono mu w1u!)' n alwyłsze~
':" Nł1;milc; wspominam Gw go uznama. ZdrowUl I radości
kre, tui
po
WVzwoleniu...... onz pocod:r ducha łyctJ'la . Ju.
m6wi
weteran.
pl"ICrtl)'skłeJ b Uatowi m. In. młodzieł szkolsłutby
zdrowia. - To
bUł. na, przedsta wiciele wlad!
po_
no,pięknte;s::e CZł1rv, chał
no Iityeznych oraz administracyj·
~WIlQ ftojtrudnie;I%C 'w mol·.e; nycb mittsta I
.woJew6ddwa,
k4rlerze zawodowej. Nikt w e- ~WI O~.
plac6wek dułby
dU nU UCZII' godzi" .weJ pro- zdrOWia, w którycb nlI.dal
T•
ClI. Nie
z pr~US\l leca z Milzcr.ak pracuje, Polsklelo To-.zapołu, z entuz1azmu czerpcł· war'Z)'stwa Lekarskie,o i PoIUlmv , Ity. Warto wapori",ie~, .klelo Towan:ystwa Pielęgniarie
po
WIIzwole",'u
JWttf- sklego
oraz
St owa n.ysz.en{a
stąpiło
do
p!'ł1Cł/ Ut pru- .. Wlsła-Odra",
Pnylącun,
się
mI/ski",
sZpitalu
.totedtołe równie! t my,

°

Przeworskie
spotkanie
'dIa

7

tl'C:'CtClI;ri;--:;

z TRR. Do
'rodo- I:r.kił: ' red nleb.., _
...rDmBe. pa
wOsk roboWUcl.Ycb dociera Ile go.. CO zwrOC.h BW" . le ... f'IC ~ prele ·
llum; POIl.dankl ., zOkladoWycb S.IICI..
MlO>ds,u
..daje wiele
radlowczlach... na wlcł _ D'1'2.ez p)'l .iI I "bC" "wleClllJ ....Ic. 1001·
kola lit<lo$llOdyn
w iel8Jc!ch.
do k.iI. Ost.lnio WII'05ło &lpOll"le$ZC~zycb
rl.e.5l-, pr::zez kolportai: .... ·anie na I.u.ID r macje o ChDfDbroszur w
lllacowkach słuł.by ble AIDS.
u1row la. Jest równiet
.,$l.koła
• • •
narzeczonYCh'· dz.i.'.i4c. w r._
Tnn of!!a.nizuJe równici. szkom.ch L llct Kobiet Pol.sk.lch.
lenia dla !lwycb. le ktorów. Wy _
FortnY llfOllallandy 8to4owa_ n ika to :r. faktu. ii br.kuje w
ne prtez TRR. • wiec::
dówala .r u:ionie specjaJ.:.stOw
sck$uoloprelekcj e, odpowiadają społeczne-- &Ow. :t; olr.a~jl ::W-Iecil nZla lal1l()'
mu zapotrzebowaniu _ jak tw icr- ki Tltn olsnu Je sie ses..ic 00d::! !Ck rete.n: ZW TRR HELENA oularno-n.ukow. dla lelr.arz~
I
WARDA. Jednakie. Jej %dan!em. średn iego oersonelu med.vcznClo.
d:r.la.lalno4ć tow arZYltwl Jes t zb.v t ~ ud1.:lalem. UlanyCh .oocial ;aww
lIłabo rozorooagowan.a.
Wlecel z zakrełu sek.uwalIii. b.v wzbu.
m le.\$ełl tej
oroblem.tyce fiG.- dzlć za ln tece-sawa.oie
lokalne!!iI
.l!lybv oojwiecać za kładowe ra_ środow iska m~~~ello .
d ioweUY, ucw.I!:·ólnle tam. ~dzle
W, :r.wilIlIku s I,.m, te
llubllorae u,le wlekuo~ kobiet.
k.eja .bie.-. ,le • lO- leciem łl)·
Jednym z oroblemow. z jakimi w.n.ntwa, ehcem,. prudi lawii
bor y kaia sil.' dzielll.C'W TRR. je:ol ludii, Uun)
ud:r.let.ie sil.'
w
brak zain teresowania.
• raczej nim kOlhlCkw en lni.. . 1 I -.:al/dc ....
zbyt małp. l.a intl.'te$Owanfe Dra- d.ce nlaJlłe raDJ:e le.eew.ioDych
ca towarzystwa ze strony leka_ cr.u lok rDć llnea
.aoleaenshvD
ror;y. Stad teł llcclef!:enci rekrulu_ Pf.btemó••
la aie w or;uadniCl.cl IWeJ mll$ie
N
Isk
B"RBARY
SMA
re średnlel!O ocrsonelu mcdyC7.- Lł!J~8 - ·-p.l;ioeJ · I pnem)':
nego. I WracaJac zd do Sllraw Ala. ,,_ne Jesf sapewne
tym
tx'OPIU!:lI.IIdoworch:
f«um .,,,,.telulkom. klinJ "nenII 8,,11.0wolew6c1l.klm PRON oodła llro- t.,. N.neC'l.DD,.eh LKP.
bowiem
llOZ.orcla. bv
DOwalić
komille ..dile i. IIle Dna łam od
wiela
.~d.rnIl Jaca dz iałaln*
WIZY'- lat W PrnmYllli1m
••11.' 4'R.
IItklcb orl!:anl~JI
or.clIlacych dl lal.;" szCllelGIDie
.U,.."le
na C'l>I!oeZ rodz iny. Począłtow,., 1- lebr:r.e: WIESŁAW KĄDZ IELA
oIauz dlll tero pOmysłu ~m!cn!ł I ZBIGNIEW WOJCIECUOWSKI
Ile 1ednak rychło w n.r%~ka. Drll IRENA
K~KA . bard ••
nie n. l.byt. wwlka licJ:ba koml.!! HyDRlt! ""'ClII.... 1 lei WOJCIECH
- I sor....... u!)lldła. Sziloda. bo BOROM: W IIr.p.CDw.Dla .11.kto VJ'Ie.
C'lY .,..OÓln'l'm wyall_ l. lnDie, TRR'
or.-..n lsowanhl

n.

kl~m

nie bvłob....

łatwiej d~

tneC do ludzi?
• • •
.Jak kaid. dzl.Dla1noU ad.teaowan. do nerokleh kn:c6w lpo-

prele.cJl

ifl\llł :

,o.Ja

IIwuj dv.i.y u-

ALEKSANDRA ,BACZnS KA I BARBARA
KOZA.
W
J.r.!<law,a TRIł ma " "'-ą .kty·
..iltk c w
..oble
E LtJuE'rY
łec:z..nych
I te POtnebuJe
fl_ PONAJtSKlE.1 _ lekaM:a Ifinekenaa.toweto wlOarcl •. by moRIa 1011" . Pne",o"" Dl tDml ..' w 01w:r.ynO&!c pOż.d.lne
rezultaty. l ob.ch
lelli.n.
l!'int'k.I Qdw:
TRR
skunil
trz,.
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(plac" DT GltYC'. tMAN I JADWIG I
skladłf!),
botlocowych t waple-. IUlOWICKIEJ. W
Lll b:ac:tow' c
rająeych. Od bch o&lat.nlch. jak
lej pOl raebnej IpolcC3'nle dZ;alal·
sama nazw. wskazuje. mot.na by naści no djely s'ę: MAniA GWA aodz!ew.ć Ile lundusu'.
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nie Jeszcze DnenlJ'Sk.le ZPPl.
orl! uklldom.
które · te<'hc:.
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I.nt sil.' d. wnylltklcla więkDyeh R~woJ .. RolI~ l nJ'. pOd 1L.~~ mV ie_
układó .. UMy w
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ŻYCIE
z"ŻYCIEM"
Znaczące

wizyty
P ierws zy w 1977 r. numer
tygodnika. to jencU! "poklo• Ie" (rudnla 19'18. A w n im
kilka c1ekawych WormacJI
_ np. o wll.ycle I .ekretarz,a
KC PZPR Edwarda Gierka
(29 Xli
1.71 r. wh:ytGwul
port pneładunkowy w Medyce oru. Zak łady Pi,yt P II~owycb.

:zwiedzi ł Prt.emJ'śł

.~zeg6Jnle

_

.tarłr«fką

lnteresowal

. Ię

t !lowyml dzielnica-

mi. .potkał si ę I. kierownictwem polltyu.nym
woje:..
w6dztw8): - Wspólnie
:1: ' T.
Ziembolewsklł
pclnl1em oblIug4: prasową tego wydar~
nla. Wtedy po ru. plerwu.y,
widu.ałel'll :r. bliska E. Gie rk a,
.Iuchałem tego co m6wO' do
ludzi. kt6ryeh oapotkal
w
.uchYBl oorc:le I W .. Płyta ch",
obscrwowałem
jego spos6b
bYCIa. Wywarl na mnie bardzó dobre wra t.enie,,-był
pnekonywajQcy.
ł'or6wny
walem ~t nawe t w myślac h
(chyba takie w rounowach :r.
ony jacl6tm\).
I.
poprz,ednimi szefami partII. t. kt6rynl l
też sie zetknQle m I. Bolesławem Bierutem (widualem
~o I słu cha lem w 1948 r . na
Wysta wie Ziem Odzyskanych
we Wroclnwlu) I I. Wladys ławem G o m u ł k ą
(ucU!st nl cO' ł em
w Wlelk lm
Wiecu
przed Pałacem Kultury
w
Wa rszawu! w 1956 r I w
'POtkanlu tow. " W i es ła wa" r.
or zed!tawlcie la mi
m iesz.kań
ców wojewódt.lwa rzeszo w sklec:o. nn które przyby ł do
Rzeswwa
wru
I.
Nikit q
było
to
Ch ruszczowem
naiorawdooodobnlej w 1957
r ~ dok ł a dn i e nie
pam iętam) .
Dziś musU! prt.YUlaf. :te ba t dzo dlu J;\o n ie moglem
sit:
pO(odt.lf z tym. co na lemat
E Gierka m6w1ono pod koniec lat siedemdziesiątych . \
na oocz.ntku osl emd 7.lesi ąty c h .
Inne wydarzenia odnotowane w
.•Zycl u"
w 1977 r.!
Trudno wymienl~ wszystk ie
_ podam przykładow O:

• Wojew6d:r.kle w ładze po. lItyct.ne
i administracyjne,
pod pisa ły
porozumienie
I.
Centralnym Zw lqzklem Spó ł 
dzielni Budownictwa Mieszkaniowego m. In w sprawie
rewalorYUlcll starego mia sta
w Puemyślu (na temat reallz.acji oorot.umlenla ostatnio
co. n ic n ie dyc hat);
P rel.)'de ntcm Pn.emyśla
Franci.zek K urek (jewtedy
- gdy red.
Zicmbolewskl rozmaw iał t.
nim ,PO kil ku m ies i ącach wła
dan ia w Itrodue nad Sanem
_ nIe wledt.leliŚmy, te
ten
cuowlek
czynu I surokich
horywnt6w dlu go na prezyden ck im fotelu n ie wytrzyma):
Podpisano porozumienie
•
VI sprawie wymiany nad wytek towarowych, na kwotę 20
•

wstał
SZC7.C

mln U. pomI ędzy pn.edsięblorslwami
handlowymi
Pr:z.emyŚJa
obwodu Iwow. klego;
• Odkryto (w obr~ble ul.
Rycerskiej w Pnemyślu) pochoi!zące
naJprawdopodobniej i X
w " cmentarzysko
.taromadziarskle _ archeologowie u:tnaU
to a.nalczJsko
Jako rewelacyjne;
•
W n.achowych mistrzostwach Przemy' la po palmę
pierw szeństwa .1~gN\1
Jeny
Krylows kl;
Archiwum WojeW6dzkle
•
kontynuuje . l1.w. "Piątki aJ'chlwalne" _ Imprezę c:lekawą I pof.yleczną;
•
W 35 r OC'Znlct poWItania Polsk iej Partii RobotniczeJ 1\1 Muuum Okr<:gowym
otwarto wystawę pl. .. PPR
w walce o . PolskI: Ludową";
• Rozpoaęto budow<: 10latkl przy ul r..ukn s lr\ skle~o
(potem okn:z.ala . Ię to tylko
.zkola pod5lnwo wa);
komun ikacji
•
Minister
Tadeusz
BeJm w .uchym
porcie (wizyta I.w lą:tana byla r. roz.b udowq .tacjl przeł adunkowej):

• Zas tepca przewodniczą
cego Rady Państwa
przewodnlcUlt'Y CK SD Tade usz.
Witold Mlyr\cUlk . lI Ct.e;llOlCl.y ł
w natad ~le cuonków Stowarzyszema I nżymer6w i Technlk6w Mechaników P olski ch,
odwiedził tet: m. In. Zak ł a:ly
Konfekcyjno _ Odzlct. owe oraz sp6ld7.lelnle "Bistor"
w
P rzemy~l u :

• WK FJN
redakcja
"Zycia" pod ,kły ciekawą infcJa tywe - orze jtląd miast;
• Wsp6lna akcja reda kcj i
I Wydziału Drogowe~o • KW
M O pod hasłem - .. Uwa żaj
w
drodze,
t.ycle jest drogie":
• W kolejnych nume rach
ukazują się publikacje z'cyklu:
"O planach rozwoju ,ospod at cz.ego miast Illmln województwa
m6w ią
..zyciu"
1 sckrelane m iejskich i gminnych komitetów partyjnych, a
r.arazem prUlwodn lcr.ący rad
narodowych";
• Odbyła si!;: J[ Biesiada
Tentr~ lna Hor yniec 1977 r.
• ZQ,t. ct..lonka Biura P oUtyttnego KC pzpn, mml.ter
rolnictwa
KatJmien:
Barclkowskl odwiedtJl Prz.emy.kle.. M . In. uczestn~zyl w
naradue na temat prz)spicnenia produkcji t.ywności:
• CU9nJor.owle Klubu Plet'wonurk6w ..Moana" (dualaj ącego
prz.y ZW LOK) ro:r.poczęli pn;y,otowanla do wyprawy nad Morze Egejskie;
Dorocz.ną nagrodę mie" Profile" otu.ymał
dyrektor Mu:z.eum OitJęgowe
go Antoni Kunyn:

•

. I ęcz.nika

Młodzież

szkolna
••0 Laur Wierzbalia"

niew LenowieJ; • Lubacl.Owa.
Z,.amunt Marclak.l Radymna (tak, aktualny luf ..Z.,..
da");
•
W eliminacjach wojewćd:dt!cb XVI OC6lnopolskle10 Konkur. " PioseMi
RaduecJrjeJ ~1ci~tyU:
Alicja
Tulor 11 Uceum Sduk Pla.tJcm1ch w Jaroslawlu i Ze.p6ł Wokalny II LO w PrU-

, Oirodek Kultury .. Wlenbak" Sp6łd.% lelnł Mle.r.kaniowej .,Jetyce" Zart.lłd Wojew6d:r.kl ZSMP
I Ośrodek Korespondencyjnego K'ubt. Młodych
PI8arzy w Po&nanlu ojtlaszaJą konIulI" U'eraekl
... .alodaldy lakolDej I. całego kraju. Prace .
oceniane będą " iw6ch grupach: l ' - młodtJ ...
ty akól podstawowycb I U - młod%.\et1 ukół
łrednich. Ua.estnJcy wbowiązanf q
do nade.lania tnech utworów poetyckich, nlldzie dot'ld nie publikowanych, w tnech egzemplanach
m&s&ynopisu, pod adrelC m: Ołrodell K.ulhu.,.
"Włenbak". "-III, Pomail, al. Woj. PolIklero "
-:r. dopiskiem .,Konkur. poetyckJ". Termbl...ad.ylaDla p,-ae .pływa SI wnetDla .911 r. Katdy
utwór winien by4! opatno~ ,odlem. Do zestawu
prac naIety dołąC1yt zalakowaną kopcrię Ulwierającą unię, nar.wlsko, wiek, nat.wę: .tkoły
orar. dokładny adres domowy autora.

my~lu;

•
Delegacja partyjna lA
Lwowa (z I sekr. KO KPU
W iktorem Oobrlkleml l. pr~
jaclelsk4 wllJ"lą "rubyw ała
w naszym woJew6d:r.twle;
•
O~loslliśm1 wyn iki picb llcytu
na ąPrU!myj lanln a
Roku 1878". Zwydęt)'1 Jert.)'

DziuklewJcl
kierownik

(harcmlltn PL.
Wydt.ialu

Eko no-

mlCUlo _ Finansowego

Kc;-

mend, Chorągwi ZHP). JecO
kontrkandydatami byU: Mi..-

Cl,1slaw
ddalaa

Malec

, (adwokat,
Jeru
Sikonkl (t.aslui.ony honoroW)'
da wca krwi, oficer MO). Jan
J awornickl (kolejarz. .polecznik), Andrzej Owerko , (naj.tarny .tatem I d~wiadcze
niem
pracownik Zaklad6w
Płyt PiJjnlowych); '
• 23 nowycb
towarzy u.,y
otn,)'ma ło legitymacje kandydackie
podcta5 plenarnegO
posiedzenia ' Kom itetu Zakła
dowego PZPR
Węzła
PKP
(kolejartka ' organl:z.acja . partyjna liczyła
wtedy ponad
1000 cdonk6w);
• Tzw. tur.lnkowy }Ub i leu.r. (12 Jat) obc:hodr.!J
teatrr.yk
d la, nor.y
.,Lancet";
• Słuchama II r oku MedycUlego Studit,tm Zawodowego Plell::gnlarlJtwa I Polotnych w Pn.emyślu Apolonia
Gwoul ws tała tryumratorką
Og61nopolsklej
Olimpiady
HFredreum").

Routnygnlęcle konkurłU nastąpi

•

Przewidziano na.tę:pująci naerody: nagrodę
cl6wnll ,,Laur Wlcnbakn" w k~łdeJ &rupie oru
po ueU nacrOd I wyr6tnJeil.

I\ollktirsy "Warszawskiej
Jesieni Poezji"

W iośnie

Te-

atralnej;
• Odbył się w Przemyśl u
II F estiwal Kapci lOrkieItr
Podwórkowych:
• I czerwca u kaza ł się ~OO
numer ..Zycia". Z tej okaz ji
zorganu.owallśmy
szercg Im·
prez kulturalnych I rozrywkowych. Otrzymali ś my Wiele
tycze/\. c:ratulacj: I okolicznościowyc h • adres6w.
wł r6d
kt6 rych malazl sie dowcipny
wlcru.y k " nanych" .tuden·

t6~:Zee:::k::WiJta

!

- p raWda n ie da zbieia
niczvm bUlb" Przemun
bez

.wojego ,oZucia"

.

(o jego autorstwo podeJrzewam dzisiejszego kol egę reda kcyjnego Zdzislawa Besz.n);
• W Przemy ~lu obradowa la Komisja Rozwo ju MllKroregionu Poludniowo-Wschodn iego;
• Ba wił a u nas r. wlr.ytl}
Radiewa,
d zienniLlliaml
karka cUlsopisma "Iskra"
1
Kazanłyku w Bułg arii (t.
tą
redakcją
utnymujemy bil·
Ikle kontakty,
odwled:tamy
.ie wzajemnie);
•
Zmarł m a ny w kraj u
(:z.amleszkaly
w Pr:z.emyś lu)
a r tysta malarz Marian Slroński oraz
dyrekto r WPHW,
ceniony
.polccUllk Teodor
Tyllńsk1.~

wrócę.

Nagrody gł ówne: w k onkursie jednego wierna - 15 t ys zl. za esej _ 25 tys. zł , :za recenzj<:- 15 tys. 1.1. P onadtoprzewldzi[lnoszereg
wyrótnień i nagr Od specjalnyCh.
Tumlo nads1lan(& pne upływa 11 .lerpn1a
br. Rot.wiązanle konkursu I oglon~nle wynlk6w
nastąpi podcus .. Wa rsUlwsklej Jesieni P oezji
87" w Domu Lite ratury w Warsuwie 24.09.
198'1 r.

Konkurs lIa opowiadauie
Jcience- ficfioll
Klub

AlitroDomlC1lno-FaotasłyC1loy

"Alkor",
przy Miejskim Klubi~ Ku ltury ,)liedtwiadek" w PncmyŚJ u . orga niluje konkurs 1I~
lenek) na opowiadanie scieDc~-flet1oD . Konkur'
pneuUlczony jest wylqC1rue dla amatorOw. Nie
publikowane dotychc:za. prace w dwóch egzemplanach maszynopl. u, opatrzone godłem (wraz
• kopertą uwlerajqcą Imię, nat.wisko orat. adres
autora) naldy nadsyłat na adres: Miejski Klub
działający

ł

•
Do roku

Organiu.tony . " Warsuwsklej J esieni Poer.jl
Oddział Warlllaw.kJ Zwlązk6w Literatów
Pol&klch, Wyd.%ia ł Kultury I Sztuki Unędu Mla.ta Slołeanego Warsuwy I Staromiejski Dom
Kultury ogłaszają koakun ledD~r.' wlen.. , a
takie kODkurs Da esej oral recens,k po~l:rckilło
Na adres: Biuro Orlanl:tacyJne ,Warnawlikl~J
Jl n leDl PonJl, RYDek StanlD &llhla Z, OO·ZT!
Warszawa naleiy nadsy łat (w ~ egzemp la r~ch)
jeden nie pubJJkowany dOlYchczas wie rsz bądt
elleJ (do dwudZIestu stron znorma lizowanego manynopisul lub t ecenl.j<: (do 5 stron maszynopIfiU) . Wszystkie proce winny byt opatrzone godlem wraz I. do l ąC1oną k o pertą zawie rajllcll Im!!;:,
n81wisko t dokladny adres zamieszkania autora.
87":

"F'redreum" wystąpiło w

V Pr:tCmysklej

w terminie

do :ją pafd:r.lei:nlka 1987 r.

Pie lęg niarstwa;

IIrn jencl.e po-

Ale na
ukończenie
lego odcinka ..zycia I. .Zyciem." dodam tylko, Ił nasI.
naldad utrzymywał .Ię wtedy
na pozJomie
12 ty sięcy ~I 
%emplany (nieco tę wlelkott

_...__..._... --"'-"'_..._... - ...- ...__ ... _...... _-_...
"'"' ...

KONKURSY LITERACKIE

pnekracu,jącl_

le.d.n.)

"' ...................

Kunllr}' .,Niediwladck", RYDck l, 31-7. me..,.U w termlo le do 30 wndllla br. Jako gł6w
ną nagrodę

przewidzia no gramolon .tereofonict.~
ny, a ponadto nereg Innych nagr6d n:ecwwych.

!

•

KULTURA I SZTUKA

«

~

Hobby
przy -sztalugaCh

Około

70 ty.. wolumiD6w liczy. fu.a.kCJODUMCa od fO lat,
MieJ.ka Biblioteka
Publiczna w Prze- ,
wonku. Mi eści .l~ 0- '
... w budynkU '1Iawnelo .,Sokoła": Po
ukończony m
nieuwno gruntownym
remoncie,
warunki

W
t-

O
-...J
CO
-CO

Indywidua-lna wystawa prac pladyunych. :tOrganł.
Ulwana w Klubie StowarQ'lzenta , PAX w PrI-em)'_
'lu, zamknęla d z!eslędoletal Oktel amat.orskleJ tw6r_
c7.Ołd ERAZMA TCHORZEWSKIEGO. Z W)'ks-ztał
cenla ekonomisto, plaslyq uprawiać zaczął ." 1977
I'Oku., malując olejne pejute Przemyśla ł okolic.
Choć od tb:!ecilUtwa przejawiał r.aintcre~wanle rylunkaml, to ' jednak przez dłu ; !e lato paljo ta nie
mogla sl~ u jawn iłi.
Natwlęks7.ll aktywn~ tw6rczą ro ;r;w1nął E. T chónowskl po przejściU (w 1981 roku)
na emerytuJ't;.
Miał wówczas ta tobą pierw u.e prezentacje IWoich
prac na zbiorowych wy.lawach oraz udany ,debiut
podczas Ogólnopolskle,o
Przeg lą du
AmatorUieJ
TwÓre"ZOŚCl Art,..tyCUlej w Krakowie , gdzie ., 1100
roku uz,yska l tr zecią Dagrodc:l. Sukces ten zd.opJnao...al przemyślanina do dalnycb arty.tyun)"ch po1;r;uk1wan.
'

pracy w t ej placówu
uległy zdecy do-

",aneJ poprawie.

FTaoment
cm"" dla

Fot.

Domlnuj.,cym motywem w tw6re z.ok:1 T chórz.ew..
skiego So:!. peJz.a:!.e m310wane gl<lwnle w plenerze.. Autor uC7.egÓln!e ",)'«Ulony }est na sanJkające jul ele ..
me nty rod:dmego k rajobrazu. Maluje zab)'1Jd architektury, ut rwa la na pl6tnle Cragment y tradycyjnej,
drewnianej wleJtkieJ wbudowy, Nie kry je, li dokumentacyjny charakter }egO obraz.6w Je.1 jednym s
tr'waly.cb wyUlacznlkÓw plastycznego hobby. OStat ..
nlo coru cu:klel pr 6buje Iwolch iii w portrede.
malu je ·laldc kwiaty l 'a!n11'oozajowe,

toW'01v-

d ONJ,tlłCh.

ARClłIWUM

Z Warszawy pisze ROMAN eURZVŃSKI
~,

•

"Mistrz 'i Małeorzata" - leSZCZe raz
,,2ycie wewnętrzne"

~

Tym razem JOlko opera W' 10
obrazacb Refnera Kun.da
w
Tea tru Wielkim. W feli ,tonle
.pr~ mlellilca plsalem Jui obszernie
o
powieki MIchala
Bulhakowa
pod
tym u.mym
tytuł e m. Z powideł tel Ubreel.

.ta 'Heln:r. CU!chowsld

(RFN)

wybra l kilka tylko wątków. Pominął zwlanez.
motywy latytyczno_zabawne. Cót pozostało?
P lne

o

tym

sam

kompoł.Yto r:

..Pod.tawowyod Impulnml któ'
re -lklon lJ,r
t ej opery,

IDole do n a pis.anla
,nlew I smutek.

był

lew, w,.wolan)'
lItnieniem
lu para leli mlędz)' CUSlml
lIlakowa a o aUYJnl, .mulek
w:J'nlka~c)' s poC%ucia ealkowlt ej bezsllno§et (.... ) Stoim)'
w obec wlscr un k u
ou:r.ego c:r.asu,
pn,.pr.wla~ccgo
ulowieka
o
chorobę. Glowo)'m
.,.mptomem
naszej epoki jdl Itrach (...).
Tak wl~c dllel l ęt obrazów nperl' to j(!dynie badU) amulne
d zieje pisarza (mistr ....) I jego
ukoeha nej Malgoruty. Ich walka.
zawledz.lone
mldz.ieje
I

I

łm ierć.

Teatr, w lpos6b
nadl.wyc:r.aJ
efeklowny, uruchomll wSJ,)'stk le
motllwośd
techniczne. Clp,nlYcl.lIeJ wielkości dekoracje na
obrotowej scenie. elekt y tw letIne,
Ulpadnle, prujcłdtaJący
przez scenę tramwaj w kilku
kolorach, barwne dymy. I naItc:pujące cuda: oto jak są
du:. po raz pierwszy w dllejach opery - śpiewaczka wykonuje lWI! popiSOWI! arię 911łząC wy llOko w powletrLu, un ie.iona na spadochronowych pa:
.ach. I to jeszcz.e mało. Kw intet tri jest śpiewany VI powietnu. Tym razem piccloro śpie
wak6w .led;r;1 na krzeselkach
wyclqgu narciarskiego podwlełZonych
pod
monstrualnymi...
motylami. J est to wlzy.tko arcyciekawa, fas cynujące, budz.l uznanie, ;r;wla.szcza w tym wzglc:jest
takie
d zle, te wszystko
Ikladne, odwatne, a bez.pleczne.
Gwoidzlem
pnewtawienia
Jest bal u szatana, podCZai ktO.w Jetd
l])Od
r eeo na .cenę

zleml oraz na boczn)'ch kulis,
okolo ItO 016b chór u I ltatyst6w
w baJecznycb Itrojach.
Oc~ście
jest w tej operze
muzyka.
Dla
melomanów
wielkie zaskoczenie. Tonacje dur
I moll !1I Gd z.let nowOCZCl ność,
cdz.l.e
cala
dodekafonia
I
wsp6łczcsna ~ rewolucja
w muz.yce'1 Czytby Jut definitywnie
wr6clla akordyka I d latonlcUie
melod ie? Muzyka Kunada Je,t
piękna, zrozumiało
I
cmocjonalna,
pełna dynam izmu
l
dramaturgii. Idealnie biegnie ;r;a
my ś lą I scenami
libretta. Neoroma n lyun? Jeś li
tak, witam
go t calym entuzjazmem. Muzyka tej opery 7Jagod zlła tragizm swojego libretta.
Wątek
biblijny tak wsp a n la Iy w ~w lcścj Bulhakowa I tak
mądrze
zbudowany w edycji
teatral nej (palrz felieton z Teatru Wsp6łczes nego), tutaj ' poka:r.any jest nieomal dr ugop lanoto poz.ytywnie.
wo. Oceniłem
Zbyt to bowiem odlegle
te
dzieJe. te nasze odcz.ucla odnoszące się do tycia J ezusa I do
ak tu przebaczenia (po dwu ty.Iącach lat) Pilalowl, przy tym
ogromie techniki I pirotechniki,
a lakże sztuczek d iabelsk ich
demonstrowanych na .cenie.
Scenogra[ia - Andrzej
M aJeo,yskl, reżyseria
Marek
GrzesińskL
kierow nictwo mutycUle I batuta
w nie,zaw<ldnych ręka ch dyr Roberta Salanowsklego. W dniu premiery
śpiewali Jadwiga Stępień I
Krzysztof Szmyt na czele licznego zespolu.

<> - <>
M ieli śmy
mierę pełnq

jeszcze jed ną predziwó w I smutków
By!o to ~Zycie wewnctrzne" w
Teatrze
Współczesnym. NI
to
dramal, ni komed ia, mote coś w
rod;r;aju reportatu. CaloAt tr wa
:r.a1edwie godzinę I pięć minut.
Na scenie zahnlecoone podw6rko. Z lewej - ramoeh6d (fiat
lUp), z prawej
przepełniony 'mieciami
ogromny kubel,

Na 'rodku lceny fragme nt ciaInego,
blokowea:o mieu.k.ania,
pokoik I kuchellka. Kanapa ze
W
zdezelowanym! .prętynami
kuchni pralka, lod6wka. ,arnki.
kubeł na 'micel W łlębl fragment klatki schodo wej z.e uy pem n a odpa:l kl ł driwla.mt od
windy, A oto "życie wewnętrz.
ne" tego
domu.
.. Nleustaon:1
ruch ludzi, tupią po w:1eleraelkach,
c hod zą
nad , I ową
,,,
drew niakach, t rtas k:lJą ;arnl.:a011. tłuką
kotle ty, Ipunct:lJą
wodę w ubikacJach,
Wy j~ rury
wodocląg:owe I odkunaczc,
dyJoc;t pralki, IIClc}raj~ p s, (.S·,
Sąs i ad 6w
IJpotyka
s ię
tyllro
przelotem, p r~
wind zie, nie
;r;na sic Ich, są obcy, nietyczliwi.
W tel Icener li snuje się drugie "tycie wcwn<:tn,nc" dwaj,.:a
mleu kailców, m<:ia I tony (spo ro lat po łluble l Tego tyc ia w
Istocie n ie ma On ma do, niej
, tale o wszystko pretensje
ma rz )' mu l ię seksowna dziewczyna. Interesują Co wyłącznie
rezultaty lpotkań
pJlkarskich.
Ona krzqta s i ę przy kuchnL "POdaje śniadania, obiady, kolacje,
IIlrUlta To wlzystko. Koniec lej
d:r.1wnej "lZlukl" Male odstc:psiwo ch,.ba na nccz publlczno' ci: dzlcwc~na
personifikuje
lię , ukazuje
chwilami oa scenie. Gdy malterutwo og-ł.ąda tele wi zj ę,

perso n i fikują

się

Erazm Tch6ruwakl jesl jedn1m :l naj.ktywnlej_
u ,ych cuonk6 w Klubu Pluty'k a NleprofesjonaJnelilo
d1iala Jącego prz,y Wo$ew6d"Zklm Domu KUltury (W
latacb 103)-11184 pełniJ runkcJę ' pr:r.ewodnlczą~go
klubu). Ma na lwc.1m konc ie d:dew!ę:ć wY'laW f.n ..
dywidualnych (\)fganlzowanyc h 116wnle w pr:r.emy;
.klcb klubach kultUl')'), bra i udział w pn.elUo SO
ekspoz.yc):lch zbiorowych. Jel:o prace uhonorowano ~
wyr6tnleniaml na VI Oi:ólnopollkim Konkurale "Zło_
te ręce .enlora" 'PI 1982 roku w Bydgosz.c;r;y oraz na
IV 0g61nopoaklch P1"euml3.cjach Arlystycr.nych p AR
86" w 1986 roku w S;r;ct.eclnle. Jest członkiem lekcJi
plastycznej utw orzonego Ill.edawno .". Pnemyślu
Ośrodka RobotnlclCl:O Stow8l'l7s:z:enla Tw6rcćw Kul• łuty, Pasja plal tycma - jak łam twierdzi - na
trv.'ale u os la się , JeGo t)'c lem osobis tym,

teł

wYlJt<:pu j ące

na Izklanym ekran ie postacie - gangsterzy. iolnlerw. rewolwerowcy.
Publiczność
chwilami łmleje
.Ię. J est to albo 'miech
przez
hy, albo śm !cch wisielca.
jes t debiutem MarS;r;lu)ta
' ka Koters k lego, rct)'sera filmo wego. Dw ie postacie sceniczne,
to Marla L l plńlJka I Krzy utof
Ko walewskI. znakomici aktorsko. przeJmuJilco smutnI.
Myślę
sobie
o
Izt u ce.
Kiedyi tak
nazywano plc:kne
frelkl P ompel i rzeiby Fidiasza.
Tera;r; "sztuka" "opiewa" ku~1
na 'mie=!.

"tlId wg Cha!1 a!lo" r zew. kJrgo.
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.. Mlul .. l'm
lIelelr.a~. bał
m"l. Jeste ... a. pOl"eJl .y.JłcloweJ. eJY'
wcaeraJ I.eqł hle", Romek u lo- l! leraweJ._
Obleoa lem ..1I!e. te
pieJ I pOwl•••:
•.Ibm.. lak wyJdlll l: .Iedenh... te .pakoJe:
adlleł
ja b,.m ele"le .'t'n,I._·. w.lIlkl 1 "!'Jade I Olesayc _ .,.
TakI •• ja' Jut - pe .Ua• • mo ,lI raey w Pnem yjl. 1. t. • Racie
-.eh.wuje II. nluYIll "arl.t. • lak Leai. . " I'tnk ••
Cl'lCIII T'O~
je" Indw,. t • • • nao,. mała. ~. cąli nowe, lI_pda.le lan. a1j . . .
pn.tet,e. Leea:,,1 .1. fał -w Za·
'!,ele.
'
r.wł" .I ....ali allil _ _ • • 1.
a.
.Ił..,.ł.iw ke.
o.. mul al. .,.1...
WIESt.A W WOJCI"ESZONEK

.i, ••

. pr.

.,u. .

• ~ ...Ia.,.....
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•

.pa,.....,..

.Uaa",

a"'. " ......

.1_ k........
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.... _..s.

W.r...

""me

,..,a"

.beCI·

fIUI'. _...

,'re-

,,,.o.a.

..1. 11

-..a

"I.. ..

_
.te..,.. . .

w..

"1"_

.1'1.

t.'.

dl,1I~

ze str. 1)

- ~ . . ",,~re" duc/l.otoe wl~l. ludzi. bu
. . . . ,..,.. ...,., 1.".lb"", . . .Iop, " illcMoi:i~
lo PfUiN tN.I)'l'łkfIIt morok lI"RaI tn6Wi_ )esZCze
bardz.ieł mOoMlic=mte

- Po _ Ja tN'" ło "U'1I,tlco m6tołę1 CZai ja \OClI
pnc,truIJOM1 ' ' ' _ , CM. bo l4k łtd wf.rc'- - Jńerw
.2"1 tU _P'hM ". 0Uc0Mł. I'n4jq(o 7 &.at. I tUUi4J
",Uzt M6wf1!. "'1UZł OIłruaot
i 'pnełtrzegot. Dw...
d.rił'.hł mok~ kolegów Iu.t ,de tvie mtruło ,tę de.
ftiW&NtłM. A II.
do dztsł41 Jen CIlkoholik/lmi1 ~
.JanH ko6ez:T. ".q mJIe&T, nY!;;t nie udaje py\a6 (o có _
tu D.pTtatf). OD 'trio:: ł%ybko w)"C.bodzl, musi jooz.a. ··
~ · do

pncJ'.

•

_

, .

Zaftłm .Janek opowiedalal lI'lłodUet7.

o

'W)'m tyciu.

p. BARBARA KACIUBA II poc'adc.l. pn.eciwaUcobol.o:.
..., lO6wila aL In. o anL.anach w orpn.wru. wywoły.
WM17C'b ptaez a1Icobol. Wspomk1ala o uw. c Ił( g a e b
a l k o h o 1 o w y c ho które u w ielu nałotowc6w trwajił
n~ nawet Ir:Uka m~i4c7. Pij.ństwo
rod_óW'", •
s.wala alkoholis.mem p .y eh ia t -ry c:: nyrn
~ bowteIo w lDOCD1Cb łINDItaeh, • GOIł 'W'- ,..
«ganianie (z.wlaDeza w m6I8U' b.Jwlękne ,puetoue..
me. M6wUa takte. te jeszc:_ do bledawna była pt'tekonana. te zmiany w psychice alkoholik6w $11; nieod-

Wl'ac~. Obecnie jedn4k:, obserwując:
choćby tych )1
"W,rzwołenie", dochOChl cIo wnioIJku. te gdy 0pa.miętanie pnyjd'li" ., port, to moł.oa te zmiany pt....

INP)'
wie

auwełować,

Te dwie wy:powiechi n ie pr'Oo;lll""'Ja jednak
s. \lCad6w do W7l'aienla włunelO ulac"-. nie

:Ładnego
zach~a

!dl r6wnieł do \leJO""'~ b. STANISł.AWA
ZARYCHA, ntonka ~iłu GIówneco SIpołecm •
Komitetu. Pr:r.cctwałltoholoweao. proboucta parafii. S .....
TróJcY, przy kt6.rej dz.iala lfUpa ..W~ołen ie". Powo-lujll;C: ait m . in. na pnem6",,·lenfe pgpleia cło mlodz.le~
ty na Westerplatte (..Pr ..:JhI* relakl ~Jdy od . . .").
m6wl DQ o clualan1aeh podejm6wanych pr ~ Kośció l
w walce I. plaJII p ijarulwa. J ego zdaniem, najprostsl.ym
ale 1 nalskutecz.nleJs!,1M spo.ooem walki z alkoholi:tmem jest abstynencJa. Dla wIel u to utop ia. ale _ idąc
tokiem rozumowan ia kslędz.a _ pr:r.eciet n ie wiemy,
kto po wypiciu plc r'Wue,o kieliszka wPadnie z cza&em w nałóg. a kto będu. trlllr.!oowal alkohol Jako spo.radyctrul uiywJcę. Motywy abstynencJi morgą być r6ż..
no. ale naJwatnielsze wydają s ię być dwa - osob!,ly
(.. 01 m6J cbarakter .w,.łrZ)'m.... Jelll postaD.wlę Dle
Pi6", I IpolCCUly ...Jutem pne:cJet potneboy loDYnl'1 •
D1atego taką W8ię przy.....h lwje alę d7Jsla~ do pro1i1akt)Ok L I nie rnot.e być lu mowy o wyolbrzym ianiu prob lemu. Z danych SKP wynika bowiem. te mamy VI
kraJu ok. 5 m ln Q,lkohollk6w., w tym ok. 1,5 mln -całko.:
w ie le uzalet n1onycb.

CzYi wię c mok dz.lwić fakt. te z profilakt Y ką w-,.~
chodu sic:: do . t.k61? l na takie widnie spotkanie
przybyU członkowie Terenowej Kom isji ds. Prt.eclwdz.lałan ! a AlkoJ(oIl:r.mOW1 ptzy
Pre:r.ydencle Przemyjl.
do ZSz. Bo to jen chyba leps ze. nit obradowanie we
własnym gronie. debatowanie nad tym czy likwidacja
kolejnego punktu sprzedaty alkOholu :zmniejn,. plagę
pijaflstwa,
Mlod.ziet caly C'ZU ducha. n!e" chce jednak zabierać
m lmo ZIlc~t ze Itrony J)('owadZlllcęgo spor.tan.te
p ne.....ocłn icz.ącego k:omieji, wioepre&,1dent& miasta · ROMUALDA BORYS~AWSKlEGO. Czy lłow .. Janka, ' ~
pr:.ettrogi pani s poradni \faflak do nich?
głołu,

- Kto chce przetv~ .tlfCie lok, jok pn u lO lot .tył
Jorwtk. ,dech podntesl. rękę - wycbowawca EDW ARO
SZUMSKI zaskakuJ' ~ Lekka konlternacJa. rąk.: Ul
pte nie widać, Ale nie widać 1c:b takie p.~!nieJ. III,.
dyrektor szkoł,. RYSZARD M1SNIAK
m6wi4c o
s.bliiaJ~c;rc:b shl 9(alcac~h p roponuje lawat'tie Jakby pewnej urnoo.vy. Namawia mianowicie ucVli6 w, aby
podczas tych cłw6ch m l.e!!:lęcy nie m ieli kontaktu :: kie_

lluk .....
- Kto podczo.t \04kocjf nie nopi~ .it alkoholu,
niech pochiesle rę kę_ I :r.nów 1c00000ternacja, katdy ogłą da s it: za .leb!c. Po chwUI kllkanajeIe r14k (no. mote wJ(CeJ) ,jest w górze. ez,. cI UCUllowie dotrzymaj"
prtyuec::r.enia l'
Wę:.eśnieJ

było

jencUl pytan\.e przewodniczącego ko.-

ml8jl. czy to spotkanie
rem: - TooGk.

coj

1m

dało.

Odpowiedz.ieli. chó-

'e.

C. DUS_KO

ROZMAJTOSCr
JAHA.

.pedaa.t

pnebJ'..ał w
SIlI_
_ cuka

.IeJ
Ch:

wielka zmJana
- KURY mesące .....
zadowolenie, spok6j; kwoka
- dobrodzie~ .
OWCE etrwe - liczne ko.
r. P(Dcy: młode wid&ie6

nyśd

Co się
komu śni

- b(cWen lublany '\IV ' towarzystwie;
oweaan lub owc:aarIta - zejdz.len.
mę
r.
pl"ZYiaclelem, podeJmleu Ilę
pracy lpołecme).
W:tx:O .de ..teIeloao
t woja tajemnica tM:dz1e odkryta; dobf'MI
pewność,

nsłaae

Ipok6J: b y6 w 161-

w

będ:l.leu
nlebe:r:ple_
czeństwle:
_ocsy6 Ilę
alDł dętka chorobn; ..,.
DOII6 je • d.allu - nie ~r6-0

Itu -

w

LILIE biale - miłość; Ul. ,
tracis:r. zaufanie; ar,.cony dług : . "Ibć • Ima
wd _ uWM!dzeule: mW Je
wyzdrowienie; ubrwlsone
w pokoju - .nleostro1nośt.
cuka clę kłótnia.

te -

• KONICZYNA . - pne. zko.d)' w twolcb umianocb.
.~

-

do~0d7 powałanJa.

otnymasz

fft~~~~~~~t.
-

.

BGZAMIN - czekają
clę
wielkJe emocje.
POMARARczB
wldaJe6
lub Jrił - _ będziesz przeb'wać cierpienia, klopoty.
POD.OZ: ' odbp6 _ unik.

,

ruen unartwleA.
WOJSKO - nic dobrego:
woJskowec. aJne6 _ cll::tka
praca.
8uwx.ł wld&lri lub $ei6
- nadejdą
k lep,kie czallY;

aAK(UVJ-Uvm

C%y nie wldz.ln, U zaczynają pod Tobą dołki
Wyeliminuj czym prędzej z k~gu maJo~
mych rtekomyc:h prl.J'jaclółl I łled! pilnIe rozwój
wyd arl.CIL Zawistni rodzą .Ię niczym .r~by po
dencl.U. Twoje .prawy łCrCOWe mogą byc zagro!one I
kopaĆ1

I UI IU"UI - nud)',
JlATOWAC
11.01'01 - po~
myślność winterellach.
MUR. wdrapJ'wu 11ł) ' Po
_Im - wSzyltkle przesąoo)'
zwyc!c:iy"1Z I zdobędzlellz m1~

...,.

(e,d,o,) -

Myjlałd. te r.a.lawUd sidła, lecz prUldlll'C7.e!nIe zacierałe' dłonie a uclechy na myśl o ct1a.
ra ch. bo som m,alaz.ld .ię; ., matni, ,Miotasz s.ię
\ern beUladuejme. RUSI głowę, _ mate jednali
Ul.8jdtJeu wyJśclc_

•

PANNA (U

.*

sb,.,

Curwlec obfitował w bu_
rze. ale w .umlc: nie był to
najgoruy miesllilC: P le rwn.a
dekada byla bardzo ładna. W
dru giej pr zcw at.ało zachmu-

., W LIPCU DWÓCH 8RA~
C'" ZIEJdNIAKI ZNACZY:
GDY DESZCZ - GNIJĄ, A
GDY POGODA. TO tYJĄ" .

. lOK Z PLAnów a01.y

l Utr wody, l k g cukru. 10
daa platk6w r óly jadalnej. 10
I dał ~wask u cytry nowego.
Za gotować

wodę,

wsypać

cukier I gotowaĆ do rozpusz.czenia Ilę. WsypaĆ płatki rób'. dodać kwaaek cytrynowy,
krótko pogotować , przeccduć,
lorący wlać do ~.tych bu\elek
lub .lolkÓw·twilt6W'~
(Uwaga: Zrywa ją c płatki r617 nalety łclnaĆ od razu bla·
' łe końc6 wki, bo lą conkie).
BABKA

Z

ORANZAD1\

N.Jlepu.a
jest
szklanka
wody - z.amluL Jak wyn ika
• . badalI przeprowad1.Onych
pruz. Instytut LekO w. l.BSlOIOwa n!e p rez.erwalywy "Eros"
daje
tylko
85-procentow",
parancję unlknl(Cia
niepof.ądaneJ'
c:lą1y,
a zdaniem

U XI

Przed Tobą jasne dn:!, jednak pOd warunklem,
te mę bc:duesz. taka UWU(lta. Muslu tcia:c wla!nIe wykazać dQ mądrością ł · ułwladomić sobic,
te nikt n ie rzuca CI klód pod n ogI. Postaraj
doltolowaĆ do otoct.ema, a wszystko będ%le do- ,
brze.

I,
,

~

ł

l

si"

SKORPION (U X _ l2 XI)

~
~

"ja jka,

2,3 .zklanItl rnllkl
1 Iytka pros~'tu
do p ieczenia. 3/4 szklanki
oleju. 1 szklanka oranź.ady
(najlepiej t.6łtej łub porQllrań
c:wwej), 3 lytkl kakao, 3 ły:..
ki mąkL
Bi ałka
ubić
na u.tywną
p ianę l ItOpn1owo
dodawać
c:ukler, t Óllka, potem mąkę
'WymJ.eu.al'lq l pf'OlIZldem do
pieczenia - na końcu Olej I
oran1ade,:. Ciasto podzJellĆ na
dw ie C:ZA:; ścl do jednej dodac
3 Iytkl kakao. do dru giej 3
lytkl rnQ'k i (chodu o jed n a~
kową gęstOŚĆ ciasta), wym icn ac. Tortownice,: wysm.aro.

,'

Podobno
na ulicy.
stc{
uw aUiie. mote akurat je do8trze:tu ... Wted y, Jaki ,
za dotknięciem czarodziejskiej r6tdtld, :r.niknąl,
tlopoty t lnansO\W. Dobre widoki na prz.yu.lość ,
rokuje ma)omołć l Rakle m.
STR.ZELEC (Zl XI -

się

Zl XlI)

udręczaĆ.

ł.yc

Nie ma
co
Tak dalej
nie
sposób. Swoje fut odpokutowaleł. Najwy1s:r.a pora
_ wuąć .1(1 w garŚĆ. To prawda. t.e trudno . od ~a 
lU zm ienić nastr6J na pogodny. a le pne<:leł. k le·
dył trzeba zacJ.l\Ć. Urlop w towarz.ystwie kochająceJ osob1 powinien pomóc Ci pod1wJgnąc 5ię l
cJepre.JL

POUlańs ki eJ.

waĆ

tłuuczem,

U. bulkq. Na

wysypać

KOZIOROZEC (U

Zł IJ)

WODNIK lU I -

Teraz wlaśn le nadany .Ię okaz;a, by powat·
nieJ zająć I lę naJnows:r.ym hobby, czyli wędko
wan iem. Domownikom n ie ba rd zo b(ldzie . ię to
podobaĆ. ale T y Cz.uć się bl:dz.!eu wyśmienicie,
A więc do duelal

tar~

wy jaz.dów :.agranic;r.nych 3070
Mil kowców,
.pec jal! z.ujących
sic: w lakich dzJedz.1naeh. jak
eleittronlka czy fiz.yka ciala
, slalego. Nie jest wyk!ucl.One,
:te zarab iają tam na m ieszkaPREZENT
nie,
(,;rw6rezoić - RObotni •
. Japońska firma ofiarowala
ków")
nam środ ek do wytępien i a
' m oll na Wawelu" Lepiej. teOBIAD
by Japończycy sprezen towali
W przed n.kol u w Kom oroI!ce nc,if,: na samochód, . Mole
wie Starym w wo j. ostro łę
wylapiemy siml. (..S.pilkl'"
ckim dla dz.1eci priygo~o wano
na ob:ad 32 porc je % 2.5 kiZAKABIAJĄ .
lograma ku rczak a . kt6re naN A CIAt;o STALE
lato no na talerze według uz.Dokładek
Jak wyni'ka . z Informacji _ nan ia _ kuchark I.
nie bylo. (..~wil~'1
MSW. w latach 1N3-U185
Wy braJa: EW A RYLKO
nie POwr6c llo do Polski l

J)

tC2'liIt.

:o UJ)

aYBY (21 n -

łrodck

tartow·
nicy klaŚĆ po 3 łyżki. na
przemia n Jedno I drugie chI,·
Ito
(do
k.atdego
z ciast
brać oddueJną Iytkę), ale nie
rozsmarowywać.
Po wycrer·
paniu c:iasta - wstawić Je
do dobrze nagrzanc;::o p!ekarnika I piec olt. 1 god~
ny, at będzie od stawał o od
tormy, P okro}one ciasto wy.
g l ąda bardzo efektownie. jak
zebra,
KRYSTYNA "

xn - "

Cenlu porząd ek. terminowość, n.etelllOŚĆ. Czy
jestej Zbyt ....ymaa:aJą cyl Chyba to naturalne, te
m usisz; wyma gaĆ w interesIe całego zespolu. La·
~ tem l teguly fcstd IIbeJ1llnJeJs~. TaJe: będzie
I

!

Przet)'jec1e mile c:hwlle w towarzystwie me.po. 'f
dtJewanego gośc ia, kt6ry Was d odownie oczaru,i4 ,
sposobem bycia. Nic nie .to( na przeszkodzie. by.
jcie zacu::ly go naśladować, Dawno nie rusza·,
łyJcle .Ię l m ieJsca. ' w lli;C k rótk i wypad w Pol· /
Ikę to oknJa, kt6rą trzeba koniec:znie wykorzy.
stać .

BARAN (U Ul -

,

,

,

ZA.'\IIAST

U IX)

m
~ pieniądze leią Rązglądnl,j
WAGA (U IX -

I

lpeCja\!SWw angielskic h - 80
procent
tych
prezerwatyw
nadaje
się
do wyrzucen ia
(przed utycie m). (.. Wybn.ete",

vm -

Pogoda nie powinna popruć Ci planów uriopo.
wyc:h. Nie denerwuj aę zatem. Pot.n.ebna Ci atmoafera odprtt.enIa I .pokoJu, MUlisz naladować ~
ltumulatoQ', rozwatyĆ nowe koncepc::Ie. To W7llI&~
ea ~z.asu. Nie dualaJ pochopnie.
.

*

ne nie du1e i cz.ęsto padało.
Astronomiczne lato przyuło
21 czerwca o godz. 2 1.11. Słoń
ce znajduje sic: jut w maku
Raka.
aokow:lnla na Uplee nie I~
pom"alne. l\~a byt duto
epad6w. a ..ray t1m· por ywt.te Wiatry PGludnlowo·..c:bo~
dnJ e. Poprawa POCody l po·
dzie\\'ana Jes' dopiero w dn.&tej polowie mlnil,c:a.

vnn

LEW (U VII _ U

Dziąkujemr l

. . . Pneb,--Jąc· w Waruawle pamIętali o ,.%,.ciu" Jeco
mlodrJ c:r:yte1nk:y ..:. Pkllrek, Tadeusz I Jurek.
Z pleneru malanklClo " 2y~u nadesłali pou1rowle~
ma czJ9nkowie Klubu PlasłJ'ka Nieprofesjonalneao pny
pnemysldrn WOK: C. Olaz.owsld, S. Kc.. S. Mus&. M. Ne.
JneCzek1 E. Krasudta, G. GetlV'a. 1. Kuła&a, M. WlA1le\wk1.
K. Petryukle'Nkt; I S. DasrJdewicr.
• Z KaUua - e41J.e odbywały się XXIV 19n)'l5ka CZSP
w Je.kkleJ atletyce - napisała do nas z.lota drut7lla z Ze.
IP.QłU S%k6ł Zawodowych lU' 2 w Przemyślu. Gratulujemyl
Mile tyczenia - I. Malborka n3deflla l pru-bywaJqcy tam
na W)'Clecu::e nuz ,tal,. czytelnik
Zbigniew Twarcluk ,
Przedmieścia Dubtecklego.
• Szlakiem pap!esltieJ podrót.y Po Pobce podątal anoni·
mowy czytelnik .. t ycia", od kWrego pozdrowienia otnymaUjmy z Łodzi. natomiast w Tarno ....'ie witał Jana Pawła 11
pnemyślan!n Janun. Kowal
.
• W HartO'Wcu 'koło DzJaldowa odbywalo lię ogólnopolIkle seminarium kół młodych demokratów, w którym uc...e.,
stnlczyłl równie:ł. u lonkowle Stronnictwa Demokratycznego
l Pr zemy,łla.
• Do Olsztyna, w posz,ukirwlUliu materiałów 10togratleJ..DYCh :r.a~drO'Wal senior pr:r..cmysklch fotografik6w Jan Jan bzewlkl,
• W Krakowie bawiU stall c~telnj('y ..:tycia": Ark&odlulI
Punkarl oraz Zbigmew Warynk lev.i u z żoną Barbarą.
• Gorące pozdrowienia J. festiwalu w Primonku pru~
lł ał Zespół Pieśni I ' Tańca ..Os\lrowiacy".
• Z Cetnlewa poui:rowlen!a prz es ła li pr...ebywaJący tam
n a kunokonferenc}i tl'ener2.y l Przemyśla: J. Kopeć, T. Kow als ki I K, Korec:kl.
• Ze zgrupowania kadry narodowej Juniorow w Chlapo.
wie napbali do nu clętarowcy
przemyskiego .. Polbutu";
Boguslaw Kloj~, Dar!ulZ Stee, Stanisław Trojnla rz., J eny
Barac%. I K n.ys.ztof Pillltka.
... Z wycieczki do Warszawy otnymaliśmy pozdro'Menla
od uCUl l6 w S*oly PodatawoweJ w UjkoWicach i Ich ople.
kunów.
• Pamiętali o nas ponadto: stały c~telnlk .,2:yda" .Ed·
ward Pn,yboś przebywający w Znami.rowicach n&od JezJorem Rotoowsklm na IV ORZ or~ Z. Ku backa bawlaca "
IIonecmym MrIIgowJe.
• Goc'ące Jak slol\ce I Ił%ybk!e Jak wiatr pou:Irowienla l ,
biwaku szkolenlO'.\'ego w KobyWcy p~łały dru1yny haTcerskle nr :\ l n :l Duńkowie t t..az ów.

11

I

l~

%0 IV)

Jelleś naturą n le.pokoJną.
Ciągle
ponukujesl
nowyc:h rozw ią zali. dOkonujesz u s prawnień, a m i·
mo lo me jesteł zadowolony. DątYI% cią gle do n<l
wych celó w. Sz.yb cleJ osią gniesz je w zespole oll.czc;:dwz IlIy I 'rodkl.

BYK (U IV -

n

/

V)

Spotkanie t milą .ercu osobą nieomal Ci(
uskr:r.yd ll, ale tylko na chw ilę upommsz o tym
co Cię gnębi Jesteś na najlepszej drodze do pOz·
bycia si(l klopotu, ale n ie odrŁucaj pomocy Pann y (ona najlepie j wc:z.u wa s ię w T woje poloten lej.
BLltN1ĘTA (2:!

V -

l!
!

21 VI)

Wys tarczyłoby za.ledwie parc: dn i, abY powyć
sili; ule g tośc l. A Wy .pocz;c:łyłcle na laurac h.
Szkoda. Wszn k n ic jest td tylko Wa sz.a prywatna
spra wa. Czas ucieka. Waaza arlystycz.,a dU"z.a!
doma ga sili; QOwych wratcń, a Wy tk\~:i cle # w
~aratmie. Jak' dluao lesuze?
"'_

# ........ _ _ _ 00::. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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te asortymenty boprodukowane Ją 'N Przemy śl u o tyle
proct!.lce:lle m pas.Y belobarwnej Jest zakład
VII
w iśniową

wlcm

Krakow ie, len zaj, ze wtględu
na brak surowca. przestal bez.ba rwną pasU: wytwarz.aĆ.
Właściciele
jasnego obuwia
bę dą mus leU
łkorzystaĆ l
tapomnianego jut dllegclu ...
MI<

GDZIE LECZYC

,powodowane
u lz;kodzeniem _ _ _ ..... _ _ .... _
w okresie lamowym.
obróbeic .
OlaCtl a rsk Leb.
W
n.,bUtn ym
CZ8s:e ,Iukodz.enia te wstaną ulunięte pn.el raehilwca.

stego C1.ytelnlka pl "Gdsle len Tf: aęb,." _ d,.rekc. ZU"ehl Opieki ZdrOWo'';e, " '' "Pne.... yil u ' " przeJmie tnIor mu;e"; te
Przedlli"-kolo nr 18 Z03ta10 wrgan!wwane I oddane do uty lku
VI lut)'n;\ bletilcego rokll. Od !1
maja U8?
r.
dzieci &; tego
przedn.koht ma). upewnioną " o.
piekę ,tltmetploglc:tną ' w n afblits%),JD labinecle Poradni StomatologlcUlet SZkol,.
.PodstaWowej nr 2. prZ)' ul :) Maja 38,
Zasa. Dyre Uora
ds. Opieki Zdrowotnej
lek. med Z",munl Kok iuk

KONIA Z

RZĘDEM., .

W odpowiedzi na nota~l;ę pt.
dotyczącą
..Konia IInędem-",
braku posty bezbarwnej do obu wia,
otrzymaliśmy dwie odpowiedzi: , Odih.lalu WoJewódrIdcJ:o RSW .. Prua. - Ksiltika
_ Ru cb" nu..,. II Odddalu Wo~WÓd 'lkil~K O CZSS "Spolem".
Ob)'dwie {Irmy Informują, te
o tle n ie
powinno być kl opot6w z pastą czarną. br<1.wwą
I

SPARTACZYC

:jI1,,,,,,,,,.,,)

, zials'r za ,

W oaw~zanlu do ' art,.ku.ł. p&,:
Ua!łliq. ..niooblllup-

,.sklepU.

we,.. daj ~"o

t..Z7de"

e

----~----~--'-- . n.15.br.), Za~ · ..8pelom" P88
w Pne ...,..I. "jo.la,ata. że doW odpowiedzi na hotatkę pt.. tyehcu.sowa obsługa 'klepu. af

Illtu ka
.partacn,.ć"
"ZP" ' z 20 maja br. Vnąd
Gtn1a, " Kn7Wny wy).aJ nla
co następuje:
.
W 1988 r. na zlecenie
tut.

.. Nic

Urł.ędl!,

Gmlnna ~

Sp6łddelnia

.,samopoma<: Chlopska" w Du"
biec ku podjf.:la ,Ię remontu p3·
kryeia dachowegn na budynity
Gminnego OŚrodka Kullury w
Babicach
przystąpiono do
całkowitego zer wania btnleją .
eego pokrycia, n apraw y ulich ty
cementowej O'rat ponowaego 1.1w1.enta (Z-krotncgo) pap)' na lezosta b
piku.. Powy"ze prace
wykonane zgOd nie ze n tukl\ bu_
dowlaną I do Jak ości
prac ko-Inls ja ko\iooweg:o odbioru nie
rok'il a Ładn)'ch pretensjI. Jed~ wskutek kolejnych o pad6w
atmosferyczny ch
pow$t&ly zaciekL Powoła.na komisja w sklad:t.Ie: wykonaw'ca O tąz Inspek!.or nadzor u
po d okł adnym
przeglądzie
całego
dachu. nie
doszukala się wadl!wego wyko[la n ia pokrycia dacho wego prze%.
wykonawef.:. p r zypuszcza się natom la.st,
że
powstale za ciek i

'Malwa

98 .kładaia ,lę ' l dw6ch · os6b.
co w znacznym ,topniu 'Utrudnlalo właśeiw_ organizację pracy tej p'lacbwkL 9.01. br. &;~
nlono kierownika wymienionego
sklepu
oraz
nviększono obsad.;::
o
jedną
OJobę,
W
r;w:Ią:zku z powyts1.)'m mopatrzenie, ,tan sanitarno-hlgieniczny oraz . prawność t kultura o~
slugl ulegną · poprawle. Od 1S,06"
br. sklep cZ)'nny
jelit w godz.
l2. 30 _ 20.:)0,
Rotumiemy
rue tadowolenie
spoleczeńJtwa
z
n ledomog6w
handlu, n iemniej nadmien ić nalety, te znaczna częŚć praco..n lk6 w Ult rudnłon)'cb bezpośred
nlo VI handlI!, doJetdia lpoza
terenu miasta, co odbija 11,= na
organizacji
pracy , IZczeg6lnle
Jeśli chodu o us ta lan !e
godzin
otwarcia posz.czog6In )'ch plac6wek.
•
Infor muję
ponadto, t e absolwencl Zespolu
Szkół
Ekonomlcz nych zasilą kadrl: ha.nd1owll, co zlagodzl brald
Prele.l Zar:r:~du
Janina Tympal5ka

w Warszaw.ie

Onkologiczny
telefon
zaufania
Przemyski Zarząd

1-

Od- ·

I

,

OBYWATEL,- "
SKIEGO
KOMITETU
ZWALCZANIA
RAKA
informuje, że przy Zarzą- '
dz'ie Głównym OKZR w
Warszawie, działa "onkol ogi~zny
telefon zaufania". Teleron czynn y jeat
·we wtorki i czwartki, w
'god:tinac.b 13-16. Nr tele_
fonu 22-56-94,
Dyżury pelni, i informacji udzie laj ą lekarze specjaliści z dużą praktyką

pr05ty._ palow,.. korzeA. W pierwszym roku wea:etacU
wylwar u rozett: du..tych. OConkowych liści. W dnlgim I w
następnych latacb ~ta a 'teJ rozety }eden,
a czasem
kilka prostych, nie ' roz.gałę7:ionyeh· pęd6w kwiatowych, dO-. rastają cych do wy.sotołd od l do 3; metr6w, Smukły l wysold Ufys ro.śUny Uumaczy jej ludową nazv.>'ę .. topolóWka,
wysoka". Llśele odz1omł1:o\\;e są jasnozielONI I lekko pOmarIZczone, Li ście łod)'gowe lą macznie .mntejsle. W Ic b ką
tacb wyrastają dute kwiaty. pojedyncze. II CUUerD po 2--l.Są okazałe, barwy czarnopurpurowej, ma~ po a p'latków
w koron ie. Ka1:dy z nich jest oeatkony na kr6tk1eJ szypuł
ce, zakończonej uelonym.. crwloeionym kielichem..
Malwa JClt P9'W'11zcchnle Uleną rotillną kwiatową. Spoty_
kamy ją I w ogr6dkach wiejs kich I w ogrodach publicznych
w naJroz.mp.itaz.ycb odmianach I barwach: bi ałej, t6łteJ, r61:owej I czarnej, Dla celów lecl.lliC7.ych ma znac:.enle jedy-.
nie malwa z czamyml kwiatami,
Ciarna mruwa ro~nle dziko w TlU'c]ł ł w Grecji na glin iastych Ziemiach. Ulwlerafą.eych .poro wapnia. Z powodzen iem motemy ją uprawiać w nasl.ych ogródkach d.zialko.
wych. Udaje s il: na glebach pr6cbnlCl.)'ch. głębokich , nasloneczn:onych I os lonlętych od wiatru. ' Na Wiosnę wysiewamy nasiona wpros t do gruntu lu b na f07.!adil!k, a w koile u
maja wysa.dUlmy roś i i.n.kl na stale miejsca.
Surow cem zlc łarsklm S4 kwiaty m a lwy, wraz z kielichamI.
Malwa kwitn ie od czerwca a1: do jesieni Kwi a ty zbiera si(l,
stopniowO. w mi arę zakwitania. Zbiw pciwtarzam)' co z-3
dnl, gd y! kwiaty ,Z)'bko opadają, Zebrany surowiec należy
s uszyć
w suszarnlacb ogrzewanych
do 30-35 .topni C •
Kw iaty mus z.ą być dobrze wysus zone, gd y! Inaczej łatwo
pleśnie ją I wtedy ~
bezwartościowe. Susz m otna przecho.
wyv.'a ć VII lnianych worec:z:kach, a n astę.pnie ' pl'Zeloty~ go
do t wlstó~ t szczelnie dokręcić wl~a,

w UrUlJowleach (gm. P rU'worsk) jest sklep, do kl6rego
...:. r zadko bo r z.adko - ale dostarczane bywa piwo.
Gdy
dowiozą "jasne", tó przc.d sklepem
można IJX?łkać sporą
grup(: smllkooZ)' m owego napoj u.. C61 można r zec? - n iech
sobie piją. l naszego czytelnika wcale to nie . dziwi, ale w
liście do
redakcj i pisze te dziwI go co innego. "Obok
(sklepu) lwi pi ~kn,. bUdynf"k pod naawlł .. Unl-Dar". I dł
... tCltO - od kUku I:J.t eoi t a.m je»! nie. w porzltdku. bo przewatnie Jest OD zamknlę t,.. . OC7.ywi.łcie; ludalold placl się
pcnsje. W td chwili n. ełacle q S osob,. b,l, lata, te b,I. Ich ' '', Czytelnik pisre dalej, 10 przycz.yną klopotów z
bare m Jest podobno 7.lej jakości woda. które j u tywa s~ w
ow)'m lokalu..
Po tej uWlldze kOf"espondent pyta jednak :
..(..,) CI' nie aloin. IPrzW:t.Wa,6 np. plwa bUłelkowe,O, tUIpo;6w, lodów paczkowanych, cukierków l papicros6W' bea
wod, bielącej? Wyd aje mi się, te sanepid I1lc będ :dc kwes tionowal (takiego rozwiązania)", OJ, pe<A'RO li~ myUu Dr0gi Cz.yrelnik u, bo ltulepid jest bardw cml, na te spraw,..,
ch a<:lat U1amy (ale n ie w Przemyskiem) skle p spożywc:xy
miesze7.;łCY s ię w nowym budyO'ku, w 'którym jednak nie
ma nawet ubikn.ejt, nic mówiąc fili o bie!ąceJ wodz.l.e,

kwlat6w c zarne j malwy są: ś lm.y, ZI'l8CUl8
ba,rwnik6w antocyjanowych, garbniki tan inowe, g umy, pektyny, ślady oleJKU, sole mineralne,

K wiaty malwy działają osłaniają co I ro:dtUl"czowo. t.agok as:r.el przy n ie1:ycle oskrze.ll I Ulpaleniu błon ilu%Owych Ol'llz w &chorzeniach jamy us tnej lt(ardla. Napary 1:
k wiatów malwy zalecane 'ą przy podra'tnlenlacb tolądka
i biegun kach, a zewn~trmle - do pIukaPeK przy r.apaleniu
mtgdałk6w I dzląse l Rozgotowane liście fJIalwy utywane są
do kompresów zmi.;::kczającycll.
d:r.ą

W medycynie l udowej czarna malwa była I toeowana od
dawna jako skutecMY
lek pobudujący krwawienia mle.ięcUle, Pro.ł. J a n M u , z Y 6. k I prz.ypuau:za, te mają.
tu 'YI:plyw płcIowe hormony r o§l!nne znajdujące sit: w licz.n ych pręcikac h I ,łupkach orat. antocyjany d ziiliaJąC8 kurcwwo na maclct:.
Napal"Y z cz arnej malw,.. i rut y mogli
przerwać rozpoe7.)'l\ającą .Ię cią"tf.:,

Barwniki czarnej malwy mają :r.astosowanie w prr.emyś1e.
do produkcji. barwnika spotywczego orat. do bar.vien la sy.rop6w I win.
Siutą

Kw Iaty czarnej malwy stosujemy w 'leczenkl, naa.tępują
cycb sdlorzeń:
' 1) nletyt os krzeU i z wiązany z tym ka.su:I;
2) upalenie jamy ,ustnej i gardła ;
3J tapalenle . mlgdatk6w I dziąseł (phtkank,l);
4) nietyl 1:01lłdka I biegunki;
,
'
5) schprzenla pęehena mocl.Owegl? (su:zes:6Inle ą dzieci i o-s6b .tars?ychJ: ,
8) n icktóre schorzenia sk6rne (obmywania "1 kompresy);
7) zatrzymanie lu'wawleil miesi.;::czn1 ch.
, N a p a r. ł.y1.kę stQfową kwiatów zalać Ir.klanicą wrz,q·t ku'
pod przyk ryciem 20 minut. Wypić ciepły napar
porcjami' w ciąg u dnia.

ł nap arzyć

CZl:sto stosuje się mieszanki, w sklad kt6rycb kwiat6w maLwy czarnej - wchodzą, inno r.lola.

ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWODZKIEGO
STOWARZYSZENIA "WISŁA-ODRA" w PRZ~MYSLU
two~y się

robotników zapraszamy do biura
'

,

zarządu

-

Przemyśl.

Jan Bicg31\s kl. wspanlaly
r.na'\\."Ca ziololeemictwa, ra <tU
kobietom
nmępujący spos6 b lecunia zatn,ymancgo periodu:
,
"Zmieszać po r6wa"ch częściacb kwta.t czarnd malwy,
kwi at ostróikl .,.boioweJ I płatkl · cha bru. Pn",ołewać lIa pa.c'
a dwocb Iyiek mle_1d Da stk l .nkę wrątka I wypił ciepl" na dwa
w clllP dnia. PO »łęJMwH lak pnca kU ..
k a d o L W prz"padku obs'rukcJI, w,.pić odwar II l:rłeezk" u t7 krusz,.n" I tnOC;ł:Yć n a p w , 0r~eJ wod'llc",

ul.

.

·Sto~arzyszcnie, w ramach "środowis ka", pragnje wznowić problemy odszl{ostrat biologicznych, materialnych, kalectw9, inwalidztwa, . ubezpieczenia
rent w aspektach politycznycl;1. humanitarnych, moralnych i prawnych.
.

ta,,,

~owan,
I

L _______________________________________.J

oprócz

• J a n M u s z y fi J k I podaje następu jącą ~ leku do
płukania gardła: .,kwiat czarnej malw" !O,'. Ułelc asal"U
%0". atele bmluku .1,0". Nap ar społ"t.ądt.a się :I tytki zlela na. nicIankę wrzątku.

,

$rodowlsko przymusowo wywiezionych na roboty
do hitlerowskiej Rzeszy NiemieckieJ
" Byłych przymusowych
Sm ołki lO, tel. 33-82.

y

SkładnIkomi

Jan Stee (Rokldnica). W !In teresującej P ana s prawi,e ~
.imy zwrÓcić się do Urzęd u G'm.!.ny. Tam - jaok poin!cxtnOwe.uo nu w Wydziale Drot.lej Wytwórczości I U,lu, UW
otrzym3 Pan nle~e Informacje. .

swa

;fij

ilości

Redakcja odpowiada

lnfonnuje wszystkich zainteresowanych, że przy ZOW

CZarł\d

Malwa ezarna jeet ftŃlL~ dwu- hlb wieloletnią, pcNlRda-

(oG

OI)kologiczną,

'

Ją~

Pn.ed kOllCOWą konkluzją Czytelnik zauwata jeszcze, te
w barze _ gdy
byl c zynny - pracowały
2 bui'etowe I
sp r ~ tacr.k a , a był . oo,- olwarty zaledwie 4-5 godzin ch;ienn ie. Czy n ic u krótko? Komentująe pnypadek .. Unt_Ba4
ru"
nasz korespondent pyta sarkas t,.cmie:
.. A !Dole w _
GmlnneJ Spóldmlal w PucwGr"sk. "'k W1clfłda n cła. ł'fI
t orlll,.r Nie podzielamy zdania ctyłel.n ika Jeśli cbodl1 o
gospodamoać w geesLe, eru:tnfe pomamy jednak stanowLIko
k~ownictwa .pólt:Ulc.lnl..
.
,

działu "

-

Inne nazwy: topolówka WYSoka: ilaz c:r:amy. rajska 1'6ia..
czarna róta.
'
,I

"Uni-bar" 'W Urzejowicach

Nr 22-56-94

...........::

daświadczan,e.ga

USPRA WNlENIE

NiE SZTUKA

wi-

......... _

""""""
arady

N~lnlk Omln,
Jónł Snayd

ZĘBY?

W odpowied:tl na list

... _

są

. . . . . . . . . . ._. . . . . . . .
JOZEF HA WLIClU

I....

-~~---~~ _.I'

~

~
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Zamordowałem Helą ...

I

Nic nie t.apowladalo pOłnle!steJ tragedii. Rano, Jak
c<l
eb.len. Stanisław G. opon..ądził inwentarz 1· wykonal Inne proc:e w gospoda.ntwie.. Później poszedł do ,klepu '" KorruJgach.
B)'lo piwo - opr6żnlł butelk~ na m ieJscu. a dwie t.abral do
domu. Po powrocie pomagał sijsladowl PI"Z7 konserwacji aprUf-

Dop6ty IIzltan
wodę nosi...

t u rolnlcU!go. Wypił W6WC:r.1S kilka szklanek wina. DochodZIła p~triasta.

Na podwór ko sąsiada przYlu a znajoma I popr()oo
. ila S tanI.lawa G., by potyczył jej konia, edyt chce 'ubrono-...at '1)()le po ziemniakach. Wyrui ł zgodę I udaU .Ię do ~go
domu. Po drod::e zebrało mu się . na amory. Przewidujl\C~ wlclocmle stanowczy .pn.eclw I jej strony. p<t$lanowił IioprQwadz.it j :j wpierw do stanu' bezbronnokl. W t ym celu. gdy Ula;dowali się w poblltu obory. uderzył Iwbl.etę w t71 ,IoW1
t wa r dym pnedmlotem. a Il:l5tępnle prrewrocll. Ponicwai broni ła-

.le , wQ'Wala .pornoci.

~ SIł

duslt

Jana w.. zam!e.tt\ulleJ:a w
Liplu, Jut od dawna funkcjonartu!l2e MO mieli .,.na oku".
Jak wy nikało bowi em z UczłlJ"cb in1or : UlcH oap!ywają
cycb do pos terunku w Narolu
- r.ajmow.1Ił sle: OD nk!legalDil s przedałq' a!ko hol", Za buklke: braI. od 120 do . 320 .Bł
. ' ;ceJ nit k06z\owala w uspołecznionym punkcio hand_
klwym. Na pcdstawie zeznań
łwi:ldków u40wodnlono .mu
trudnle n!e : Ię tym fJToeederem ptl:eJ: prawie 2 lata. Nie
było to jedyne tr6dJo dodat.kowych wpf)'WÓW Jana W.
Okazało
Ii~ mianowide,
te
odprzedał on r6wnłet r. " "
k iem odt.let.

at do momentu,

k iedy przestała dawat omakJ 11'cla.~
Po chwiU zreflektował .I( _ gorączkowo obmacywnł je j
rece l I:r:yję. NIestet,.. ~tno jwi we pullownło.~
•
Lada Chwila mogla oar:tejśC łona, postanoWU Latem na razi.
-Ichowa~ zwlokl do stodol;y. Sil Jednak Dle .bn:mlo. Postanowił wl~ wywle:f:ć denatkę do las u l zakopać.
W tym celu
wcl~1 %Włoki na woz I już mial odJech~, gdy .poetr zegl oa
podw6r k u majtki oCiar,. WePchnął je . do paleruska i podpam. Po w yjści u ~ kuchni stwlerd2il, te t rurmanki !.wfsa cV:ś~
Cldzlety unadej. Zaez.\lł ją poprawla~.~ Prt;y tej czynnośCi "• tat. 10 fJoruI , kt6ni wróciła t pracy. Poderzla do .au. I sac:~ potnl,"~ ~ladjc;lo. Slw1erdz1wIU', te ta nie tyje, zapytała męta, co jej zrobU.
- Z.auml.~ePł Hele - odparł.
WOWCUłS Oliwlad~la. m u, te fdzie powl.adomi~ o tym mili·
cję. Pr6bowal n antawwat ~, suasUiC, to sh: powl.esl
Wz.!,1
nnwe1; t mur I poszedł do stodol,.. lZ)'b ko jedn3k zmienił UImlnr - przebrał tlę, wsiadł na rower I odjechaŁ Wkr6tce połe m mtrzymall go funkcjonariusze MO w m ieszkaniu brata w
NaroIli.
Wyąłk l ftk d i dowiodły jednoznacznie , te pr~a.yn~
&genu
d en at1t1 było u.d ławienie na ; kutek ódclęcla doplywu powiet rUi
g6 tn)'t'h dr6. oddechowych. Po oblerwuejl p.yehiatr,uno-psychoJoglcmej stwier dzono, te S tatWlaw
G. nie j"1
chory Płychlcz:n!e. ani niedorozwinięty um,. łowo. Mn Więc dobrze I"Ozwlnh,:te rozumienie norm I uchowań .poleczllo-moraln:rch •. wlakiwie pojmuje do społeeme t Ir8ralnM~ fA;rzuea·
A vcll m u et,)'n6w, cboć twIerdzi. te nie pamięta ich pn:ebiegu.
~ ...-'JychlalrZJ orzekli, te oskar!ony rue m ial zniesioneJ, ani w
tnIlcmym .topniu ogr aniczonej Wolno~ellr:lcrowtU1ln .wo!m po. tępowaniem. Zastosowanie yr'l:cmocy pnez 29-lelnlego m ienkańea lJsleh Jam wobec star.zej~ beWronne, kobiety. było &atem z jego .Iron, 19odll na skuwko Ponadto w toku łJedt.twa
ulta lono, te Stani sław G. posiada w miejscu
zam iesz!dwania
negal ywn~ o!";linl ę - nadutywa bowiem a lkoholu l był jut karahy sądownie (w ub, r oku . kaulJ)o go na 2 lata ograniczenia
wolnoki, r.obow i ązując do wykonywania nleodplatneJ dozorg...
wanej pracy na cele publiczne
prz.ez 3% godl..iny
mi('.h:c~
nic).
Prokuratura Rejonowa w Lu.bacz.owie sklerowala do 5.,du
Wojew6dl.klego w Przemyślu akt osktlrt(!Jlia w spraw ie haniebnego czynu, jakiego d opu!cil Ifę Stanisław G.

,wieszając

w ykonanI!! kar,. n a
, lat). wymierzył grzywnę w
W')"SOkMe! 150
si oraz
_!WId ~wrot 1t0&!.t6w 1)OIItę-
powanła (36 ·t,.t, d l. Sljd WO)eowód:dti \ltrzyma1 wyrok ...
"""y,

Wartownik
Ob'wodowegG
Pocztowego w LubaeZ<lwJe Roman KWDŚnlak odwiedzj) po pracy znajomego,
• którym wypił kilka .,glc:bn;ych", Potem, zamiast wra Urzędu

11fU!,
QO

Teofil Z. mial fonę JIli'le n,
b\lla to ponoc! piękno Helena, G lu6rq
bl/ł piek ifl""

pewnllm ..nojom\lm ad'U1Oka ~ "
lem, kt6rtł fest Qodulq ~ u- '
rą d:c " io.. a wykollllUJan'll .. a..zl4 ~(1ro.N.iI, l\lln bGrd.złej .
t.
WóJ ccche I~ wy rat llie apo- Jak Iw ierd.:;lI pó<l:"iej łwiol ku
t ok i.clt ;ak Olt

s t~ pd:1I7I'l

p ru'

i
adwokatów w ogóle - nO~II 
wa j" "paPlłOam''', 60 mu nie~
tak tow nie prz1/pom" iarell'l, "II.

co Olt not ychmilllł l odpowie. dziot. ie każd1/ ' 1.1) w~'miaru
spTa uiiedlłwo~cI
;e8t
jakof
~blt6w

prt u

prokura/ora
, kłen~".

M6J

okreJla,,'lI j .

"p.

oni "p7oro " .
zncijomi/ mecenas 1łl e
zwą

.:wol nia ł' loku aWllch opOwle-

Id ~R~

no natoordtief o-

1 1~t'1l .tak'rętoch,

;. zaJ. "'M-

. aialem WG n ich bqrJzo. .zWGł
"iat, Odll~ majqc Tozprou onq I.nuogę "'rwo mogliś m.lI o~baj pru1tłdl!

iej i

de

piętro

WII-

nie zapowleJ..;atlą wiz1ltę 10. PiotrowI.
Adwoka t ' o))Owladol o pro~
wodtcm1lCh ptZU siebie łPf"g...
wach. ·' eksponujqc _ Tzec.:
j(U1l.Q sUle zawodowe aukCelI>', a polłł ewoJ ;echGlUm1/
dołc! daleko, mial
fla l e 0powiali ki 5pot"O czasi'. Trzeba przlIzn aĆ., U! kłl ka . ;r "kit
blllo llIpel"ie infn-eswjqcych.
ch~ ut lumie te", mlodll je.
I%cze ",eceno. fi le mial
no
;z:!ażllt

Iwvm koncie
apraw, klÓT"
mrozilyb1/ krew Ul .ttIłacll I

!lodowalll aię do krVfflłnal
fł1lCh
,eria li lelewi..""IIJlllfch.
Niemnie; jed,łO opowiedZia"e '
przez "jego zdarzcnie mlalo
po l mo.k .e"socji..

0 110

da1(1ol0 mu da

wad'lI.
Il el e lla
zna jol[l ll

z. -

ceQO

po ~

f Ok; [O ok.r d lil

odwokat - bll'a
<q.a jp rr.wdopod olm.it:::j I.:w. ..ci-

ch odo3kq" ,

c~li

I praWdzlć.

" ie

CZjl

OJZtl-

kU;l.

mecenasa

\V

chcąc

PtZ1lPadldem

d ;:t eWCZ1/nłł

. - Nie u.1ega wqtpUwo6c1 ciqgnql adwokat - że derpiut on uo patoloQicmq za,d1"o§ć,
będącą tl Il lektótJłCh
mężczyzn scl<O'Tzen iem ba rdzo
doleQlttbJtm·
W lumle niguJI nic przJIlapał jej ",a jolek;! konkre,_ ej l'dradzie, cllocia.t _
j ak
tję po-tem,
.okozow _ ono
bvla w/łjqtkowo ! Ptllhlo pod
h lm 'IQ.."'Qi('dem.
Kt6N'QOś
wi« ~o""
1'I e
prZIlXci14. u palłttwo Z.o
po

w/łpici\l więk.szvch nU fWiI"-

le iloAci cilko'ioiu, Wa.ltpwio110 mllgnelo/oll , ro.<jloc.::ęłU
się ta'4cf!. Zopl"Qpon01.llol
je

po::ory
wzoru
IIn/tlIk N . i od razu 'PO.prosił
t'ł'IołU, • jedllOczernie ma;qHele"',, któro zli'od~ila $1( 1'10cq da,. umie;ęmeDo ko/delo- ' der chętnie. Nie blllo 'fi) tlł"' .
WIInia · męXZ1łz n . . OC~lOlki~
nic flad=wllczojncgo, ale
to
mam
na m\lili ' mężcz1lzn a:
podejr.lliwej RotU1'"Ze Teofila
inU.L łcSt!,
-kC6rzt;" pol101ią oll~
NAwllało wtedv m.v1C,;i,a bl/t
krvt ID kabiecie jej 'PTawdzif1UI~e • tell
jego , pr%1tiaciel
UIt! mar'<:lffi la ' ;Vi. choćby l:
PO' kł"tdomu
pr:ntJH'(lwl4 "'.
bla ~ku oe;:u, nie zd IO,kich,
1'oQI. Od l e1 POru coroz e-zł 
kt6,.vm I,"zebo dopIero p okakie; I IIkrupulal"fej ned..dl
za c! III)Oę do p olo wll !tda, fe8WOjq
żonę. afe bllt w!dat
bil doarli do wniolku., ie IIł
ki(!J)S'klm troPicielem, botofem
, 1OOd.~C'Ili lla pokuszenie.
~IQdll nie uda.la mu aię zn4-0
Maltclbtwo Z. ~oprZ'!ljatnl
leU ,nlczf!go kOllkretnego, co
lo li, z matże1istwe1I\ llen.'1r
mOg ł oby
hoiodcZIfc!
rokil 'ZoJU
N . Utullm1lWOU
mansie tt'cĄ dtoOjgG,
bll!ki/!' kontakl1l t01DQ.1"zUlki/!'.
Od lego wlecZOnI z tolkttkt,61"e bard.:::o
odpowiadały
m i' nicchę t nie jut god.:il llę
T eoliJ9tci Z., Qd1l~ ZaU!DaŻIIl
na kolejne w:aj.!mn.e tol.:yt\l.
Oli, ze 6w Jlt'ftrllk jest
0Q ' 9rW ~It O czvnilo mu z t,epromnie ~ak och an1ł we wIa ..
go powodu ' wvm6wki, COt1l.t
nej żo"ie t 110 jego polowlcC bardziej upewnloł tlę w pt.lepatr.tl/
;Ok .1111. sio!t rę najk<maniu, że mud ona f1ulto~
wIlże;.
\co~ w llenT1Jkw.
i od1m'ot~
Pcm leważ
pięk n a
Uelena
",ie,
lu b iła
Żl/cie
10war=1ls lde,
Gdy !Io!unki między .<:0u'ięC' .tapr.:<l/'i4in lon'e
ma U!eń
pr=tdain ionllmł. maUeń.etwoml
stW4 cęs to lię odwiedzat1l.
o=i~bl\l niemcl zupelnie, He flI2em bywali rui :abatDach.
Im o oiwiGdczllta mężowi, że
chodzili do khla itp. Kiedtl
nie zamierza prowBdzit tli· '
jednok Ilęl ena od Cl U« d.
ci4 klontorneDo, w Z'tOiqzku
czo.tu ~chodzila do jokiejt
z c%1lm będzie czękiej
nU
stwarUł;ą«\

°

siqcu wlam ll ł się do m ieszkania J 6;:e!a - I IIplqdrował ic,
lec;: 'llenlQ<1z1 nie znalu }.
Po.stal1owll wici: przynaj mniej
poai1ić sJ.t : właśnie w trakcie konsumowania blgo,u nadsz.ecIJ właściciel, k.t6ry 1'02:pNnal
K. Pr~ sole swojego
znajomego ze upltata, w kt6rym obaj kurowali lit.

Niepoprawn1 t'eCydyw~ s
Tyllllcc: &ostał • .skaz:a:u: prze~
S.d Rejonowy '!Ił Lubaczowie
na S lata włe%ienia I cnywm:
w "wYGokośc:j Mw •. rl. Sąd
olUkł r6wn.Je1
pozbawienie
l O praw publkUQ'ch pr'Ze2: t
lata. I 'tonf13kate m ienia w
eałaści. e po wyjśclu na wet.
DOłć

n.

odwied !Q ć
'we pr::lI jac/ólki.
- Zapro.ttol · je do nas propO'llOwoł
'1'eolii. ale ona.
rlOierd2Ua, .te mUli od C%'IUU
do cza su wllii~ z d om:u, te bll
nie Z'tOoTiowo~ \1;1 llfCh Clle-

.lWI/kit

kjanath.,
PewnCoo dnia,

Z,

nii

Wlł8<ledł

gdlł Teolil

z procy wCletll i ej

~w łl'de. :;u)'Jt'ln ł e

PT'ZIIJ1Od-

8polkal n a. nUcI! awq
tOllę, 3 dqc4 w to w arlllstw ie
Ue n rlfkQ N. B Uł to dla niego
:ni/!'rn al ptlDn'll dowód ::drocZII,
' cow o

'Szedł 24
20 bac:lłt.

Słł d

NlecO<hlcnnq ł mie rć zgotosobie 68-letn.i J a'n R. z
Narola. 1ywym widziano co
po raz ostatni kiedy opuuczał
m1ejSoowil l'Cslau racjl:.
W
chwilę potem w ' ego mieszkaniu wybuchł potar. ogień
.lrawU budynek - w plom3eniach zginąl właśclc:1~l,
.palenIu ul eglo. wYp06aienie
mie.nka.n la. Jak wynika z \1.taleń StratT P ourneJ w Lubaczowie - Oiień m6gł pow~
dać od papierQ..!:a
palonego
przez Jana R. Prokurator re_
Jonowy umor zył d oc:hod?.enle
wobec niest wie rdzenia czynu
pnestC: PC:%t'go.
wał

l w Iedli pon mecmo! poJlonowil przeis toczlIt ait 'Ul
łledc:: ego.

Zoc:ułl

źe

p rzeno9i sił - do
1f.a;pi rrw mocno

jq pOiuTbowa l, II polem ch ciał
;'1 odepch'lltl.~ a cC W4l izkł f
1,c;wnfl to tole gwałtownie, t e
lIclc'la upadla i ud e rzylo glową o Acia-.. Udcr:;:~ i e bll lo
ta k mocne, fe stra cHa pr:ytomnoY. P6!n.iej oko::alo ~f~, .
t t domala · : Iamanf<l CZQłz,k t.
Kicdy po kuruc;i do!.z t4 do
de bie, osl.:artvla TeofUo O uftllolConii zab6jstwa, twier4.zqc, U \lCzlIJl.il to \l.mllśi,"~e.
- No.jp'.crw - zeznll.la bi l

mnłe. Ut z4m ja r~e

wicnła

bowal

po~ ba 

tycia, po CZlIm

t'o.;:lr:tUlW

J'lr6~ .

gtoWł

o

!cianł,

Tcofil a Z, brcmil wldn.ie
'P6j zn ajollłlł' adwoleot, dla
kMrCDO byla to ;ednQ .t 'Plir~
. t1Ich ,praw, a : otcm cnC10l

W/łpa'C!
jak na,1epiej. Sqd
111mczasem uznal, ie Teofil Z.
rzec~lI.1Piicie blfl chorobliwi(! i
bezpodstaumie zazdros'"lI
o
żon(, o zatem m iol mottlWll. żeby z n ią poUqpił, jok
tolaJnie post4JńL

,wq

,

odwied::a~
zbiero~

feł

od ItteJt

Qpil'lie na jej kTItOf, 4 p;»Iiew'a! mól znojom\l meceltas
jest
mck:lIZftC1 MIodPł I
pr2U!tOjlł1lffl , '.<:10 mu to dol;
lo tłDO. DowłedzłGt s ię,

IC'II4

il lic·

c~,to ućzes tftlcZł/1G '

wcatc

GclJl ton . tPr6cilll do d omu
trobil jej okropną Owanturę,
11 I.: i~dłl zmęCZOll a ł podcn erum /Call O jł!f1o podcjrZlh.ooklq
zoczęło · p akowGt
1"'<:ec: y , in-

więc

J'nll;oci 6ł Jt,

wied:iał".

tO ś:to!eeię. ,!Jf! on łut ~9w01 e

Chciat miQnowłde

"dowodnie!, że pięl.:n o Hel~,u"
"le blllo. kobietq bcz .kGZtI, o
wręcz przeciwnie, dola mę.to
'\/,li po w6d do takie; I1Qresjł.

r6żnllcll
~lecllocll,

mamusi -

podj~

moc,.

w

W)TO:;

nimi ukl'odkiem I
i e oboje 1"o:stBli al ę
na lIrZ/łslolll 'w. ftoj llonllo!aid

fo rmują c,

do

pracy zarobkowej.
WojewódzkI utrzymał

stałej

.'dka
i papieros

Kaz.! mierz Prasoł 'J Tyrn!ec
jelt typowym p rzedstawicie.
lem środ owiska p<lsoiytniCl.eID - nie ma ehr:cl do roboty,
ma natomiast nicp r z«:ic:tn,.
.ciqg" do a lkohol u. Pieniądze
n a jCl!:o ukup pos tanowił. zdobywac!
ja k
najm niejnym
"'Yllil klefn,~ O ka:o..alo się Jed~
n:d c, ;te i w tym rzc~iośJe
jest 1I1ab,.m fnchowccm. Za
b adzie! ods i adyw ał wyrok
n ałotony n a niego przez Sąd
Rejonowy ." Koflu. Nie
wiele lIi ~ to zdało. W e wrz.eś
n iu ub. roku a!frndl l Pań 
Itwowego Prredn koln nr :'i ...
L ubaczoWie
rad iood biornik
..Snict n!k". W nastcpny m mle-

rtcl~

zobowiązał.

-

cia

Recydywista
z Tymiec

t,.,

Bokser"
z" IIledo,wa

Opowieści

tęgowal.

S.ld Rejonowy w Lubaczowie !kaUll awantu rnika . s
Mtodowa aa I t3t.a wlezienia,
orzekł po'Jbawienie praw pu~
bllcmycb prze% 2 lata oraz
nalo ~,.ł g'r%YWrH: ... wy.sokOk1
łO ~. rl, 2:obowiqzał
takio
do , I,llucunł3 nuwillui NI
rZ(!cz pokrzywdwtlego I n.
cel/!' lpołecl:ne. R Kwałn1nk
DpowłcdzlaJ
wnl/!'slenie re~
wizjI.

&Id Rejonowy w Lubact.O-

J1 rz\ljaciólkf, jej mqż ,kradal
lię za "Mł , "ibw lajnll clł!t e.lc.~

;z:

d o d omu, dobr ze lu!
.. ws tawiony" zjaw ił się ponownie w budynku OUP. W 83li doręczycieli uderzył plęśc l 4
ml<:dzy OC2.'J jednego s pracownik6w. noszącego okulary.
Dla lli;tonOS2' okazało' li~ to
tralkzn(. - Itłuczone ukk! z
okularów 'Przebiło mu prawq
gałk~ oczną, J?Owodujqc cI~i
kie kalectwo.

wie ,kazaJ ro na półtora r0ku pozbawienia wolnokl (za_

ao

Ji cholem 10mochoclc IIl

cać

te kole=anki

p rzez

łlt

fIlęlko-domakfc.li. IIorOOn lzOWQ.A~

'tDłołni~ ł

nie bylG tllkCł .wlttlll.

W tllch ! )'Otkaniac" uczu!ftiC211l td na ogól
(chat ni.
:l:awsze) lJenl'llk ·N., z którym
Helella JcręctlCł pola;em.tll
mOn$.

_

W Crj SJltuac;i

'0-

po~ m e~lnQJ

.te
Teofil z.,
mial podstoUl\! (ch.o('bl/ kilłu~owod1łlł,

1ylk" polwrdzOl1ą
fnlulejq), bil ją podejr .. ewat I wrel u ie - ID ofekeie - mocno potu,./:Iowoć.

Towal

,ię

p6żnfc;

-

Z uiiowodllieniem 101.:1\1.,

młal %G mia m
pozbowietliG ;ej ż\ldG , o ,Id
gTO.tne ura.zll bulv Iyll.:o WI/fti kie m 'Kieu:czę!llweQo popch1łi(clG;'
",fe miał/!'m id
więk.ztIC'~ k lopot6w z
mą zako!\c.t1,l1 $WCI opowedt

.te Teofil ·Z., ".ie

d.-

zlla;amy adwokat ...

No mie;,ce oba j doJecholi~y azc:(tliwie, po C::1ł'" 'I'Me~"(UI s twierdził,
ie bardzo
prz'll;emnie
"'\I.Ię.ze mnq
rO:f1UIwialo, chot _ mimo , że
tlle naleił do mololl\ównllch

- nie ;cllem pewnll, c~lI JlI"t
raum udalo mi .ię powi/!'cizie; chotbll kilko zdooĄ. Ale
oba; blllU1nY zodotOOleni._
JAN M .

R EKLAMA I OGLOSZENlA

WOJEWODZKI ZWIĄZEK
GMINNYCH SPOLDZIELNI
..SAMOPOMOC CHLOPSKA"
ZAKUD OBROTU
ARTYKULAMIPR ZEMYSLOWYM1
ł SP02.YWCZYMI w PRZEMYSLU
ul Mickiewicza 28 a

NACZE LNI" qM INY BIRCZA:
działaj ą c

zgodnie z art. 29 ust .. wy z 12, lipca 1984 r. _ plaDewaDhl prsestrzeo..
Dy m (OzU Dr 35 ·pOL 185) i art. 9 ustawy z 26 marca 1982 r. u ochronio grwuow
rolnych i l eśnych (OzU nr 11 pOL 79)

•

ZAWIADAMIA, ZE
tywy d o 2000 r .

• progra mu roln iczego wykorzystania gruntów przeznaczon ych na cele n ierolnicze w projekcie m ie jscowego planu ogóln ego gminy Blrczy i m iejscowego planu
szczegół owego centrum m iejscowości gm innej Bircza do czasu fa ktycznego
w ytą·
czenia tych g runtów z: produkcji w okr e sic do 1990 r .
Projekty wył ożon e b ędą w Unę dzie Gminy w Bituy w dniach powszednich
."11 godzioach 8 ' 1%.
. W ostatnim dniu wyłożenia - o ,odz. • - odbędzie się dyskusja nad projek·
taml z udziałem projekta ntow.
.
K -1 5411

Ogłoszenia

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KONSTRUKCJI STALOWYCH
I URZĄDŻEN PRZEMYSLOWYCH
. MOSTOST AL" - KRAKOW

oferuje
pracę

R YSZARD R OS ALKA (um.. J a_
roslaw. N. 5łoneew o a
m
02)
u:ubi l prawo latdy lut.. B
Graz
d o wód
rej estracyjny.
wyda nIl
p n ez W ydział Kam un '.uJI Un odu M ieJskle co . J aro.s, ...lu.

C_",

ZBUBIONO · zez ....'Olt-nle no sw zedsi piwa nr L .. A·2/&I w skle pie
nr 111 p' ao N. nr.ml..
P_T
Mt.OD& MAt.ZEf:lST WO t d ;r;leek lem D05l.ukule m lC!Sl.kaDlłI na o.kr~ 2 la t tli Jarosl aw lu . · Przem y_
ślu lub Runow ie . Plalne t r6u·.
Ore rt Yl ,,4399", BIuro
Oa;lone 6.
R unó w.
0 . 4699 / 1

S PR ZEDAM freu rke do d rew...
na wla$fleJ konstruk e łl . tu ne l fo..
liawy z e .o. 3OJc0 m, wru t ple«m. Wladom"lil M.n,o. lea 1111.
R u.iułe.. ,\. ndnel.
0 -3S3
SKRADZIONO d okumcmł1
na
D&2.wisko Edmund T a m . wsk!
0raz prawo Jazdy.
wYdlne Oł' zer.
Wydzi l ł
Komun lkld l
U rzed u
r.t!eisk le~o w Pnemyłlu .
0 . :J54
KRAKÓW
NOWA ' _ HUTA!
M iCS2kanie kwa ter unkowa 34
rn.
d wa pokoje. tamlenle na r 6wno.n edne w Prze my'lu. WI.domołć,
Koniu.stłr.1 Ił.
0-351
S F RZE DAM p ice do
' w y p leku
.totków do lodów z wle wki
lU·
lIOmatvezn. _ lokal do wvnaleda.
BoI~t rałSyce !1l..
~
SPR ZEDAM f let:. t 2!r' u 0912 r.l

granicą·
Zg łosze nia

i inform acje : Kraków-Nowa Huta, ul.
UJastek.. tel 44- 51-44, w. 219 i 194.
Dokumenty potnebne do p rzyjęcia:
•
•
•
•
•

d owód osobisty
ksią żeczka wojskowa
świadectwo pracy
ostatnie ś wiadectwo szk olne
Inne dokumenty s twierdzające
zawodowe.

k walifikacje
K-326318

~=======================:::
PRZEMYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W PRZEMYSLU

w un:ądzio pned s łębiorsłw.
SPECJALISTĘ ds. ELEKTRYCZNYCH
Wymagane kwalifikacje - wyksl;talcenie wyin.
lub średnie techniczne z uprawnieniami.
Warunki p racy 1 płacy do uzgodnien ia z: d yrekcJ'
przedsięb iorstwa Przemyśl , ul. Łukasińskiego 7
- tel. 32-41 lub 27-45.

wspóle.zueła

••

ts.

0.-360

P IOTR
SZYOLOWS K I
(um.
Me:tbow i« OJ. qu bJł p rawo jud1
ka t. · II. w ydane w Wydtia le
Komu n ,ka cjl Urzędu
MieJskle,o
w Przemyślu,
0-361
ODSTĄPIĘ pom Ieszeze nie !li cleh" działa lność rwmlełlnletll lub
lJ:a rd. Sprzedam
maI lci. Prsa'
DI )'j ), ' eL .....
G-36a
SPRZE DAM ma u 1G. do p lsan !a
d.m.ie: PneJa"i1, aL Jli d" łewj.
waliikowllo.
ma to u t y wan,-G-363
Wiana

.'1'.
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lr.sI.ę&"o wd

81..dll;1.l11 N ••CSJ d elulec ó w
Pne_,.łla HALINIE CZADO
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PRACOWNIKA DS. TRANSPORTU
REFERENTA DS. OPAKÓWAA

Wal'UQk.1 pr.ey i plalcy do uzgodnienia w sekejl
.pr.w pr.cownic:zycb.
K-I 53/ 1

KOMUNALNEJ
ul. Slowackleco

SPRZEDAM okuy Jn le
dułe1l:o
f iata. "ne m)'iI. ul. Kardi a n. L
0 . 351

spawacz . m on ter k onstrukcjI
ślusa rz • tokar z
elektromonter • operator t urawla wfcl owego
operator dźwigu gą sienicowego
kierowca-operator . kowal
frezer . murarz-tynkarz
ci eśl a . m alarz konstrukcjI
.
Zatrudni ró wn ie! pracownikó,,' n iewykwaliCiko..
wanych I: m oż l i w ością zd oby c:i.a zawodu w ramach
szkolenia we wn ą trzzakładowego.
Przeds i ębi o rs two gwarantuje wynagrodzenie ln-o
dywidualne wg ta ry fikatora włas n ego, uwzględni a
jącego kwali fi kacje oraz w kł ad pracy.
Dla pracowników zamie jscowych zakwaterowa...
nie w hotelach pr acowniczych, możliwoś ć korzy'''
stania ze stalówek pracowniczych t bufetów.
Wszelkie świadczenia socjalne, wczasy, kolonie.
wycieczki it p.
Prze d si ę biorstwo prowadzi r ob oty w kraju I za

MAGAZYNIERA ART. GOSP. DOMOWEGO
ROBOTNIKOW MAGAZYNOWYCH
UDOWACZY W EKIPIE ZA- l WYt.ADUNKOWEJ
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GOSPODARKI

w Wycbla1a Kal'O llallr.a cJj
Miejs kle ło •
JarOI I" .. lu.

w zawodach:

ZATRUDNI NATYCHMIASl

IlrobllC

. JAN PART YKA
(,nm.
134) . Ulu b!ł prawo In 4 ,..

mężczyznom

.

.

w dnlach od 1 do 21 lipca 1987 r . zos t a ną
wyłożone do publicm e,o Wl lljdu
projekty:
. • miej scow ~go plan u pIgospodarowan ia przestrzennego gmin y Bircza i m iejsco\1fego plan u s zcLegó łowego centrum mi ej s cowości gminne j BirC2.a na okres pe rspek.

OGŁASZA

.. PRZEMYSLtI .

10ł

PRZETARG

łłIEOGRANIC·lONY

na w ykona ą.ie rem ontu pokrycia dachowego
wyk onanio obróbek blacharskich na obiekcie
Miejskiej w Prze myś lu, pny ul. Lelewela. 4.

oraz
Łaini 1'>J'

.\

W p r zetargu mogą wziąć udzia ł jednostki gospo..
:cIarki uspołec znion ej oraz osoby prywatne.
· Warunki techniczne wyk on ywan ych p rac znajdu • .
j ą sit:: do wglą du w dziale technicznym
przedsię-
b iorstwa,
Oferty przetargowe n al eży skład a ć w Kopertach :r.
n apisem "Przetarg", w sekreta riacie p r zedsiębior.
stwa w terminie do 3 dni od daty ukazan ia s i ę ogla... ,
szenia.
Komisy jne otwarcie ofer t n3s tąp l w 7. dniu od
aaty ogłosze nia w siedzibie przedsięb iors twa, o
godz. 9.
Zastrzeg. się p rawo wyb oru oferent. lub
wawiewa przetargu bez podania prl:y czyn.
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PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWNICTWA ROLNICZEGO w SZOWSKU

ZATRUD.NI
KIEROWNIKA BUDOWY - IUI budowach r eaU:r.ow.nych w okolicach Birczy
Po okresie 3-letniej nienagannej pracy
biorstwo zapewnia mieszkanie .łutb owe.

przedsię

Warunki pr.cy i placy do uzgodnienia w sil dzibi,
w Szówsku - tel. J a rosla w 28-01.

prudsłębl orstwa

.

K-3473/ 1
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SAMODZIELNA PRACOWNIA BADAN
I KONTROU SRODOWISKA
w PRZEMYSLU, ul. 2.ulińskieco •
tel. 51·13, $$·40

WYNAJMIE LOKAL
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XIV OS

Po dyscyplinach zimowych, przełajach I bloku spodów halowycb XIV Oa:ólnopolskleJ Spartakiady Mlodtiety - prze-

myslue ma na swym ~oncle 107 punktów (o 55 pkt. więcej,
nit na takim samym etapie XIII OSM I). To bardzo ob l~ują

ca Hzalluka" pned spartakiadowym finlBz.em, który W bln.
r<>z.egrany wstanie w Bi elsk u-Białej.
Reprezentacja regionu po]edz.[e na kOhcowy "akord" XIV
OSM mając w Ulnadrz.u jui uz.y meda le
(dot,. Jt,tangalY
Staniłilawa TroJniarza OT3Z
brązowe Jego kolegi
Wleslawa
Skowronsklego I pin,ponglstkl Anny Wnuk).
Bwrąc
pod
uwagę. :te staną do walki nasze najrnocnieJne od lat atuty;
t1c:iarowcy (junlor~ s."tars1. ale dopieTO w ,Ierpn!u), lekko-atleci. nie będący bez lZan, akrobaci oraz _ być mote w
roll .•cu,mego konia" _ p!.Jkane JKS, k tórz.y Iprawill nam
ogromną n1espod1iankę

a

zdobyli Jut 12 pkt.) -

mamy real~

ne szanse na nawet podwojenie m edalowe(o I punktowełO
dorobklL By jednak nie Ulpen.yć. popnestabmy na ~. :te
bardl.O cenne będą rowntet wszystkie punktowane lokaty_o
Do tej pory w XIV OSM "punktowali" pn:edstawklele 12
dyscyplin J. 14 k lubów (na XIII OSM - 13 dy5C.)'plin J. 11
kl ubów). Punk1y ",obyli: przełajOwcy _ 25, kosz.y~ane
22. c:I(iarowcy (lun. mł. ) I ten1.ikt .tolow! _ po 17. krę.g1 3~
rze I nerm1erze - po 1, siatkarze _ 6. piłkarze ręcuU - :!I
oraz; blaihlonUcl, zapaśrucy. boklerz:r I l udccy _ po l p unk·
cie (dalsze p unkty - tu nie ujęte - zdobyli: pIłkarze notnl.
lekkoaUerl. jeidtcy, cll;łarowey). .
W uJ«:lu klubowym "tabela" wyglą,da następująco: Clou·
waj _ 2.5, Polbut _ 17, J uvenla _ IS. łoIKS
MDK _ 10,
Nurt I WFS (obecny patron In-ę(larZ1) _ po 7. PoJenia
i
Pogoń po 5. Znla I Start Jarosław _ po 4 oraz OneJ,
J KS. Ikar ł.owce _ po
%. a Zurawlanka J Polna _ po 1
punkcie. Najwlęku.e .zanR na wzbogacenie
te.:::o dorobku
mają zawodnicy Polbutu, Czuwaju.
JKS, Juvenll
l LZS
.,Hubal".

W letniej cu:fcl XIV OSM reprezentować DOlI b(dą (dane
na %2 czerwca): piłkarze JKS (junlorQ' młodai). :i l1t.angl~
n6w Połbułu, 15 lekkoatlet6w Czuwalu, ani.azonka 'I ,.łIu
) -ala" oraz akrobaci Juven!l (zawody strefowe WÓWClall je4.uz.e sl~ nie odbyły) o Ile - 8 nie powinni zawleśt _ WyM
walc~ IOb! ~ f i nałowe .. prz.epustki".
Trąmamy

Sukces
lubaczowianek...
Zwycięstwem

reprezentantek Si.kol)' Podstawo.weJ Dr 1, w Lubaczowie zakończyły i~. I'OZ.
gfywnne w Przetny§1u. elIminacje strefowe makroregionu Małopolska w wielobojach ,praw.
notelowych. Podopieczne Wleslawa Tablna I Ja·
na Cieplickiego, wraz l. druiyną SP 14 w Kro§~
nie, awńnsowilłY do finału centralnego OIMS,
ktbry w bm. odbędzie alę w· C~stochowie. Trzecie miejsce zajl:la przemys ka SP 14, wyprze~
dza;lqc i u.ll:61 z azddu województw.

·•••1 amazonki
z I~Hubalan

nI_aka, która sdobyła .,przepu.stk~" podcu.
wdowych eliminacji rO&gry.".~llJ'cb - a vdUa·
tera kilkudzie.lęclu jetdteów • S klubów Mit.topoliki _ w Zabajce (woj . neslfowslde).
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l . Tarnovia Tarnów
2. MKS MDK PRZE1IlY$L
3. NURT PRZEMY$L
4. Jgloo pol Fryszlak
5 GUnJk Gorlice
6. Igloopol Plakor owi«
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2. Nlldwtśla n Kraków
S. Igloopol Fryat.k
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'. Podg6rze Krak6w

t. Tarnovia

l. NURT PRZEMYSL
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12. Leśnik Tymbark
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_ 13,32, 200 m _ ~6 . &6) , Ma ri. FI· Grzęs ka :t:3. GorJlny na _
Krze ·
llpowlOll (400 m _ 5~1.9-t).
M.ri. .,ZOW]CCl ł:i. UJn n..
Sicnnow
Demk a (I km _ 3.".Ił), Re n f\ l. 2:!, Gou)'ce _ Pclk itlie t: l . Miro·
Wiśnlew~ k . (widobllJ - 14.23, 8.a9. .,in _ lIrzejow lc:e 5:1 (31. (t ~l. Mali·
163), ntlllfl:llfl " X 180 m., bie ,uą~. kowt .. _ Oorl iczyn. 7:0, Gn~sk ..
w skl . dz le:" M .. łgonata Malec, M . - Mlrocln 6:1. Unejow ic!! - 00'
4:2.
Filipuwhn, Ueato. H.r. K . ł'lorek, nye" 3:2, P el kln;(I _ lIj"z n ..
ul )'skd"
elu
52.00.
Sr tb r. Sie nnow :... Gorliny n a 211, Kn ."
e.ow
'c.,
_
M
"ii
kow
ka
I:e
(7
I
De mO!d.lc pnywlo:lł y: lU. Filin,,'
wlrn: (~ OO m _ 21.83),
M. Ma lca 10.06.). ""1cra' . (;rz«kl
29.
(411ł m 1.02.54) I Ma l.-onala Lu· pne.1 Oor l lczyn .. _ 25 i Kn eczo'
kasl"wiez (1 km - 3.10.H) •• br~ - wlcoml _ 2S pkl. Awanł - G nę·
10WC: M. I\-la leo (200 m - 27.68) I ,k • . s na de ll _ Gorz"ce.
ORUl'/\. IV : L'sle
J .m,
M. I. u kas:.,wlez (4110 m - 1.&.1.?3).
I·on.dlo dwie e'twarte I .. k ~ t v za· O:1ch nuw 1:2. R,, ~.kowa Wo l.
Ce wk,;w
j(ly O. nar (l&Q m - ' 3.83 I ZOO M' ę"-In l'iow y &:0,
S!eni awa
m _ 2"13) . • " ' ''''' - M. O.m ka W ielk i!! OCZ" 5·!.
Stary Dz!k ow 1:1. Zah.te - Lilk a ·
NIM ni - 1.05.32).

x...

ligowe w t erusle

słabszą·

m

Iw,,-

rozgrywkJ

_...

swego ~pr-ezent.nta .. )ejdzieckich finałach X IV OSM (22 bm. w Biekku~
·Blalcj). O medale i punk towaną loklltę wal·
CZ1't w nich będzje (w konkurencji WKKW) Ulwo4nlcz.ka przemyildego ,,Hubala" _ Anna W-

alełI

Zakońc:.tyły

Itolowym. Po wstępnej tiUle rozgrywek w klaaach:
mlędz)'wojewOdzkiej i międzyokręgowej
podzielono zespoły na 8I'UPy ,.A" (od 1 do 6) I
"BW (7-11 lub '1- 1;). W gr u pacb odbywały . \<::;
kolejne mecze I tląd w tabelach mylące r6:truce
p u nktowe (drułyn,.. kt6re zajęły 'I I 8 miejsca
mają · wJ(lcej punkt6w nit :lespoly na lokatach
5---41). Podając tabele le10nu 19&1 / 87 oddzleli~
lilimy (linią przerywaną) grupy silniejszą I

t . Jasiołka Szebnle
10. Tęcza RzeszÓW
11. Wisla Grębosz6w
11. 2URA'WIANKA- -

".J

Z
boi ak i hal

na mecie (1)

Pingpongiści

7. Znicz Wańkowa
l . Błękitni JasIerun

~t.iem1 IDłeU

kciukI!

l~CJA

••lI, , '

(7."'.

' WYC1'al Cew" 'Iee a:. "O
k ó .. - %II. p r ud Z.lutem _ t5 1
Shlld.w" - zz pllł.
Aw . ..
Cewkó ....p .. dcll _ Sb.r,. DlJkiw.
KLASA "e"
Gltll.f'A I , IWcb.lowk.. _
Da4lIowl(l(l l :!. H e rmanowilIO - Lęk
II 1:1. Duakowice - lJerma.owie..
f.:1 (1 I 14.06.). WYI'1'III,
Duóll...
wice (IIW~1lS ol" kl...O " ) K.
pl'Ud UerOlanow lealUi _ 22 pkt.
GaUPA U : M . kowisk o _
T,_
w..u. 1:1. Wlellin Wi ei _ WietllD
W 4: 1, Wy"ck Korseni(la 1:t,
łiu r llehow _
Wi:łlowulclfI 2: 1. K . nenłe. WJellin Wid 2:3.,
WicUlD lU _ M .. llowilllo - 41:1
(7 1
14. N.'. Na lI.leJk ę pl'1le d końcem
rUlrywek awans 4 . k IMY
,.8"
I .pewllll •• ble WieUiu UJ •
ORUPA W: KI:oIelow - Lopu"ka WleUi;a I :J. 8pom u . n _ Wt~
obe r t:1. ROIbór. Pneworslll
Uawl.wlee 1:5. a.'bla r. DluCI
J~w.~nlłt Pobkl ':2. Clesuein ... ł, _ J.d"w"a S:4, Jolllowka
Relbor. Dl. ':1, J aworn;k - Ro,b6n P. %:1, Iław lowice Sp. mUl 11 3:~. Wichcr _ • KI l leJów
':6 (1 i 14. OEI.l. Sy'u .. cj.. Jall
•
er. Ul _ awans ' ... punkl.
GRUPA IV: Rud. Roia nl eeka Zablmła 3:1. Lukawlee U _
Wó l.
II. Klowlek" 5:3.
C~lIunó ..
Now a Orobla '1:Z-. Krewlca
S~m •
_ Ha"n; a Dol ua 1:5, Fulor1
Miodów S:I, Fu tor1 - Rotda
I :f,
"łoel", _ Stare Siolo ':!'
Nowe
81010 _ Kro'llll'lc. ł:Z, HUlnl •
Cien.uo ... a:s, Nowa O"bla
Lu ka. lee II Z:4 (1 I 14.... ).
Sy'D.(lj. Jak W c r. II I D l - . ... a ...
Bann!.
KLASA

OK8ł;OOWA

S' ówlko ':1 (Ry4& S.
Sloma I Rat p.
IIpoma.n 5::1
(Mo lań. F.II..
Slylar,
8~ńko.
Mic:iSl łla G.). K up l.\yez(l - Uo '
rynlf!Q S:3 (Qierouk.
Mieln.lc&ek,
Pindur. dla K.l,
Rotwl"n iu
Ra dymlto 4:6 (S.elau . r . Skowroó.
~1l 1 % d ł . R.l. Tu c'l"mpy Na roi
4:1 (Gmiterek d l. K.' Zur:awl.ukll
_ Swiętonlow.
2:%
(Pdryczka.
Maj che r dł . Z.), Orły
- Dyno·
yl" 2:3, Pi erwne m l~jsee I .wa:)'
do kll.$y ..1\1" .dobylo nadymco
(43 pkl.) pncd Or lc'11 (3!) I S .... ·
,naneLU (31), zd " Krad,w ..~-e l: l»' laly
druiyn)' lIoryuę..
n oiwien:~)'
I
Or low.
Oru l _

GUl"l'one Włkl 3,
l dla O.), o.Ć

KLASA .. A"
CznwaJ n _ Poln a n
5:0, Ul ·
l:on _ Znp;!, IUw 3:1. K:asz,.c~
Polon ia n . 0:0, Ole.~zyte - " l.5zkl
3: 1. Stuhno - Gn ' ew ~.yna 1:3. Awansow ~ ly :

Gnie .... cz yns.

~e%erwa

C~ uw aju

...'"-................... .... ".'"'",....'"',,., ... , ...
," .........
-.. "-"'-''"'"''"'''.......'"'"...,..,....
Wakacyjna rozrywka ~ Wakacyjna rozrywka ~ ','Vakacyjna rozrywka

l
l

WIRÓWKA
Po ~l4ADla w!!6wkl, · litery I
,.• . ,.aumcrewa.,eb od 1 do 11 u..

ł

.

,

'''.niI

~

bul.. Petcąlck wpll}'w&ai.
' ",",~6w .. pola ..a&elonym.

ł

~

~~

''".~ -~ '-"""~,~,-"""---~~

'

1) wojew6dtkie miasto nad Sanem,

l

2)

poc~tkuJąc,

prawnik, 3) w paru

ze hubą, 4) przewinienie, 5) roduj
pokrycia dachowego, 6) m,jej,acowość
w poblItu Przemyśla, 7) ubytkowa
ctęść m iasta, 81 mała bułeczka w
Prr.em yślu je j nie kupisz, V) fajtłapa,
pokraka, 10) dawna nazwa nauczycie·
la, 11) dawn, kon ny pojazd lpaeerow
wy, 12) najgoręt.uy okres lata, 13)
punkt zbiorowego tywlenJa, 14) pasmo,
seria. . nJeprzerywalnoJć, 15) ptak-

'butelka, SI} ~ • dr• .x:&Yk l~
32) pra'c ownlk utrudniony Pl'lY _"ple·
·lilku, \ J3) ,daY(!1i .. .., : adnł!ni.tracJi po.wiatu, Mo) "letwfte .putiUCIl\e ,wykona.
nie dzieła" muticme,o,' teatralne!o, 35)
papier udokumentowując1 co.ł, 36) bo.
dziec, 37) ryba: 38) dawn,. zarządca
piwnic panuJteecO.
drzewo tropl~
kalne, 4(1} . \arilec wUlerllk'.i, 4l) tacza~
jenie się na ' ko,oł, pu)apka, 42) ryzy.
kOW!la wyprawa, 43) okre.!l pełnIenla
ur'l«lu. 44) roduj \ poci.ku artyler,.J.
.kie.o.

d%\ent., II) natura, 17) pluti filar
przyścienny, 18) rodzaj pXllogt z ply.
tek kamiennych. 19) koloryt ,km-y, ce·
ra, 20) dyscypllna ,portowa na' letnie
upaly, 211 lumbago, 22 UlIlona u drzwi,
23) sprzęt do terliu stołowe,o, :U)
wspina się Po ,WYllokich ,6rach, 2S)
wotn!ca karety, 26) nędzn ,.. podl,.
c~elc, . 27) kanapka, zak"ka, '28) w
%'OCIiaku, H) w areb.ltektune ,otycklej
- smukła ozdobna Wiei:,.ezka .kłada
lą~ si, z cienkiego trzonu .1 W)'soklego
piramidalnero dutka, 30) tur,..tyuna

30,
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co

5

5

• "''-1''

"

ł
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doln11ll ien .. 1 do 48 utwon~
bul.. '
.
!'~loDlo: 1)

ruchomy rwz t pod-

,uwoW)' --. ruut mecbanlCtn,. zalilając,. w lpo.tób clągl y palenisko
kotłowe,

8) W'lr . b bednarski, · 9)
·grYJ:OflYamerykalUkl, 10) opiekun.

11)
l')

12)

"
q

lir

li

,, 12<"
l

,

7

1ł'2

1#

I

I'

to

fO

,.

-':-1'
2

"" ..

1215 :lO

li

ł{li"

f... " ,o
i""
l

Iq

A)

• 11 II, ,.l' . ,

"

to

f/ -

f

2

15

7

fĄ lłł

7]1.

plaowe

kolvpsay dla«ramv

lIalety -~.a6 wyraQ' O podanycb
mac:&eDlaeb. Wnrstkle litery uneR,OWAM od I do 18 ułwon~ hasło,

~

''''B. '8 101/

IIOJI l 7.
5 .nil
~ , • Ił'
5.

rftwl.-aIll1l tn,16wkl liter}'

plac, 44) dzialo, 45)

.."Pionowo:

~I umowa nl~tYnaro·
dowa, 3) zaslona teatralna: 4) 100spodarstwo hodowlan. w Ameryce,
5) roduj blasr.anego opakowania,
8) ma rynarski gra albo filury I
pionki suchawe talem wzięte, . '7)
w mitologU greckieJ: potwór %!eJ~·
cy ogniem z pa~ . UI lwa. ogonem
wę!
i tułowiem kozy, 8) elegancki
str6j kobiecy, 16) poprawka, errata,
In duty kom pleb leśny, 18) meta·
lo wy, plaski Jrąg, '9) powk, stru·
m ień, .... \ tocty .Ię o nią gra, 211
orkiestra ~ ~ w6rkowa . 22) kara d y·
scypllnarna. 23) rodak. t iomek, 31)
nazwa da\\o'nego clętklego pojazdu
konnego. 32) ryba z. ~zędu okonio·
kształtnych,
33) ~16wny z.apdnlk
corridy, 34) otw6r wulkanu, M) ~
mvsl n!ezinczalny, 38) utucz.nl. u.
~ypany ,p ag6r ek, 37) cyklamen.

1' ..

dłutuy

pru jBtd

środkiem

low

komocjj, ~ B, .pra~a wykonywana pi łi!, C) polsk·le . bogactwo. DJ ptak z
imienie m męsldm w nazwie,
El

SZYFROELlMINATKA
-"ałny oapcn~

UHyn'OWUle 'wyraQ'

alach, pamJęłaAA te
kry, UIeT')' te naldy
• b1.uDIII pleaawyeh
Uw, P.IOS&ale llIe{y
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Wyjazd tut" tycmy: 1-2-3-4-5-~7-8
Stopień wojsk OWY: 3-V-IG-1I- 12-13-2
Pokój do pracy, np. lekarza: 14-8-15--4-1~17
Krzewinka, p61pasotyt drzew, rOślin a lecuticUl t trująca:
18-5-:-1''''''
10-10-8
L6d4 ok,rętowa: 21~ 8 22-23-2ł-a
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ZASZYFROWAN·E WYRAZY

Ir:.y
Prawhllo~n: r01.w lua nla .um, lublal w I_wa nhl eenn1ch narrod, ·Wy_

ł

I
I

I

JednakowytQ liczbom odpowiadaJ~ ,Jedoak• ." U.
wpi!IaĆ w odpowiednie pola diarramIIl. N~pnłe
wypełnionel"o dia gramu wykrdlit: Illsw, ' lC, pta.
czytane rzędami poziomyml - '-o")n~ hald.. '
•

~
ł

I
I

,

o pod."yeb pordłe,J '!!Pae••

.... I-y~.... kuponem)

ł

•I
I•

ł

ł

,

ł

ł

m iasto nad Wartą na pd.~wa:cb. od
Wrześni .. Fl ·plusz wątko.wy~ G) ar·
Iyleryjakl wóz amunicyjn y. H ), 1fO'maday przeman;z.
I) poJa.ul za·
przęgowy
utywany w starotytno.
ŚC! , J) Wf::glenkl. piel pasterski, K)
paiistwo ~ Atenami. Ll planeta lu.
dzi, t..) gr~ck le b6stv.-o pnetttRCU:.
n ia.

'nml• .M""••,. ".wl,u' "".. -••zadaa
,.,1...-

~

uchwyt, . tu,o·

I
I
I

I

<I

I

r.

• p61 ponumerowanicb w prawym

w

c,

.., ,.
.. -I'
f, ,

I

I

SZYFROGRAM

11

.f I" I"

I

~ I"

I
I

KRZYŻÓWKA

wymako,
wódz nymskl,
oodraue, 14 mluto wojewńdt
kle, tS) saak z .. .h iny tyra!. 18)
,tlclo tmltuj~e drogie kamien ie, 21)
111 drogocenny naszyjnik, 24) iubl WE; drować, 25) barwne zjawlsko atmo-.!lferyczne,261 krzew z rodzin,. r6żo
·watych uprawiany w f"arkach, po_
chodzi z At;!, 27) ferie. 28) jasnoŚĆ.
29) dawnll broń drzewcowa,
30)
ltan w USA, ~q ) sitny, d uły ' pies,
·39) przewiewna tkaniha, 4(1) porcja,
doza, ,,1) kil, 42) utw6r, 43) kolis!y
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