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pic
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ftIlrnlot. po K i ~ d"nym pr/ez n"ll prze wod tern Jut do robIllirn, ·sie pn;;- niku .
e~e.Jł kempln!Jow, c łt.
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tu rystyez.ne
neml
lo walor)'
wl~kne miasta. bm. !Jdzle się
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.t:Ichw)'cclIl ..... mkle m I
i Ilou,. na i mlecl TJ-lcb:.l kor'lY- It d m)'
stai: ... ubi kaejł (lakłe zreulq, parkie m '" Kr:ulc:r.ynle - sa lu
niespot yka ne dr~e ",· :a.
bar dzo pr ymi ty wnych), nalei.· f.up eluie
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L 18)
12 VIII - "Dł ll't nlcy i;m lc r ·
ci" (pol. l IB),
12 VUl - "Pan Samocho·
d zik I nlesamowl ly dwo r"
(pol, b.o, seans 1),
6, 8. O I 11 VIII

PRZEl\1Y8L
l\ll -: dl)'lIą rOdo we;
Kslą-ll.: 1

Klub
i

F ot.

T . ZrEMBOLEWS KA

rra ~y

6 VtIl, gOdl. 18.30 - Pro·
jekcja filmu pt, ,,42 rocznica
twycl~!twa
nad raszyt.mcm".
11 VIII, sod:.!, \I - Otwarcle wystawy fot ogr aficznej pt
,.Lotnictwo polskie".
Wystawa: "KMPIK
okicm
!otoreporteru",

wystawa lotogr.. liez.na. p~
"Powstanie Wa r,.,..a wskie".
lItueua Ń"iKlowe Zje .... i '
!'nemy_lej
5 VIJI, godl. 18 - ,,1\11t,.lor.la hinduska" ~ w:ykJad.proC
Tadlluna Pobotniaka z UJ. ,
Wystawy: " Malarstwo fla mandzlrie XVII W," (ze ; b iorb"" Muzeum ' Narodówt'go w
Wanr.awle); " Bq:;o.w ie lud6w ,
Indii" !te l.blofÓw , M\ltcUln
Azji I Pacyfiku IV Wl1rsznwie).
Sto"'ara)'saertie PAX
Wystawa ma\.antwa Rity
Legumlny.Tompalskiej,
Sb · '
nlsławB Lunc~d
~azu,rkle~iąa·

I Ant onic~o

)YoJew6jłaka Bibliuł"lr;a

PubIluna
Wys ta wa :
,,22
l. ipca
Swl~to
Od r od!cnla Polsk i"
(filia nr 8 WBP).
WoJew6dr.kl Dom KuUury
WYltawa
prac
członków
KlUbu P lastyka Nicprolesjo·
nalnc i o.
.. Fred.reu~"
O VlU, godz, 17 Leon
Kruczkowsk i:
.. P icrw:a.y

'

dzień -wolności".

Osiedlow7 Dom Kultur.r
.. Kmleele"
N ieobozowa Ar..cja Letnia ery, ubawy. w,.cieaki, fit·
my (Codzie nn ie
w
&001.
0-14).

Kncwieu.ia
KIlUllty Swleekid
7 VIII, godt, 18 - SIJO tka- '
nie autorakie ze Zbignic.wl'lll
Pr~tal,i"'m (sala TPN).
Kino "Roma" (.,ean5e: ,od'!:,
17 I Ul •
• 5--e VIII - "Czułe s łówka"
(USA I. 15).
1- 0 : nr - ,.Nieoc~ckiw a·
na zmill.na mie i ~ c:" ( US A I.
15).
1()-11 VIII "Dobre o~
świe tlen ie" (CSRS I. 15).
10-11 VIII - "Gr y wojennc" (USA I. ł2. scans I).
'12 VIII
.. Za pr Q.'lzellic"
(pol I. I ~1.
12 VII I _ "Komandus i
)t
Nawaro ny" (an!'; . I. 15, seans
Towany słwo

O.

Kino ,,8 alh' k"

I., ,: a n ~e :

It .."h,

I B. Ul I %0).

5-6 VIII - ..Swladek m imo woli" (USA I. III).
'l- u VItI - "Obcy - dccyduJr:ce 5tarC"l e~ (USA I. 15).
7- 9 VITI _ .Cu downa C:la~
pec~ka" (CSRS b.o., seans n,
PItZł:WO S K
I\fldslci Q;roilck KIlIl ur y
Wys tawa fotog rafi czna : " MO\(
w I D- leciu swoJcj działa lnotcl"
Mi eJ.~ ka UilJliot eka r'u iJllcznlO
Wy~tnwa: "Tytan pracy" w 175 rocznicę urodzin J , l.
Kral!Zcwl>k icgo"; .. Ka r tki
1.
ta mtego Li pca" - wystaw:). 2
okln;j l 22 Lipca,
Kin u
.. \Vust.awa"
(seanse:
g,)(h. 15, n I 19),
6-'1 VIII "Orły
T emidy"
(USA l. 15),
9- 11 VIII
..Grzechy
dzieC i ństwa" (pol. I. 12, scanii

1).

10-11

VIII -

nlcśmiertelnoki"

,.z:lgad:tll
(ang. I. 18)

4

Z TEGO JUZ KORZYSTAMY

,

Oddano .do użytku przed Lipcowym Swiętem
Mos!.

w

W

Przemyślu

Gd y powódt m~tYl3 mon na ' Wlane w Nowych Sa~
prz.ed. m ie.ukahcp,mi te} wll rysowała liQ nlewesola
pcrspc.ktywa_ pokonywanla_ nekl \Ol br{>d. Nic p ozos\awio·
no leh jedn ak $3mym l obie, t pomocQ. pospiesz,Ylo _ J,resJ,tą nie Po r a t p lerwsty w takich wypad kach - wo,sko.
toJn ier:;:c Slą sk l ego Okn;:su Wojskowego zbudowali mos!y
w Nowych Sadach I Huwnlkach, a dtl~kl tapobleg liwośel
władz c:miny oraz samych m lestk:mc6w, IV "wolnych" ch"'llach Id(}1yll jeslcte wyremontować , most w Nowoslolkach
Dydyńsklch (choć tego przed s".:w;!.\~cla nie m iel! w planie).
Swą pr acą 'lllskarbill sobie wd t IQer.noM: I uzna nie m lesz.
ka(le6w wspomnlanye h wsi.

_ 1__.'.'"

Na lI;a~o,'1 ,;~cnh~ ' ('J lnwcstycJ i, m ie szktu\c)' Prze-

c1.Clta U jui od daw-

my ślu

na. Wrcucle ;cdnok, po
wiciu bil8d~ budowy, dm&i most nu Sl'Inic , tat si ę
r zecl.,Ywi'łtością - w PTlCdd 'licń Lipcowego SwlęUl u_
r OCl:)'.k ie prweil:to ,WlillęU<.

p rzeJechaly p icr ws:r.o samOC;:llody. Z monu eleną
!liQ 1;wlaucta
zmo toryzo.wani, ' ro<:hę mniej ruchowcy, k\ó rym

o jego

dba ć

J est

to

strukcja

t rudno

prly)d:t.lc

Biblioteka
w Drohobyczce

utr~manlc.

unikatowa
w

kon-

'!talI kraju I

powicd:dcć,

jait

~

d zic sil! ~'1prawow3!8" w
trakcie eksploluacjl W no-

M ieszk ań cy Ol'oho byc~t (gm. Dubleeko) t eraz zapewne
nie pos p ieszą tlumn le do blbliot.e ki, ale gdy nadeJdq dlugie
jesienne l zimowe wieczory, to ' c:;:y\elnictwo ani chybi
wuośrile, Zwłaszcza , te kslątkę wy potyczyf ~d ~! c m aina
na mIe jscu, bo p rzed Upcowym Sw:letcm Ulk ońctQfIO włólśn!e
k3pltalny r emont mie)"~eowcj mu Gminnej Bihllotcki P ubLicznej,

m cnk: l at une facho wej m ost

jest picrw:neJ klo e)', ma
171 m długości I 13 cf nerokości.

no wcq

Głównym

ro bOt

IJęb\ou lwo

Mosty
gminie Fredropol

wykO-

T'rzcd.
Gospodarki

było

KJmunalncJ w Przemyślu.
Ił
k ierownik iem budowy
mgr ini. Jeny Lelek. Do
wyr61niajqcych lit: pracownlk6w nalc.:i.ell In. in.:
J erq Bul3 wa, Whtdyslaw
P lllka.lZygmllol PJr6g:, St.o.nislaw Pudeu I l6r.e! WeIOlowsld !oC stalowowol_
skiego .. Mostosta lu" orar
J6,wl
Kocaj, ' ZygrnWlt
Ku stra, K lllimierl S'tClew
pł: n ik I TadeulIl: \Vilc:tak ,
WPOK,

Stadion w Medyce
W ll !1'l!:1Ima, eZll niC1 - J2 wlllado\OO7l1leh pf.aslciem clc~a r6wek.
o l ącz ne; wad~e 360 lon, cierpli w ie oczekitlXłlo J1 lipca na pr6~
b~ obctq;tenio mO.l' IU, Wll tr z1lfl1al.

Oddanie lllOSlU Jesl nkoóc;um! c ID "Jcrwucl'O cla pII p rac 'twhuan)'cb •
rOlbudoWlł arkdi "ounanlkacyJncJ,
ulno:łllwl:lJ~eJ
oocląte nl e eea\runl mlasla
od pClja:zdów, Iwlane"a
' ych, kture pn.eJddia.lą
l ~ n:Z)'l t'm, Podk reślamy to,
b~ mnlkontenct Jut na rze_
k aj:}, te nowy mon n a
niewiele ,i~ ula, akol'O n ie
5.1 1:mode r nitow(!.nc drogi
doja:zóowe~ n ie Lbudowano
pr:tej ść dla piest)'ch, p r~
jaŁd
lViękuych
samochodów
unii "Jillwiają nl s :(l e wIadukty k olejowe.
1. ~ prawda, a le ł na ten
cd $(1 środ k.i l wy kona wt .:. Uty, :": iwa n le nie mi
wl~.: >en5U. motna Jedynie
talow3f, te pr3c tych nie
prowadzono r6wnoleglc ,
bl.l dowq mostu,
Oddanie tej inwestycji
u:l\ot.llwi takle ro tpoc:l:l;'Cl e
(być
może
jeszcz.c w IV
i.:.wartale br.' budowy koleJnego mostu na Sanic, na
wysokości
oJicdla XXXlce:a PRL. Na t c n cel
r6wn le t 5.1 środk i, Je:;1
takie wykonawca.

Stadion piłkarski z w idowni ą na 3 lył. m iejsc oral b:cł.
l
urzqdzeniaml lekkoatletycznymi - to efekt pracy
społectneJ miesz kań có w Medykloro! wykorzysta nla ś rod 
ków Centralnego Fundustu Rozwoju Kultury F i2.)'cz.nej I
Gmil1nej Ra dy Narodowej. Gospo-da n.em ob:{!ktu ~.st LKS
"Bbon", W n ajblwzyc h ł:lt ac h pow,tanq jestC7.C boll ka do ,
siatk6wki t p iłki ręczn e! k ort tenisowy Innelnica,
n ią

Sanepid w Lubac.zowie
Zl ośHwl ł wierd:z.l, te budo w la ta Jest na wy rojt, te lubaczowsklemu sanep!dowl ....·cale n ic pot r'LCba 31 lak ob·
s:ternych pomieszczell.. Nie tak w ów dawno podobne glOSY
moma był o usłyszeć przy okazji oddania do uty ~ku pr uchodni rejonowej. A dzisiaj? Dzisinj n l!tl Jut n ie mów i,
Jest ona ta du1a.

te

Dla p racown ikó w Tere:lowej SIacJI Sanitarno.Epld emio_
logicz.nej w L ublIczowIe, przenosiny d o nowego obiektu
or.n3c,njt\ zamianę 111 m kw. w st arym bCld)'nk u n3 ... l 100
m kw. tllnkcjonalnych pom lencl.Cń. Ich k O llcepcJ~ opracowala Wojew6dti:a S:lIcja Sanita r no·Epldemiologler.na, uwzględn I li JI'I projcktancl I \ enu
t rwn <lrUjdWnle oblekt\!,
kt6rego p3 r te r przeUlaC!ony jest d la pnyc h"d ni p rteciw~
grutllczcJ (wykona.wc:t robót byl miejscowy PBRQł.).
•

PrzcstrorJae pomlesiez.enia p01:waJa ją na uruchomienie
kUku prat'ownl, ktorYCh doty eheuu nie byio w Lubaczowie
(ma te rlal do b3dań wożono dwa razy \\' tygodn ill do Prze_
my4łal
Będt\ w i~e Jak informuje dyre ktor rsEI':! Wła_
dyslaw Roma now ski _ praco wnie: u ka:i:eil je li towych, m1 ~
krob iologiI Dg6lnej. mikrobiologU ł.ywn ośc! l wody (p racOwnia tnjmujqca się badaniem wody rl.l nkcJo nowala ju;!: od
trzech lat w wynaj m3wanych pomiencteniach), chemiewa
- ;!:ywnoścl. t:ywlenl3 1_ wody "'oraz pracownia b3danla
'u<odliwości chem:cmych l fl2.)'c lnych środClwlska pra ey,
Ta ost3 tn la nannwiona b!::dtle gł6wn le na badanie wspo m_
nlAnych ,zkodliwoAei, wyst~puJ~cych w pra('y nn wsi I w
rolnictwie.

...Pen::!!! Naru::cie mo!no $fę pochwalit, te mamv Ul PT::emll·
II Ił o t._ dwa m05tlo' (1I1e Uc::qc kol e;Owego. oczlłw iJcłe).

Fot. R.

PAWŁO WS KI

o c\,.wlActe, troch~ czasu jeucze uplyn le. tl!1\lm wS2.)'slklc
pracownie ~dą w pe ł ni urząd wne orllt w)'poila1one w nIc..,
2:bc;dnq a pratu~.
Zebrał

(cd)

SPRAWY WSI I ROLNICTW A

Będzie

most
zamiast promu

Zboża

W'pocZ )' .... lllc)'m

w K rulcz)"IUłI.
c:1l<z~ ""'OCI J4 u.ll tory. - lilii w)'tna
- UlllIu~ jOlCl .....1I &rOIU_lee ay·
IU ... )ę lew Ic)'. Ta hłl l ałllW~
auny
wot4e)'..,h i w it POl. ~ d6... a1u1łt bo-wiem pOt)' U<OWl O~Olnemu. w Kraal·
..,.)'n!~ POW1lllł~ m lll<t. kI6r~,0

budo-Uln !cJOWU ' pOI .... n)' IIOłnłlet »O-

"'o:

.., l{oryU\lklleh,
Ik na n)'eh
na k'el,olll<l pol"eze nle a "re-' wLau, ".
Sp .... ctu ut)'C'u WOPR w Kory tul_
kach I NadlCltnle ,wo \Ol Kr u kzyn!e.
wola,,>'

dotlłd

..t ~

.. le pu ce Ijl)fnn~ w )' kon"l~ l polł!C z_
n lO w r.low n " J m lene
m luzkMIC)'

Kor ytnik .

Za«~ t1

lul

\Ol

budowo:'

Iłna

I

WItolo! .. Li r....n;' ..·•

["" ... Iowlklelo t

Krlr ~.lofa

:I-Ia J.

c: h.a. 81.nlsla . . 8 u oc: lo\okle~0 I ,, ~_
u ta z.ao.ada io\ok /e" o. R. ee:z luna , anCa2uj.e ,~ cpOIe<:'In tc .naeml. W\fIC .. J
m teAlc llf\eo w K Ofyl n lk.
- Gd yby ....... d a li m ater ia ł,.. &'0·
blllb y ł .., y
...... , lin IlIIopa4a - :u.
p ewn la Adam nadbor. _ GIlYb" b ,,1
u m",, !

I

p nyuollkl

ua t. Jut betonowallby ' '''y

a.

truln
T ego do ;o on oll..,..ej
d o Lubacl owa p rzez
Wielkie Ocz,.. a z po wro te m
&potknllł rny
p rzez Losz ki) uJe
jednak inl .... l" rzy.
Ale na n ie-których po lach #.yto było &10: 0none. na k ilk u Lonyeh
lelu l&
$loma \lO zebrani m
prze>'
"'ombajn - kez",ien II . Zlaroa
t y ta były wl.ed .. II!"!I1'.eze zby t
m lekk ie. aby mutn& byto kOlie&: 0 bi zonem.

Do Ich .blotu
p nygolow3·
o yc b by lo m. In. 10 bilonów. 4
przyczepy Illrnozbieraj4ce. dwie
ItacJonarna dmuchawy do &lomy I l p rua. Slome zbót zbiera
.t ę 'o w eałośei (sluiy oóinlej
)311:0 klótk a Clraz do okrywan ia
Ol. li mę kopców . iemnJaków), Da·
tomlut rzepakowa
ro:&drabo la
al it na po lu I pneorywuie,

Teeo do ia uJe kO$Zono takte
nawet na lekkich ,lebaeh 1.11 0
baczoWllkle::o PGn.
- I:Ill.a
r.lIpeea<lIim,.
21
Upe. - ,1I._ilhi,.,. .. łtlly 11 h.
ReImitni. oaln'eco
• Banol
Dolnej (a",.o,,1 Jt łI( I ha).
T";
napr •• 4111 "OI'aeo Oni u can...1"
. . . . 14l1ie. ",opina U 'yd&le/i.

Jotosl w K,u\a:yl llfl 1J<o:d.&l. podObn y do odó. n l'ł: o n lKlawno W Krn l·
... c h . • l~o nołnoat! wynIH'. pn )'n'Jma l~J 1,5 t .

"01.

- mówta dyrekt or Pe n Wt.A·
D YS LA W l"lLA W A.
•

( jecha l ; łmy

AoI . "'. ROleiIIn •• O'" K.d..,le ." · (hl·
mJr,. Mleel'·./.... FlaU,., U.III ...·•

..

dojrzewały

23 Upea uda l była ulezwykle
upalnie. a
bł ęki t
uie ba n ie
zwiastował tak przaz w.ł.J> ·
.Łkich ocuklwaneilO ckue-.;u.
N. polaeb corat barozleJ ,t lt>
c ll" łię I $t'chn:yly IlUI)'
doJ·
nc .... llIjąc"eh zbót. Rolnicy oba·
w la li &!ę
jcdo llk .
te dlult>
trwo la lusza wplyot. nickor zy·
atn le ua w ykl-1tałca nio ,LII ~a·
ren. te moto apowodować.
ił
będł> one Hpr~Pl1l onoH ,
mniej
d orlXlnn
nit
przed
rokle rn
(zwłaszcza oa ilł ~ ho.c h lekkiCh).

lIye'n!u bt.

od wycink i d«,w n& n ll
l ulowun le
",y kOpOw pO(! o ni)'e.:óllI l m ... tow,,:"" A
q llM: wykOPY Jak poLnrotmowalJ
nu ludIle _potll" nl na plac u hU<lowy
- od P IOIU L PHw la.
11 lI""a u. talllhl'y
!,ny
pncy
dwach .. j(ló wnych ~ pr .. woow
u mllt-~"lN n la" , \Jard ... mOC nO
uan,alOwan ych w pnr.otowon le Inwestycji I

"" mil

jeszcze

50

P egeerowcy mieli
do skoszc ula 270 ba r-Lepaku
no wej
odm ia n)' .Jupiter 1,Jes1
wllll.lole ptueolvje ~ę dŃĆI
o"anlo. plo.
powlo len
by.
dobry.,. o raz m ho
pszeoic,..
208 ha tytll. 181 h3 Jęczmi enia
jaf(!I!o I 57 ha ps zentyta ( ~aslll· ·
no Je PO raz pierwszy I... zapowiadał I l ę bardzo d ob ry
plon).
Wyda Jnoła zb6t
oie
powinna
odbiegać od ublo:ltlotocznc-j..

«"''''

Tak było na kUka dn i pnod
tnI waml w ren, ktory - wśród
UIllClłeez nlonyeh ęClSpod'U·,t w
w
wCljewódltwle - m" naJm DI~J
maRyo I Ipr&etu ( w pl'7.cile:zeuiu na t ha utytkow roloyeh).
ale" to oa,wje k ~ w yd a lrulŚ.!
praey 0:1 Jednego wtr o dnione~ o
(mlorzon.q wlelll:OIIcL ~ prod ukc.Ji
towarowe j).
lod)

PAWLOWSIU

Slarzy umierajq. mlodzi uciekaiq
zabytkowt', a wśród krzątających się w obejściach ,
przeważaj:,
sędziwi. Nad wsią połotoną na wzg6rzu dominują wietc
klasztoru. Dojechać do KALWARII PACł:.AWSKIEJ moi na jedynie własnym
środkie m lokomocji wprawdzie od czerwca do p~idziernika dociera tu dwa
razy dziennie autobus, ale przystanek od wsi dzieli ponad kilometr. Najgorzej
jest zimll - wtedy powstaje prawic trzykilometrowy "spacer" do Nowosi6łek Dy.
d yńskich. A z powrotem wdrapywanie się pod g6rę.
O Kalwarii m6wi się, że to wieś na wymarciu, a przy życiu trzymają się jedynie pątnicy, którzy w sierpniu nawiedzają tutejsze sanktuarium. Raz w roku
gwarno tu i tłumnie. Piclgnymi wypełniają nie tylko puste przt'z pozostałą
część roku izby, ale i strychy oraz stodoły. Po odpuście w ieś pustoszeje. Wyjei·
dują r6wnież wynajmuj ący swoje opuszczone chałupy. Na miejscu zostają tylko
ludzie starzy lub samotni. Młod ych nie widać.
Domy

są

tu w
ludzie

większości

To chyba ,.sa.
m ob6je7". kUn, lu. 11""·
~
m~ 1 ~ potkan1 l tar·
uy pan. - Co ha będ, ....
bU:• • klc I:ł
pned
blml
perspektyw)"
Co prIU t e
eałerdalmł lat arobłOGo, ah,
łałi: się
ale
dzlało'
Nie·
wiele. a lbu ule. Pnc!Jtb ~.
cb mUiol:l)' ~ll:Ilk6w I tu.·
r)'sUw.
dalej purebodq I
bedlt pnyc.bod'd~. a m, pcw·
a. e1lM'le bęlhlcm, SUDaI
na
w:rma relo dodaje
:r.retygnowaay. s!ul!cając do
swe j ~halI1P1.
W
latac h
sledemdlh:: il ą·
tyCh .....ytyczono co p rawda
-

Młodsi?

projektowane j d roid do
Kalwarii Pacławs kle j ( ..a lllo·
bw lQullh,.
IN nld Jeebai
MS, problem6w"). ale skoń·
uylo !i~ na wbiciu palików.
ZYGMUNT
BROZVNtAK
n ie wygląda no swoje 71 lal
Si we. gc:sle wt a.y,
ogona·
la twarz..
Pędzi . do
obory
dwie krowy I Ja ł6wkl! (".leda, s pn:ec1am, bo .łui I:Ile daJem,. radl'. ... starQ Je. l e·
i m,.',.
a Jego wna :.gania
' ponad ~ owl e~ do prowl1:o·
rycznei Zll!P'ody na pnstwl~
licu. To dopiero polowD lip·
~a, a trawa wys kubana prR·
wip do samcJ uem1. Odras ta
t rallę

WT' lnn, bo natura skąpI des z·
czu
- Tu lilę cdowlek tLfod&U.
&u " ię wyc:bewat. tu IO.po·
daruje, I eal,. HU
patrą.
jak ",lei $łę daniele. W1lud.
ola. Ale ja ale: mlod)'..
ale
Ihi wie:/ tc c:bClt
lc:pleJ ł1t.
Mok d"'lc cirkl teł doJeIdlaJlt do pracy w Pne .. plu
~1~1131 w,.najnJulll łam "Ue
m ie~Iłi:.nle. bo pnceleł wIe·
dy do pnys t anku w Sowe·
,lóJkaeb lJ ydy6sklcb
lrudno
nawet dołnel! na plecbol.ę).
&11,;31 wplaeo n o na OlIulka·
ni.. J)ÓJd,. pewnD do mlas".
A my l, .ClI:I, Jllłi:oł tu d •• )'·

jeaa1. C6t moicm)' per.d'leT
-

pyta retorycUl ltl.
od zicduClyl po
ojcu Kazimierzu r..do Brotr.
. olak6w Dalei,. ón;a ed puko·
11'6 _ tu. .. Ienkal aaiJ ds i.·
d ek M Ichal. a &aldc! prad.la·
dek Sa)'mClQ"). Samod:r.lelne
10!pOdarowanle
na 2,.5
ha
rozpoc:r.ąl jeuczc w Itllt
r.
mając ku temu d o bre -p rzy·
gotowan ie - d o dzlala J pru·
chowuje świadectwo ukoń~
clenia trzyle t nie j szko ty rol~
nlczc j w Sueho<h:i!e k.. Kro~
PMn ie j była . Iutba
w
5. Pułku Strzelc6w Pod ha1afl.
.kich. uduał
w kampanII
wneśnlowe J
(ma meda l .. Za
ud zlal w wojn ic
obronne j
1939"). Od paidz.iernlka 1114-1
roku. pra cowa ł jako lru:truk.
tot'
r oIli,)' w Rybotyeueh.
P6tnleJ zajął s il: ju! gł6wnle
go.podautwom (d zi.ia j UCZ.)'
ono - wr.:r. l d:dertawĄ
3,711 ha), nie IIronląc Jod~
nakte od pracy &poIIlCUlCJ bYł In. In. raduYIll GRN
I
So łtysem.
Od poezqtku pod~
stawą w jego g" I>odarllwlc
były
owce. w najil:p'tyc h
latac h mia l Ic h ponnd 10 To.
raz llado Uczy mni eJ, jest to
rasa nizin na po lska.
Gospodarkę

.na.

_ Na na..e pltogurkl najle·
piej nad • .łlt się owee. Ale •
DI~ te"" Irzeba
dbali.
nie
wy słareu bUto wypukle na
pa."!lwl!lko. O. wJdal pan. 1111ka łi:uldo. d.łi:otu. Im klllaw k. - mówi roln ik.
Pastwisk wok6ł nie brft k u·
je - na pa górkac h t otei,,·
gają JI~ roz l egłe

łąkI.

Wok 6ł

dom i nu j ą u żytk i

:r.le lone. Któ-re kiedy! by ły gl'u n lam l ornymi. P ótn le J Jednak
gdy
d :r.iki Zlu"lc:ly rota! bar(lzlcj
n Lnczy\:
u pra w)'
u bywa ło
pOI 'lbsis nyc h pnl.'n!cG :zy
ob~ dzonych tlem n la kami
r olnicy pr~e hndzll l
na wy.
pas kr6w i o w iec. J e dno
I
p61, na k tOrym r os nq tlem·
n ink i. og rod zono
Jea t wy so ·
klm
pa rka nem
z
tet dzl
zwleńczony m ~ d rute m kolcz.a ~
slym,
-

Zie mn la k6 w w og6 1e tlle
ps:r.cnlcy mam łylko
15 arów. S7;koda pracy.
bo
d,iki.1 lak oisae:r.",. Co prawda, niek tórzy ipęduA noce
w polu, wl",ą prz,. upra"'lIe h
P6)', alI! pno:dei nikt n.ie Je~1
w Ibnle pilnować w kaid,
nDe. Lepiej wlęo a ic OlooLaki
kuple, a Da polu uslał np.
liad7;ę.

Fol. J . LESNlEWSIU

konlCl1t1ę

thllna e~y
Z.
Bt·otynlak.
W nasze j rozmowie Clę'to
powraca pytanie _
co da~
le j? Pan Zygmunt. cz.towielc
energiczny. zapala się,
gdy
m6wl o aul.obwie, o uroku
tych okolfe. o szansacb dla
KalwariI.. ,dyby miała szer·
no "ok no na iwlal". Ga!n1e
Jakby jednak, gdy pytam co dale j z }ego
I:ospodarsIwcm?
lJllwldowaC lneM
mówi to '{lOkojnie. ' wzrusza.
JltC ramionami. Jut Jakb), Ilł
pogod:dl z faktem, ie Jl!d1~
nym

wyjście m

będz.ie

prze~

kazanie
,oapodaOllwa
oa ł
.karb państwa.
A
kiedyś
przeclet :ut. rolnik, wytotnio·
01
od znakami
..za,łutoo)'
pracownik r o lnictwa" I HZa·
s lu 20ny dla polskiego owc:zar_
.twa", myś lał, te będ:r.ie ina·
czej (ale tak do końca to nigdy
rue
byt przckonany).
P r 1,,)'kr~ mu trochę
(raz pa.
da nawot lo ruie "płakać sili
cllcc"). bo Cdy ma się 71 lat,
to Jut thclalob y się być do·
radcq n.:l! t~ I)C:ÓW.
chciałoby
alę
pa trzeć Jnk mIodzl
po.
mna iaJ'ł
d orobek
ojców I
d ziadów .
- OG rka był a parę dol na
orlopie. a le Jui pojechała do
priUl)'. jc.lrim,. ""mi - mó·
wl pil n i Bro1yn iakow a,
Jedna :)buerna
it OO sto i
pusta, c<te k a na s ier p n iowych
pą t nlkow
Dom lh,jdowany
:zale dwie paro: ta t lem u. Proble rnow by ło l ~y nl ::0 nie~
m iara , bo n o wy stal na miej·
scu s ta rego. Tam tego jednak
n!ja k
nie m o1.n3 byio ..tu·
Slyć~
bo by l
Ulby tkowy.
Dum sit.: walii.
p nei s ufit
w id ać by ło n il' bo,
a konserwota!: m Ow ll. te lo za bytek.
I O\lraniCZll I , Ię tylko do m6w ienl a . Wreszcie po wiel u
interwenc jach udało sl~ na Jpie rw pos tawić nowy dach.
a pói.nlc j wymllrowac ścia ny.
Z bok u. od drog i. jest oczy ~
wl~c le
_
chllrakteryslyczno
dla m ie js c owego
bu downlc~
t wa - mn ie podcienie.
Brot,)' nlnk.ow ie
zhudowall
dom, lecz dla c6re k zaloty li
k. sl qtee zk l mlt!s lkonlowe. M y~
'I~ rcalu le p prtyszłośc! Kal_
waria p rzem ienI . 11: w . kan·
Ilon tl:tnlący tyciem jedynie
podeuu
slcrpniowych picł~
gn.ymek.

CZ. DUSKO

F

HISTORIA

G

' ' ' / P.\ .. DZU::RNJRU
~

l ().t ')

R\)Klf
;'::OS'fM~"EM
~ .. l" J 'iP O WANY
'NA
I'r.ZP':,t.~uL ~Nlł! DO etl' ·
'J.' iV\i.?i;:J S:t.KUL Y
M I LIl "\' J •• ES \II S f~UPSKU. J :l~.o
d rug, wYJBc"al 1.e nmij V;lu'V

h:I:IJ5 7. pos:erunk ", IV
"L:!It'l·l·~:!. I.
W Ko,.~o~ .ó.1ie
W U.jCNOO Zki c j ~! V w · n 1.caJ,I)wie 2.Il brano
-uam t.ll'Oll. W Słupsku wSlą
p i Łem 00 I'i-'l:'
dy ~ .:I. \V

ZbIli ::. y :il~
\... ybor'y
d.3
Sej.fllJ..
W
~.ycZJliu Hl47 r.
,zeJ.: k. mlJ<i.nii sŁkolnyc h wysia no do GdallMU na zabezp lec"en.e wyborów. PodlJelo- n o nas na małe g rupy po 15,
Ja trafiłem do WUC.52.C UI. W

I

tym tereme d ziałały j es~;tC
nie dobitki .,II.'crwo lf\J", łl:oca ·
mi slychać bylo poJcdYllC1!2
strzaly. wybijano
s1.yby
w
o k nach wystawowych. Niedaleko naszej placówki :tdemolo wuno prywatny taklad fOlO.
grafic@y, ktÓt'cgo wł;l śclcie.
lem był Polak.
Wyk onywaj

banderowcy wyrwali si..: z 0krąż.enla. Nie wiele Im to po1,log lo. Poro zb:jani
na malc
gr upk i, a by
si(
wy:i:y wl ć,
grzebali za uem niakami w polu i plell:li je w .kuchn l!ilch w
pustych domach. Wylapywalis my Ich
pojedynczo.
byli
wygłodniali, zawszawieni, ZR rnienl tyfusem. Chon' ch odstawl3no do szpitala w Prze_
myśl u. gdzie byli leczen i,
0c;:,ywiście pod stratą.
Kilku
mili c.!aflt6w,pelnl~cych

przy~

nich d yż ury. zaraulo si~ tyfu sem i g ru:f:licą. ZcW rzyło1; i t:
to
m. in. Władysławowi Ka Epr;:.yk(lwi z WY117.atyC I J a ll()wl Kowalskiemu
z Tamawiec.
Pcwr,cgo ra zu przcczcsywrIIi ś rny lasy
w oktllicy Brylinicc,
Ci~owej,
Kopy-

Wtulcję.
Padł ofl3l'ą takiego
,podstc:pu przesiedlony wieś
nia:t z Tr6jcy,
Uk~alniec.
Gt:n nat oderwał mu . nadgarstek rc:1d.
P odcUls penetracji w,.sledl:mych wiosek
Jamnej
Dol nej
l
Jamnej
G6rnej _ na prawy m zbbczu
lasu Jamnej G6mej nasz koIcga Da.ms~I, rodem z oodzl,
zaczął

wołać

donośnym

cło-

15cm:
_ Chłopcy ,napoU: al'!łn lla
duto kOlIlek mydŁa!
..
Kt6r~ $ z flnfizych ostru 61
go:
fI'lOgll
- Uwaial, bo to
by~ miny1
I rzeczywiście, okazało sic:,
te
UJalaz!
z.a.rnnsKowany
wlaz do b unkra bandcrowsJtiego, ktol'y był wm!nowa_

to r eszta na dRje

lię

dQ u-

ZC:J:Wolil.
Wtoiyłem,
do chlebaka 10 granatów I
żytku.

bez pala oraz t'Ułpk} - pon e dlem' nad Wiar. Poszedł
ze mną J an Lubeckl, st anął
w bezpiecznej odl egłQ.Ścl I
patrąl jak ja rz.ucam
granat,... Chociu b yly
t-ardze.wlale, de.tonowaty• . F<l każ
, dym wybuchu ~ u.e11em na
' m iejsce ' I .zukałem spn;f.y.nek. Nagle zolta1em ok r~ io
ny' przez llie :znanych ful tol~
nien,y, usłyszałem :
- Ręce do gOryl
Spo5tnegłem,
te EfI
to
połscy

rady.

ilałem

ioWerze.

N ic

podnIosłem

ręce

zatrzymany.

spo!Itrzegł

:ł.oln ie r z,y

niej I zdął)'ł zbiec
sterunek. Zołn le rze

było

i r.o'l.
Lubecld
weWIla popy\.all

AlTOli IATUSZE.Sn

nam

pamiątkowe 1.dJ~Ci.a, które d(l d:c.iś posiadam. Udaw3io
nam si~ wyłapywać pojedy.'lczych czlonków ... werwol!u~
pn;y pomoc;y ludnoSc L.
Smierć gen. $wier czewsk-Ic_
go .padła na nas jak grom :L
~snego n i~ ba. Zebrano nns w
auH, aby o tym poinformowa ć.
Powstało
podniecertie.
Jeden z kursantów,
Sldan
Urban, samowolnie, bez pytan ia, w szedł nn podium. podniós ł pic:ś ć do góry l krzycwl
na cały glos :
- Towarzys1.e,
genera ła
nam Ilasze!:,o z.atiili! Wszyscy
na ochotni-ka dO ,waIkl z 00n daml UPA! Nie cza15 na naukc:, dla nu Cl'..llS do walkI. Bc:dz!emy sic: U C7.yĆ, jak pobije' my WT(lga.
Wszyscy. Jok jeden mql, po_
parli propoz.ycj~ Urbana. Odpow iedź gen. J ó:f: wiaka
była
nnstc:pująca :
nie
przeTYwa~
nauki w szkole, lect prz.yłpie_
5z.yĆ zakończenie kursu,' to nllItąpllo w maju lH7 r. Sformowaną.
z n.!ll
6 k om_
. panU, W
tym
trzy
ochotników,
po
JW
lud:.!
w każdej , uzbrojono w anglel11de klI rabl ny
z
demobilu.
Smleszny wyda wał mi .Ię len
karabin - Ulmlast sl.C1..erbiny
mi ał na Ipn.yrUjdach celoWniaych okrllgłą dziurkc:. W cum oddawania .trzału. trzeba
było D::Iprowadzi~
na
nią
mun.k(, prred zieli~ na Clwia
równe poł6wltl I wtedy strzał
był celn,.. Moja kompa nia :z.o.
It.'lla Iklero wa na do powiatu
prr.emysklego.
W Przemyślu
komendant
powiatow,. por,
Adam Hnat podzielił
nM na
grup,. . 'po 16. milicjantów 1
15kic rowal do placówck. Zna~
l;uJem sit: na polterunku MO
w Rybotyezach. Wraz. U mną
byli koledzy: ZIelihski , Sdyler, K~pińskl, który
b,.ł na~
szym komendantem.
IGed,.
dotarliśmy do Rybotycz, budynek PQsterunku był p ugty,
gdyż milicjand wycofali
eię
na Kalwarię Paclawską, w poblite Il r:d.niey WOP. LudMŚć
Rybotycz wcale lię n ie deszyła
z nasz.ego
prZ.)'bycla,
obawiała sic:, t.e może dojś~ do
walk z UPA. bc;dą po!ary I 0fia ry w ludziach.
Mówj(ll'l(l
nam. że przez trzy dni,
tut
przed naszym przy byciem, w
budynk u posterunku kwaterow ał ,. Burla,k " r.e IWll sotnią.
Wkrótce rozpoczęła sic: akcja
przeciwko banderowcom pod
krypton lmcm "Wisła". Aby
pozbawił banderowców
za~
płecza. rozpoczęła
II( akcja
p:-zesledJe hcUl l udności
ukrai ń sk!eJ na ziemie odz.yskane. Przystq.piono do ostatecznej rozprawy z UPA. Wspólnie z wojskiem
penetrowaliśmy okolice Jal'lUleJ Dolnej,
Janmej Górnej, Tr6jcy, Grą~
Ziowej. Lodzinki. BrylIniec.
Dule zgrupowania
banderowsk ie zlokalizowano w lasach Trójcy, t.odz.lnkl, Jamny
Dolnej i Górnej (lraz Adamowa. ZnaCZlle .11,. wojska I milicji (ltocz.yly te tereny. Gdy
plerłciełt
wojsk Ilę zaciskał,
w trzecim dniu nad
ranem

klatkach schOdowych, .. a brudlllow karat admmlltracyjnie.
Ja k porO'-ijdki to porU\dkl. Gdy
byłem
na uL Borelowsklego
ktoś mi podpow.edz.ial,!e
u
jednej gaspodynl . w domu, na
pa r terze, gorUJ' nieporządek
nit na klatce schodowej. Wobec tego .wlzedłem
do .tego .
mlenkanja, patru: brud,
niechlujstwo, podJoga z,aSmieeona, !ciany ~drapane, - garnki
nie myte, bałagan. Wje chałem
na ' ambicJc: Iwblety, spi$8łem .
jej petlionalia
I o~ wia dczy~
łem: 'Za nieporU\dek
zapłaci pani karę admin istracyjną!

Na drugi d zień r ano pr:tCdlatylem w komcnd7.ie do podpisu wniosek o ukaranie. Kie~ rownik komisariatu
czyta l
~ mieje · się ze · mn ie. Nic wle d:rJalem (I co chod:t..l J.... może
• z.nal3tJ błą<l? WreszCie mó ....·!
d(I mnCe: A · ty durny ehlopie, od kled,. to karze lic: za
niepólządltl
w
prywatnym
mieszkaniu? Wstyd mi było I
- wolałem nie s potkać owej kobiety, lecz ona pierwsUl mnie
zauwaiyla. Wyszła. z bramy I
zapraszą do m ic15:tkanla. Musialem wej ść I stwlerdz.lłem,
!e lśni 0110 czy stoścIq: ścillny
pobielone,
podłoga
zmyta,
garnków brudnych n ie wida~ 1
Chociat popełnil em blqd, ale
wyszło na do bre.
Najbard ziej
był z,ad(lwoJony jej mil1, prZ.)'
(lkazji m6wlł:
2:onle jut
dawno naleb.ta si( pueówka..
W 1948 roku po rnz ostatni uczest niczyłem w
akcji
przeciw ko bandero wcom, którzy ukrywali się w lesie pomit:dzy Rok ietn icą a Belwinem. Bylo cz.csa nie. Tui kolo
BeJwina
zlapali:h ny
trzech
upowców ...
l na
z,ako ńczenie
takie
'Wspomnienie, niemal anegdo-

."

Jesz.czc w
ukrywali

1:l~ 3 ch

19.50-55

pojedynczo
c:r.łonkowie band UPA, m. in.
Mroczko z Ueczpola, . pseudonim ,.sum". Pelflil on ·w UPA
funkcję

.ma.
ce, a

u,.!Iadzna·
pędzić
na naJ ' banderowcow: Zamiast upowców wyIzb' na nna liczne stada d zików, Nigdy
nie widuaJem
naraz ~)~ Po'ierz,.ny, Nie
wolno
}ednak
bylo otwlera~ olnia.
Wkrótce ~ lasu wy.zła tyraHera, wojsko polOlC7,)'lo .ic: a
nami
i rusz.y1iśm,y
dałel.
Szedł wraz z nami milicjant !!
na.zwlsku Koza,
w pewneJ '
chwili nadepnął na wlaz do
bunkTa banderowskiego I poleciał do jrodka.
Wojskowi
Widzieli j4lt to sl~ Itaki, r.a,cu,:U za nim woła~, .tojlil,c nad
otworem. Koza wyue<lł wła
zem wraz z trzema bander owcami, kt6rz.y .i( poddali. Zaten w,.czyn otrz,ym.ał Srebrny
Krz.yt ZaslugL '
W e:ta.le \ej akcji widz1a·
lem ppłk. Jana Gerharda, kt6-ze Iwym 3. Pułkiem Pic-chat,. Strz.clców
Budwzyó-"
Iklch brai ud:r.ial w akcjach
pneclw banderowcom w (lko-licy Bircz.y i Rybotycz. WyJZedl I lalU podpierajlIC I II;
Le:łA:>liśmy

wo~ko

n8

zhlało

nam

r,.

I;wleł.o

W)'ciętą

uynową
włotył 1&

wysoką

luką.

łesz

Furażerkę

pag(ln na ram ieniu,
mial na .obie krótk", angielską bluu: I lpodnie pro-Ile, WlIadzane za Iplnacze buUlw. Wyróżniał .ię wYloklm
wuostem, Imukllil"
I. lekka,
pochyloną sylwetką ,

przesiedlania ludności
ukTai6sk iej był uż.y wany tabor samochodowy
l konny.
Banderowcy, aby'
utrudnić
akcję, stosowali ' różne pułap
kL Na prQ'kład w Trójc,. poukładali prz.y drod ze
wiązki
śwle:ł.ego slana, pod które wepchnęli
granaty. Róz.ginano
w n ich z,awlecz.kl I cienkim
wutem lub IZJlurklem prz,.wlązywano do palika.
Kto
złakomll
Ile na .iano, pod.
niOaI je do ,6r,.,
automatycmle uwalniał granat od
zawleczki I powodował cle-Do

n y k(lf;tk"ami w tylu. N1e b,_
ło WŚTód tuli I~ÓW,
ab,.
rozbroili
teren. Natomiut
nie Il.3!Itr(CUlło ttu.d.ności u_
ltalenie a::dzie UL3}duje lic:
bunkier, gdyt banderowe,.
nie zdątyli wymieni~ Awle.
tych jodełek,
a
ltare
ulokowane na .wlcle bunkra - były
tuż
uschnj ę~
te._
Zabraliśmy
lię
do
rozkopania bunkra od
11,1fitu.
We w.1 znalaZly
s!ę
.tare łopat,. I tela.z:ne ~Ie
od wozu. Czętć z. nu :r.abez.plecz.ała

tUtn, cz,ęść

waJa. WkrótCi!
", dole.

praco-

byłlJ my

Okaz.ało

Ilę,

ło

juj;

t.e b,l

magaz.yn. a w nim kasza,
fU(lla , mąka, amunicja ClI'al
około 100 rranatów. W metaloweJ bańce
od
mleka
znajdowały aic:
dokumenty:
wykaza1y. imienne Ust y, bronur,.. St&Ilęllśmy przed dy~
·Iematem: eo d.alej,
te«o wszystkleeo ze sobą tabrać na plecacb nIe mogliś_
my. Plut. Kepihsld polecił
mnIe 1 Jllnowl Lubecklemu,
obecnie
emerytowi
MO
:um..
w . Rzeszowie, ijo.
trzeć do Rybot,.cz
i
Ipro.
wad:tlć
furmanki. Dowllś_
my tam
bez przcszkód ' I
wczesnym popołudniem wró_ cllUmy dwoma furmankami
do lasu. Pomogli nam miejscowi
ormowcy:
Ba'kalu l .
Mahunlk, Kieit. Zdobyc z z
bunkra :r.aladowaIIśmy
na
ctwle furmanki, c~śt naszcJ
grupy po)echała do Rybo-t,.cz.. a druga, z OW:j bańką
pełną dokumentów, do Bircz,., gdzie M!'2'decz.nJe
prz.yjc:to. Miejscowi oficerowie pnegłądając wykazy
I
brOlZUTy twierdzIll, . te Iq to
dla o lch cenne matęlab' ...
Była
nledzJela. Poprosiłem komendanta Kęplń.k lc
co, ab,. s.ezwolił mi wZiqć
kUka banderows~k:b lTanałów, W' kt6r~ kosz.ulkl
Jowe
by~
. _ponadicra~e
l'd'zą, • na. Yr~ ~ jriU
uazkodzone będą detonować,

mi

na.

.ta-

..

ja je5tem, m6wiłcm !e
miHeJan tefu, ale nll nic wJe~
rL7 U.
Zaprowad:wno mnJe
do Huwnik 1
poltawiono
przed dow6dcą batalionu ."
lto pniu majOlra. Był to Re.p.nln, file umiał po polaku,
ale mnie rozumlal
- Pocwmu ty bro sał hranat,.?
Tłumaczyłem
sIc:, te
IJlQSterunku Ale w led:rJelljroy
o tym, ł.e
w
HUwn1kac:b
kwateruje wojek(l, m6wilem,
te granaty były zdobyczne,
ba.nderowskJe. .te
komendant zezwolił mi je wypr6bować.
M am
udobruchał
aJę ł po sprawdzeniu
dokumentów w)"puAcJl Kiedy mu
powiedzia1em, te Jestem sam
i bez broni, a droga niebez.
pleczna. wyznaczył sz.dclu
t.ołnlc.rzy,
którz.y doprowad7lU JIlIIie do Rybotycz. ..
KoocQ'1 "Ic: roJe 1947, a
wraz z. nim waHd z banda~
mi yPA. Z Rybot,.c.r. przeniesiono tnn!e do K<lmend,.
Powiatowej MO 'tV Prz.emyAlu na .tanowlsko
dUdni.
cO_io. Nale:ł.ało Ilę prze.tawiać na łnne tory pracy,
CoJ tam s przeSzkolenia w
Słupsku w ,łow ie
pozostaJo, ale to n ie wystarczało.
Instruktoraml .. kom·e nd:tle
byli pnedwojenni pollcjanc:l,
klón.y nie w,.sluglwaH lic:
okupantowi i 101Idaryzowall ~
nową władzą.
lnrtruktoraml
od lłutby :zewnc:trzneJ byli:
lierłant
Sroka I przodownik
Wlącek, .. wydziale
docbodzenSowym pracował przedwojenny w,.-wiado'M:a
Kali·
n<1WK1, pracy b ilWOweJ { z.a~
kładanla kartotek uezył ,nn.
,ranatowy PoHcJant Laoow,-,
on teł pt'Owad%J1 sprawy filUro

n.

nan.awe komend,..

Z pierwnego okre,ru Ilutby
mi w pamięci kilka
cleka..,.cb, . a
Jedooczdnle
I;m5eszn,ch bistoryjek.
Kazano Mm, jako dzielnI·
eowym, zwracać w)osną uwaJl'e na oorzadkl w bramach I
pozostało

w

si ę

5luż.bie bezpiedeń

stwa. Przypadkowo aresztoWał
lO sieriant Sitko I: posterun·
ku 'w Krasiczynie na weselu
w MidMwie. Sitko był gał
ciem, "Sum" również. Sitko,
chlop silny, mwkularn,., r:w~
eił Ili~ na ..suma" 1 obezwład
nił go. Obydwaj byli zapra~
'Wieni weselną wódktj,.
Sitko
zwląT,!11 "Sumowi" ręce ' l na
łańcu chu, jak byka, prowadZił
do Kras ic7.y.na. Na posterunku
uwiązał go ą. nogę do bIurka,
lam :r.aś poląc!.}'l
alę telefon.lC%Illc z szefem Sluf.by Bezpieczeila:twa
ppłk.
Józefem
Remlonem. Była Jut MC. Po
podniesieniu słucllawki Sitko
melduje:
- Sz.efie, tu m ówi S itko %
Krasiczyna, zlapalem "Suma".
Pplk Remion był znanym z
mmilowa nia, wędkarzem, odpowiada więc Sltce:
- No to co, te uapal d IU~
InD? Musisz mn ie budzić
w
nocy? Ale m6w :dzle go zIap~en

Sitko na to:
W MlelMwie.
- W Sanie,
W
k t6rym
miejscu?
- Nie w Sanie szelic, • na
weselu.
Na to Remlon:
- Sitko, W3m lit;
języ k
plącze, jesteści e pijani?
- Szefie, Sum tet piJany!
Ppłk
Remlon Ulczyna klqć,
Wtedy Sitko wola:
- Szefie••zc[ie! To nie ry·
ba, to .,sum" - b3nderowiec.
- 1'0 mówte od razu!
-

-

m6wlę.
zbudził telefonicznIe

Przeclct

Remion

TadeusUl Sawkę.
K ied,. ten zajechał pod m len·
kanie szefa. pyta:
- Gdz~ jcd%Jerny?
Na to RemIon:
- Do Kras lCZ.)'1Ul, Sitko zla·
pał "Suma".
Sawka zamruczał pod DO-sem ze :loki. bo myślał, te
ebod:tt o iybę, lecz
Remlon
n;ybk(l mu ~rawę
W]'jaśnil.
.,sumem" z.ająl
Ilę sąd
I
'Włtt6tce zasiadł on na laWIe
olkarlonych.
Koniu
kierowcę

LATO, LATO._

Bałtyku

Refleksje znad

(I)

• •

"Przemyśl"# ,;Jarosław"
Sicdzimy nil główkach liwI·
nouJskiego mola. On lo~l ryby,
ja ro:zglądam się po morw I
pla ży, kt6ra 'rOl:cląga sili za naSl.ymi plecami at hen po widnokrąg znajdując," się na te.
rytorium NRD. Pogoda nie naj·
lepsza, :spaceru j.llcych dU Ż9, ale
kąpiącycb liq niewielu.

doCl/. Pochod zę z
jedno wojew6dzt wo.
-

Pn:emll§l

n!~

Ptzeml/,;ia,

ma

.,Ptzeml/il", ale

tet

;klko.ł

swój

mi

na

"ie tel/padto. Na "Lenkubillem,.,

ele

NawiąwJe

alę

rozmowa. Nie
mocniej s.r:ar·
spławik iem.
Eks-maryRy,ba nie bierze. J;laz na p6ł pnęto
godziny
jakd
mali:zna; nie nau chwyta z:a wędkę i koło
większa nit na Sanie w · Pru- wrotek. Błyska w wodzie
raz:.
my' lu. Zac:zynamy ro:unow,=: od drugi {."
ryb, pracy, rod:zin, s przerwa·
_ Cholero! Po.zła!
mi na wyciągnięcie wqdld i za ..
lotenie robaka. GoJć ma okolo
Znowu robak, umachnięeie
a:ześć dzlesiątki, spaloną .łońcem
sk6rę twarzy. Patrzy c hwl~ na ł sledz:Lmy. Teru nie
weiroie,
atatek płynący z portu w na· bo mija nas "Jarosław", robiąc
J:zym kierunku, ku wyjścIIl w f ale I pIo5utC ryby u.umem
sUnik6w I śrllb
okrę:tpwych.
morze - I mówi:
KiedT jest jut daleko w morz:u,
- "Jal"oJlaw". W I"ei. idzie, kontTnuujemy roz:mowę - ską·
Pll. !fi słowach, ale jakie cieka·
Ale ma OCty - myślę z za· wą. ZałuJę, f.e nie mam przy
J:droścl ą, Lapię się jednak
na sobie długopisu t bodaj kawalbm, te w t)'ra ustawieniu sta· ka papierll. Muszę t3.wlenyć
tku I r. tej od1egłokJ napis jest pam1ęcL
M6J rozmówca lJla
nl4 tyłko nlec~telny, loes pta· morze, 'wiat I posiada ognmwT
wie niewidoemy.
utób wladomGŚcL Opowiada o
polskiej flocie l o okr~tacb obcycb bander, nosz..lcycb poIslde
- Po CZ'II1Il go PO"' po;:n4lJ
na-:w,-. Nawet nIe przypuncza- Pływałem wa ",łnl. Z .(eI1O tern ,te takowe istnieją, to wypoI;=:ad!em ,,,,, nnerWtUl"ł.
maiq mu otwarcie. tiliT rol'.:na

-

No,

Z

,O

dłuCO

wlać

-

moJe

;estelmw Jukbr to- maltol lIypie

wś

wą\pliwo~

jak z

były

rękawa:

własną wałówką

;( Dokońcr.cnlc

ze .tr, I)

to atuty, kt6re zJGdnuj~ tem"
miejscu
wielu.
entul,ja,tbw.
Pac~nące
powietrze, l .., III'I)da,
m iejsce do sPanIa i ~ do jedtcn.ia - to właściwie w:sz.)'ltko,
czego latem trl.Cba do sz.ezdcia.
Nie dziw zatem. te Rwwa rozb r l.ll'llewa leWarem.. te rojno tu
od wczasowia6w, którlJ" z,JetdtaJą głównie " nJcdatekicb okolic,
ale są, I . m ie s zkańcy odle.r;hH·
szych e~ei kraju. el.a~em ~n:Y".
błąka się: jakiś cudzozlemJec, Bo

7

.... .umie jest nietle, ale
bt być lelpiej.

mogło·

bJifnlaetld
Sledemnasto1et.nie
_ MAŁGOSIA I AGNlES:r.KA
oru Ich Cl:t.ernUtolemla .iostra
_ KASIA
HOLYSZKO z
Jarosławia. spedz.aJą wakacje w
ośrodku MOSIR w Radawie jut
od cz.terecb lat l wea le lm 51~ to
miejsce nie wudzilo.
Znowu
przy.Jechaly na dwa ~nodnl~.
_ W .klepie je" thleb. rnteh
hpuJemJ' od kobiał,. a. "'.!II,

Fol. .. PAwr..oW8ltl

I Inne

- W c::asie w ojnIl i tuż po
fl h'j we Jlocie S tan6w Zjednoe::o.nJ.ICh
"slutyll/":
"Cosim if'
?u/luki", "Helen a Mod jcska" ł
d l llba, IIle teQo n ie 1utcm pe.
wien, ..Tl!lIddetu Kok/wlzko".
Sam wUlz:I(1!em "Poland Vic totli"
,
"C/wl"les Mac::ko wlkj",
Kto to byl tell. Mac::Jcowskf do
dzif "ie w ic ,n.

-

to
pl"ze rwa"'10,czllm.·wiem...
mo:jq
Ita ikj

Na

lem.?
poiskleI,
Zwiqzku

;0

~10

Najwięcej

lla d:icckiego. Jedn e.
wid:!ialcm. o innl/Ch slys~alem
od k olegów, CO~ n/eeoJ tam .tię
przcczytalo. J est więc " POl"O-nin", I to I1dziel w c Wlll dywo-

,toku (Lenin mieszkal 1.0 Poroninie, uezeUI to tDydQrzenie na·
dając na.~ę

,w pięknym
r~ pnywoą,

pejzażu

r. dODlu rodzlu, ,.p08'l10" rn.i 3 Iys. Jodiw. Gd,by
nie te wyilłllzellla .r!!,du, k ......
detorpnlzuJ1t prace, b"lbym w
pc'z.ymletaM dode.IU..
Zaplee1.l! alalIle wyiyw'ć !>Ot .wit dałelI
unitarne kempingu nie jest r.aj- nie. z:aPClwnlahCl oprq
.... IIteJiw
lOnU!': umywalki, dośe ~sto Ilhledącyeb i e iepł"ell. elułek.
utnymane
toalety. wiecwrem lodów I kanapek - ez"U ' le. . e.
mo1na wziąc ciepły prysmic (ta Jt:.d .bemie - takie daD" , .....
opłal4 50 d:), czynne ~ą r6wn!~t ee l: mrożonek: fr"łkl, .aPiekaD~
natryski nad w.lewem (dosl~PlI6 kl, rul.as li p, I ewara"I.", te
bel'.:
ogranlcUlll)
umotllwiają był"by lo dania I;JledrorJe I eal~
s.płukanie elała I» wyJ ~ctu " wo- kiem jadalne. ..I rioopel" bardzo
dy, która, niestcl.y - jak .tw le:· clfęlnl e oler uje mrotonkf w· katduły młode wct.asow ic:>.kl jest deJ lłDieT. T. by t;ylo iywle nle
z. roku nil rok b rudniejsza, bo z prI.wd:r.i,,'eoro 1:darzenl~ tym
-ualewu alę nie oczys;o;cza.. Na bal"d~h~J, te lud"i!! nan:eka,k t u
brak towarzystwa nie narzekają. n ,,' Io 'cnsk',. 7"'10.\rz~ .. le '" m'dorz.y WSDÓlnyCh ogniskacb jest Neowym ~kle pi e. na dłucie k"olejokazja do Ulwierania nowyeh k i l'brsk sle l~ n laka, Pt.lr.:łjnn le
-znajomo.k l. Zalu)Q tylkO, że nie mus_" kupować i"w n ość w .J••
ma dysko~ , ja k bylo ' w Jatach roslawiu.
m lnlonyeh . •
I dru~a. oor6cz
uciążHwych
W wypobc:r.al nl spr u:tu oły
prąou, ooważna kwe·
wającego 11 kaJak6w i 6 rowe- wyłącteń
r ów wodnych _ cena 60 zJ ta stia do rot.wiąl..:tnla . t4 b rak
god clnę
u żytkowania,
waru nek u~atnialnl wody. której jak ośł:
w YDO"tyc:zenl(l: -posIadan ie k arty
sanepld syslcmalyunle kwest!o·
oł ywao;k~j. Sprzet. nies tety. stary, więc uiarl-aJa sle usterkI. ale nuje ze w~ledu n a podwytszoną
- jak z.aoewnll nas pracownik z.awa r tość telaza. To także nie
prowad'l.ący w.v ootyeulnie - ,sa sp rzyja rozwojowi
gastronomII.
U8uwano na bietaco. urlopawie2 Zwaty w51.Y w dodatkI:! na nien ie mala zatem soecialnych pOw odó"w do narz.e kan ia I okuouJą cz.ynną .. Radawianke". bywa, te
wczasow ic-z: skaz.a;,y ks l w y ł ącz.
ob iekty oływalace na ok ra~ło .
ni e na w ł asną wał6wk e. kt6ra
Teraz prz.echodzlmy do bufetu.
przydaje sle z.ren ta równie;/:. na
Tu będl.ie na CD oonar-Lekac W
dniu, kiedy odwiedzamy ośrodek Innych s't.lakach naszcgo woJew Radaw ie. wywlesuma na bu' wód1.twa.
fec ie kartka zapOWiada, te bed z,ie on C"tYnny dooiero od ~od7J
Pozostając jC$l.C"".oo w Radaw:e.
n)' dwunastej.
nanej turystyeU\O· wY POcloJ'n_ DUł bęq t"lko napoje I kowej "perełce". wypada uron ić
das&.ka - Informule w spółwla· łzę nad stanem bol3k l kort6w
ścieiel
bu,e tu ANDRZEJ D u· teniso wych. Wszystko
oorodo
Z Y. - MleIUta, ",Idale kolebW t rawą. bo kiedyś lam, chyba ze
1ITyl,!CleDHI Ptlłdu, To _daru .1,=
bar.a. esclio I all.l na' nie dwa leta temu "Z8pornm.no" o
qprRiha. Ete"''' - ..noraJ ."". ufalcle na boiska do siatkówki
.tarclylo dwa ,..,. DO plei mi· ł kosZ3'k6wkl oralO o mączce ~
auł I IlOn.,.
sUniki.. dwó<:h glaneJ na "kort tenisowy. Ka po a.mrałazkaeb ' (Ilnr.la ok. 80 I,...
eięs zenle dodamy, te Sll p iW I
"Ołych) I ddt b"'el do ~hułnla
Dleeą1IIa,. Bywa. te '.~. ~rak sl.atkL ale mimo to, opu-szet,amy
•• 11--11 ,CHIsi .. . Oa&ałftl. UIlaI" RadawIł z jaką' nutką, Iffiulłl:u ,
......... się lI"ft .. IM ki: ID~ te Iłdyb)tak
.[0 "chclaao
"'ell:: U.· Jeat olL " ,"- al ..ałrat chcieć ......
.. barde I prawie dwa raa,
Je w ~1"",olDii). JhnIkrolp.'pn"Seł4IaJ"" odwledzlD1
nastol:ltki z.apewillaJ~. te nle

Id,.

t.,.·

'.

zom

st atkowi). Jest ma·

Chwili; milcl:Y,' a potem p r o· sowi.ec "Adam Mickiewici;", dUży, o Wl/por/l.Ogci ponod 30000
s~uje;
DWT, iu, zbiornikowiec ..Wal"·
s;=:awu", jest ,.stanisław Moniu- "Poland Vktol"tf'" to
fila s;=:ko", " Mikołaj Kopel"n.ik" (tea
bill ok1C~ wojennl/, to bill dro-bnicowiee. jeden z Jeni Vieto. 0,t4tnl ~o cMoanieawiec: obsluf'lI._ Pod bondel"q RFN
pll/wa l1ujqeu 1adciecką bG zł rykcką
na towi.tkocll.
A UaRlUku,l. ,,lu.
"Szczecin Tl"am" ł m.owunec l"ian
MOl"clllew. ki'"_
Po
.. W4I"łCMU". JoW Polka, jut
chwili Ulstanowienia wymienia
nie p"zypommom sobie kto, billa jego chl"zestną matką. ClilIbo ' dalej: - Dwa" d uże zbiornlkow·
waf'lratDiaflJea. W pMCie Val"..· ee "Gdlfllia" f "C damk", Więk
'zo§ć tllch statków Wl/bt«iowa.
raiłO w Chile widzEo.lem pned:
.atv zbiornlko10lec do gazów no łD pol. kicla . toemiacll. dlCl
I"ad::iecklego arma1oTO ..•
p1vnnvelł "Copcrnko", na.'
aq.tiettri % pólnocv. NOl"weQolCie,
Kor zys tam z: przerwy I momajq ..Gdynię", al. to w.zy.
stko pegtka ...
krym palcem. celem utrwalen ia
w pami!;'CI, wypiSUję nar.wy .taNie koilCZY, bo UlOW\l bien:e." tków na kamieniu. Zanim. do·
~ tam wyc iąga,
nawet nie chodzę do ostatniej litery, po
pytam o nuwę baltyekle,o .. re.kina" o dl ugoścl 25 centyme- pierwszej Jui nle ma jladu. Zetrów. Wedkan jest jednak za· bym chociat z.pamiętał.
dowalony. Jes zcze rtJbaJc, n:ut
I ...
z. ZfEMBOLBWSKI

"ZDROWA WODA,
ZDROWY ZUCH"
- l'.:org an~wać wypra~
w,= t J:wiad 'fi' poszuki wa·
mu cz,ystyeb wód. rzee:.:ek,
rzek. Wykonajcie nap:IlY
dOlOwalnJQ~ kąpie l dt.leei
i mloo:.:icży;
p rzygotować spotka·
hi. a lekarzem I ratownikiem - gawędt; na temat
kąpieli, w jakich m iejscach
rnoi;lIa

się . kąpać

I ~ opalać;

_ d rui.ynOwt, wsp6lnie
z rat4wn tklem linstrukto·
rem. plywan!a, io rga ni1:uj~
dla dzieci st.k6lkC pływa.
nla.

Naplucie jak Wam wy·
",~
GnY l ZABAWY
" Ibby W' aleel" _ d"ZJelimy ~i{) na dw ie ,rupy.
polowa drużyny trzyma alę
za r~e, je!łt to sieć. Itl!szla
zuchó w jest ryoomL Ryby
WlUują wydostać

!lit::

t

sje.

ci, prz:erwać lańcuch rąk.
Nie wolno prz.ee hod:zJ.ć pod
"(ękamL Gra tocQ' 11,= na
czas. JeteU więcej nli polowa ry b ucieknJ.e - wy.
grywają ryby, jeśli rnn1eJ
,..... wygrywa sieć,
MODA NA PLAZY
Katda .z:ó6tka otrzymuje
1.!ldafl.ie w ciągu 15 m i.
nut
ml.jpi~kn ieJ
ubrał:
kUent.kę, =Jąe d o dyspo·
zycj! gazetę, bi bulę:, no-tyczki, Igły i nici. WYiry·
w a ęzóstk a, kt6ra najś,m!esz:niej
ubierze s woj~
klientkę.

HARCERZE
" KWIATEK
W KAZDYM OKNI E"
Czy zauważyliście, jakie
czasami są n ar!! I smutne
WaHc [)odwórka, ogródk i,
balkony i k.la'ki schodowe,
a jak wyglądają klomb)'
w lecie? Swoim d1.lala niem
motecie zmienić Ich wy·
gląd. Ogłoście wśród mle·
s~kańc6 w wsI. miasta, osiedla - konkurs na naj~
ladniejsze, nnjbardtlej czy·
.te i kolorowe podw6rko,
k latkę
sc hodową,
gospodarstwo domowe. Zasadtcie kwia tkl klatki schodowe ude Koru Jc!"e k olo rowymi obrazkami W · czasIe
suszy podlewajcie kwletql ..
ki. SlImi ,I ę: prr.ckonacle,
te przyjemnie Jest miesz·
kat. gdy w około Jest cz,y·
st4 i kolorowo.
"WESOL I SMIALY'"
Przeprowad:łele

na

konklln
najweseluego
mieWasze j
mieJ·

ukańca

scow4śd.

kto.

stępu,

z

MÓI:i.łI

to

być

VVa'te_o
za~
.ionu, brat l starli.

lUdzie. Tytuł ,.Rozełanlane
lO cllowleka" bl:dzle m6«ł
u"Q'skać teh, kto jest naj..
~1,7J" l naJacielej. al,
iIn1eJe.

W ARTQ WIEOZIEC

8

okazji 3S-lecla LOK przez Ja-

r _______ _____.,--___________-,nusZłl
•

Czarnieckiego),

"Luddc dobrej

pJ'Z~

go

woj ew6dzk ie Inslan-

cje zwltjzkowc oraz wydzialy
kultury

•

ł

utuki UW w Kro-

śnie, Przemyłlu,

Ta ..obrugu -

ZYCIE

Rzcs:z.owic i
wn-ód laurea-

tów znnlu.łu .r;lę A. Bo&,:uslawska Ul cykl p ublikacji o działaczach spo ł ecznych),

z"ŻYCIEM"

•

,,70 lat muzeum w Prze-

myślu"

(Ilulor _

Antoni K u-

nysz),

• ,,100 lut w pcln~' m zdrowiu"
(Info rm acj a o II clclliC'
Salomei SilwickicJ z J aros la' -- - -- - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - ' w la, malce 3 córek I 4 S)'·
nów, cic5'l.qcej sl(! z po!;iadania 10 wnuków, " prawnu-

Status pisma
wOjewódzkiego

W plerwu.ym num(!Z'U lip·
rowym Ing r . wicie miejsca
połwlędlUm"

"Pnem"ł1owi",

ków I 5 praprawnuków),
•

.Usprawnlenle transpor t u
zad ru tlem o kluczowym
znaczeniu dla &ospodarki nar odowej>'

• .,Kopiec kolo Sólcy od~
statkowi. nad kt6rym Iprawukrywa s we tajemnice" (odna.
je patronat mial to nad Sanem (bard:r.o ciekawa była re- leziono cztery uklelety koI
lacja .ł.. UUlrynarza Zdwława bl.e t, bransolety, kolczyki
ze srebra
I
H6f11cha :r. jednego s reJs6w), piericienie Godn. odnotowania 11\ t et. In- brązu - ze szlachetnymi k3s arc h colo~cm
ne publ::... cJe :l t('go numeru, mieniami :
rn. In ,: "W Przemynu pow_ Adamem Szybowicrem, .,rozmawia ł Z. Z iembolewskl),
.taje Miejsk ie Centrum ·':uJ·
t ury". "J ak le bf:d:tle osied le
• .,skamienlaly 'wIat z.w leSłowack le;:oY ", "pól w ieku w
ru,: cy t roUlnny w Karpat ach
Idubowycb borwach" (o J6przemyskich"
(rewelacyjne wy_
&di41
Gn.eslaku,
dzlnlnczu
niki badań. p rzedstawia dOc .
ll'edlll\:l k olumn
..PolonII").
rmkład6wkl
pojwl<:dll!m7 dr .hab. In!. Ja nwz K otlarczyk),
Akcji
Studenckie j
..Pnemyj! '78", dru gą - tw6rczo• "capella..
śd c:zlonk6w K orespondencyjPremis1cnsi,"
nego Klubu Młodych Pisany (prezentacla &l!lpołu gra ją«go
(wierne _ J 6ze1
K uryJruc, muzykę bal'cikową I klasycy· styczI14, chiałajlleego t y lko l
Vartan Or%echowskl,
Paweł
mie51ąc .. r oku w aier pnlu,
Nlemklewla, Urszul3 Macha j
t~ CO p!zcmy.tlanle ~ abZbt,nlew Janusz l Jan Prynsolwenci krakowskich
nkól
da; pI'O%.3 _ RysU!.rd
Głowytszych oraz konserwator i6w
wacki).
" Moskwie, LeningradzJe
i
Freiburgu; z.alo1yclelem
zeW kolejnych numerach bykierownikiem
ło r6wnl eł
wiele cleiray,.,ch spolu I jego
publlkacH
t uwlCClllonych JClit Ma.rek Zazula),
~dandL I tak np.:
• .,Kronika wypadk6w 07·
• ,.lIf!(:dzynarodowe
kon- li smutek przemotl1J''' (receatakty pnemy,kich harec.rzy" :r.ja A. BogualawakleJ zbior u
opo-n:ia dań. Janiny Krawczyk),
(był to jeden z pierwszych arSzcUgI,
tyk ul6w Zd zisław...
• ".:"ubilcusz " Nowinc (30
p6tnleJncgo etutowc.l:O pl'alat),
~wnika redakcj i),
•

"pracu}emy dla .!eble,
wojew6dzłwa I kraju" (relacja.
z.. Z iembolc wskJcgo z obrad
KW PZPR),
• .,spotkanle ze st udenta{lnlormacJa na
temat'
pobytu , . w.łród . u('ze, tnlków
Ake.}1 ...Pncmyśl '?t':, p,19nka
Biura Polltycznelo KC, I &e-o
kntarza- Krakow,klego Koml~
tet u PZPR Kazim ierza B;.rcl~
koWsk le,o},

mi"

•

.,2t J4t.t ..'Fani~: (publl_

• "Najbliższe lata przemyskieJ mia zkani6wkl" · (moja
r ozmowa ' s prezesem WojewódzkieJ Spółdzielni MieszkanioweJ Kazimierzem. Milewskim - dowled:dalem się m .
In..,
te
pierwsi. lokotorzy
wpro'jlladzą ,Ię
do nowych
blokóW na osiedlu Rycerskim
w '11181 'r:: -Sak byłO napruwd~
- wiemy), '
• ZmarŁ ~. Felik, 1\1::11\'
łki , długoletni dyrektor phem ysklej ...F a n lny",

kada okoUczno.tclowal,

• .,BczlroSk o. - przyczytlll
lkanda.llcznych pa dnięć drobiu" (wyClanylo Ilę to
na
fermie na letące1 cia RolnJczd
Sp6łdzlelnl Wytw6reuj w HaWIowleach :l winy R:r.el:r.ow~
Iklego Zakładu
Jajuarsko.DrobJarsklego, a temo.t podjął
• a 1ft net - z . Zlembolew~

"O.

• ..'lO lat Banku Sp6łduel~
G qo w JarMlawlu",

• "Szkola 1PI Tryll.cz)"
g..
imię L- Novomesky'ego" (patron, lo wybitny
poeta, dziennikarz I dzlalaC1
polityczny Czechosłowacji ; w
ur0C2ystośd uaestnlcz)'1
czł.
Biura Politycznego KC PZPR,
minister oświaty I wychowa·
nla J 6zef TeJcbma)'
tnymała

Sprawozdawczo-WyboTaeJ PZPR w DRKP; ucze~tnl czy ll
w I1leJ m. in.
aJonck
Biura Politycznego
KC PZPR, wlcepN!mier Mieczyslaw J nglelskl I minister
komunllmcJI M icC1.y~I:lw ZaJ·
[ryd),
• Zma r·1 Stefan Z6110wski
I
retyser
Ulslutony nk tor
.;Jo·redreum",
• "Sla1y wzros t cfcktyw,ospodarowania - podItawowym warunkiem urzecr.ywlstnlu.nl n a mbitnych celów I wykonania zadań." (reIncja z. Wojewód1.l;tleJ ~o n1e
rencjl
Sprnwo,/;dawao-WyborcuJ PZPR;
zasadniczych
unlan w kier ownictwie
nie
bylo _ I IIckrcta r:r.em &ostal
pClIlownle Z. Drewnlowski, sekr etarz,am1 A. Andrusiewlcz.. Z , Cr:ech, E , Kora I I.
Przyslecka. puewodnlczącym
WKR _ J . Wlęch, przewodniczącym WKKP H. Chlebowsld).•
noścl

W

sca
eJom
PRL,

,.Od

..nItarlw:r.a

de

"1 IIstopad3 uka:r.al się plerwS%1 numer ..zycla" jako ty.

,odnika PZPR o Itatu,le plama woJew6d.sklego. Z~k·
Izyła Ilę t ri jelo ol?jqtoU: do
Ul stron, a obok winiety tyłU·
10weJ
znalazła się odznaka .~.
..za usługi. dla wo}ewód%twa
pl"I.Cm ysklego", pnyz.nana ~
dakcJI przez PrezYd iu m WRN.
Wtedy tri ' zost.lem zastępcą
redaktora naczelnego,
czego'
(Jo dzli nie mog~ przeł.ałowaĆ ,
Rozpocz,qll pracę:
Zd:r.lslnw'
Ben I Robert Pawłowski, gle-C» pótnlej - Zchb law Sull~
p. Mial teł.
(po.10 latach
pnerwy) powrócić do nas Adam J nnusz B ień. - niestety,
10 «rudnla 1ma d nlellpodzie- ..
wanle w pełni Eil twórczych .
ZwI(:kszYla sic równieł. ll~~_
- ł%w.
peraonclu ndakcYlno'. teehnleznq:o 2 masz.yn1sUti, l korektorkę I po
pewnym
czasie _ kierowcę
(ott%)'lW1ł111my samoch6d).

• ,.Pukanie od doIu· (za
tym tytułem
kryje IM: okoIIcznokiÓwa treU _ 35 lat •
KO;' ~łoI'em był J . łlluc:z.ak),
płetwoDu:rU" (r6wnld. art,...uł
ekołicmcd;dowy oapiAnJr
s

półroc:r.u wiele mieJpołw lędllttmy
publika~lą:r.anym z. »-1eclem
40 rocznicą, Wrzd nla, ~

JI

rottnlC4 powstania TPPR or!,-z
kampanII sprawoz.dawcw-wyborczc1 w partii

• ..W granatowych unltormach" (o MleJaklej
Slut.ble
Porządkowej
działającej
w
Pnemy~lu o d r oku; potem umarła jmi ercią na1uraln",

•

(r elacja a K onfe-

rencJi

krctar iateln K,W - to ja rclacjonowałem tt: wuytl.:),

°

J eszc:r.e tradycyjna Informaeja.: w dru,ieJ polowle roku
1171 naJak tJ'Wnlejszyml
nawSpółpracownikami

n.ymJ

byli: J eny

Jan
F. Gałer.kl, Witold Sądej, Tadeusz
Piekło, Zd.z.lslaw Konle<:U1Y I
Jeny Paneckl oraz " Janusz
J enot" t "Jacek S topka" (to
Kocha ński,

Leszet.yńłkl ,

Stani sław

~eudonlmy),

•

•

•

OstatnI w lł'1t r . numer
Prz.em,.uleco" (jw:lĄ~
łeczno-noworoesny) okazal ile::
... nakładzie SS t)'l. qzempla·
..życia

n7·

•

r oboly'"

lo informacja o podsumowani u konkur.r;u zorganizowane-

.......,

fego

m~ejs,a kaź
dotąd
•

nie

ietniono

W okreaie okupacji nlcmleckieJ
t~rly byłej
twierdzy
przemyskiej z. I y,!<JJny jwiato we J - m. In. w NChrybce,
Lętownl I na Llpowley były nlemymj ł ....'iadkaml nY:czcń.st wa I ludulej imlercl. G!rn;:H na nich polscy patrioci
- ctJon.k owle ruchu oporu I loakladn!ey oraz ludność ty~
dowska, jeń.cy włOS('y l radz.leecy. Mlej&ca katni I pocbówku zamordowanych z<MtaJy w okrc.tlony Ipos6q upa mlqtnlone, wy jątek stanowi tort na U powlcy, ,dyt z,rodzona w
tym t.ak.resie inicjatywa sprzed ....1elu lat nie doczekała siq
rea liz.acJI.
PrzypomniJmy ('(I ai<: w latae,h 19-13-1944 dz.ialo na tym
forc ie, łJ(:gają c cło tnkl oddanej do druku k.sląiki J ana
Roia6skle;o pl . T ajemnlce p rzemyskiej twierdzy". otó2.
pogrz,ebanyc h lam zostało a routnelanych z p!erws-z.ej listy zakladnik6w, ocl<Mzonej l xr 1945 r. (Leopold Gazdowicz. Ludwik Try,allkl, Józ.ef Pol ański , M ic hał Oło~ackJ
i Władysl aw Borc:r.,yk)_ 2P XI tegot. roll:.ll pochowano kolej_
nycb 10 roulu.e lu.n)'c h t. t ej I3meJ IIs.t y, w o dwet za spaJenie Fabryki Wozów przy ul. LwoWtlkleJ (Stanisław Gawcł,
Tadeusz. JÓloCtowlc~ Staro.law PancZYJ, StanISław Le~U:zyl\
ski, Euge niusz KJeU, J an Rwlccki. Andrzej Paczk owski, 0 akar Gr-ojeckl,
BronIalaw Wrona ' I Andrzej Kossak). W
ezerM:u lH4.· r. w tYlD m iejscu r ou trzelaJl(l I p.lChowano
S tanll Jawa I 'Francis zkę KurpleMw (za ukrywanie Zydów)
W czule, Id6reeo niestety, IlIe da alę d zisiaj okre4lić, zosl a10
znac:r.nJe więcej 0&Ób. Ni.
r Ololtr z.elanych l pochowanych
wiadomo teł kim 001 byli. PóinleJszn ekshumacja (8 c:r.erw. ca UKa r J, w ykaz ala, te w.tród n k h byly 2 Ż)' dówki I kilIw Je6e6w rad ueckic h, Groby U1a)do.....al)' się w foccie i w
pobI.i8k1m luku (2 zbiorowe mOJlly i pojed;nc2.C croby).
Odkr7to zwlokl 32 osób (w tym 6 kobiet), ~ których zldentyfikowano tyl ko 17 (nazwiska podalem wytcJ). EluhumacJI
dokonywała apecJalnle powolana komisja pod prz,cwodnic~
twem przedstawiciela ZG PCK ·Karol a W1odar~kiego, w k16refuc:z.estn\('z.yło 2 lekany (dr Tadew-z Mlau:zak l' dr Wiktor Armaty,). sędda (I'l\I:r Antoni Rachwal) ora z rodun,
JIOOKII"dowanycb.
Prz.y wydoby waniu 1 b'D.llflporcie zwlok
zatTUdnle.nl byU jefl.e, n iemieccy. W'Z,)'Ii\k ie zwloki w.staly
~Z1łcle pochowane w zbiorowej mogile 9 czerwca UHS r
Ale c!.)' na pewno ·W5'l.yst'lde?
u . Cmentarz.u Za.saMJd m.
inne lorly n ie kryją dalszych
Czy ten 10rt 1 105ek orat.
%wlok'!'
lDI cJ1b'wę .palDlęl.D.leDl.

katn l J pochowku na forcie Iiponownie w swoje r(:ce kombatanci zgrupowaal 1PI Klvble -ObroflCóW Prum'J.y~la 1 w Grupie Dziafama ZBoWiD ,n. ol!~dlu Kaz3nÓw. ZnaJefJi oni P:Oparcie U
mIes:r..kańców Llpowlcy OC'aJ.
w Towarzyst .."ic PiZyjaci6J
Pne~a 1 Rea:kxlu, prz.,y którym zawL\z.ał sll; · .(pod przlCwodnlctwem prezesa Bronisława MaJlI ua) ,poł«:my komiteł upamIętn iema \ego miejsca. Pn.ez dwa laŁa, bo już od
l M5. r ., spolecznic:y musleU wydeptywać 6detkl po r ó1nycb
unędacb, Instytucjach, blllrach.. I pokonywaf barier" ad". ' Dlinta~yjn.e_ ByU 0Il1 jednak uparcI 1 doprowadzili w koń
cu do teco, te ~"_a obeUak. 1"łQO...... się w Up". br..
• jej saM6Dl.eale - w:u t. uroczyst)"iID ocI slon lęc1em - . ..
.tv&E . . . wndnła
r. w czasie kombatanc.k!ego !Jaz6u ctlook6w Klubu Obroflców Pn,emyłla I Klubu b. 2:.oł
bierzy Gan1lzon u Pr~ysklCfo - dtJ.alających przy Towar!.)'stw!e Przyjaciół Przemyłl a I Reckmu.
powiekl _

włJdi

'. 7

Nlez.bę4oa jest jednak IpołeCllll& 't1aa.a.aowa pomoc. Pomoey tej ole mler!.)' się w JaJdchl wlelk'lcb kwotach. Stanowić
ona bl;dz1e nlez.bę:dne uzupełnienie teco, 00 %.OStało ju1 za·
deklarowane _ wpoitael ruekt6r7d1 mate:rlal6w I robods.ll1' - p.rzeJ. ludzi ck>breJ woli, ApełDjeID,. " JIftłlto , or..- • •
aaleukaAe6w PnC!m,.& • pnebaywaaJe d aU.:6w plea;łęt·
aydl _ b" ło Towir.n"hn Pn,.Jad61 PneIllyj1a 1 ae.lo ..
•• (z.. dopisklem "Obdlsk"): PKO P lUm,....~17-H5-1 3t.

Sprawa )ett bardzo pilna.

..

bln, ktÓrz.y odpowiedZI!. na ~,~ ~ tmieDI~
atładam aerdeczne podziękowanie.

•

ZBLlZENIA
nawet bardzo podobny do Innelo, róinl1 alę Jakim' ele·
mentem.•
Złotnik zawód 'ak wiele lnnych, Jednak jest to zaw6d elitarny, wymagający określonych
predy$po~cJI.
Najle~ZJ'ch J tej prore.jl bez kurtuazji ok.reśla
się
m ianem najprawdzlw.~ch artyslów. Cierpliwość. zdolnolcl manualne, wiedza t. z.ak recu technologU obróbkI me-tall nlachetnych oraz historII sztuki - lo Jeszcze za
mało, aby ws lać dobrym złotnikiem. Nle:l;będny
jest
wrocholl)' unysł c~ tetycZllY, poczucie pl<:kna. autentyczna wyobrafnla.
Przez długie wieki zlOtlllclwo kojarzyło Bi~ wylącVlle
z mozolną pracą poszczególnyCh rzemieślników. Ka żdy
w yWb mial ,woje indywidualne pIętno, dopiero w XIX
wieku masowa produkcja zdominowała równlei ' I
li:
dzlcd:dn-=:. I lak 'es t do dzisiaj. Niemal w'1!ystko lo, co
kupujemy w .klcpach, zcsuo z jakiejś taśmy. Na szczę
.f;cle POlltl:P cywlllzacyjny nie wyrugował tego pil!knego,
tak bard~o ~lndywidu3111!OW3nego zawodu.
W dzlslcJnych Qasach podstawowym estetycznym dyktatorem Jed moda. Zmienia sil! szybkO. ctlra2- u:ybclej.
J eszcze kilka lat temu b3rdzo modne były du1e opraw~
tle k:unlenie, a taki.e obr~czk l wiel kie jaJe obrot.e. Jak

•

le szystko zło o...

Nie wlZystko zJoto co lic:: twleci. Zloto bywa ' td C1armóltowe, nieeCektowne. Nie, to nie jest oklepana metafora uwznlo'lająea role:: I znac:zenl ..curneco zlota",
nyU węgla. M6wimy o naJprawdziwsz:rm zlocie. DoIlownle.
PodC'Uls obr6~kJ Jubilerskiej 11010 b,rwa nn)ezdclej
e:r.arn!. Dopiero skompl.llr:owan,. proces technoloVan1'.
czyU _ JnÓwilloC po p~tu - ręce z.lotnllta, nada~ temu
alac:bcłnemu kruszcowi ur6wno kształt. Jak I poł:Jsk.
t JlnynOlZtt etekt . nty.fakcjonuJ<1't7 posladaC%J' cennych
precjozów.
De,

WITOLD LACH, ml.tr. złotniczy, członek WIeJo-brBntoweJ Usługowo- Wytwórczej Sp6IdzJelni Pracy 'Vł'
Przemy'lu, poznał wiele tajników tego trudnego fachu.
$władam jelit Jednak, te czeka to jeszcu, niejedna zawodowa nlespod:l.Ianka. Wie, te zawsze mu.i I dotkonaUł
I POSUTUl~ swoje u.wodow. umleJętnołcl, pomowaf ko.lejne ltopnle wtnJemnlc:enia.

_ NI, lTafllem do
_ to b,l mój

łfreśla
łotoa

łq:.

q,,,,,d. pn,....dk."'·. - pod.... yłŃr•• 1lIc: lUd prR<-

świadomy

ra.leynac:Ja.

Zawód d:otnllc.a DbwarowllJly ~t długą i bop~ tra.
Q'c~ Po,tc:P t.echnla.nJ' niewiele ... Di6Il do łej profeIJI
inno1Iraejl T4Icbnolopa obróblc.1 metali a.\ac~b ied
\aka urna Jak pn.ed wiekam!. KaiclJ' nemlełIn!k ~
alada .woje. pUn1e ,lrzetooe. ła~et. pnec:~ee i
ojca na ')'I1a. Były bowiem cale rod,.. od wielu pokole6
uprawla'jące ten uw6d.
W rod%inle Witolda Lacha nlc było rodz.inn;rch., zIotni~
C!'Z1ch lradycJI. On lam łza1l1 do układu dołwtad~
rwco m1nrJ.a ROł.łANA QRONDALSKIEGO. 1r.t6ry po-.
chodził z CzamcJ koło Lańcuta, ale od .1rielu lat m.le-.
ckal 1 prowadltll ,w6) układ we WrocłaWiu.
Młody
adept nJc prqpuJ7.CUlI wówaas. te kiedył przyjdzie mu
opwd~ rodtlnny Wroclnw ł osiedllć , iI: niedaleko mieJscowości t Qk cz<:slo w!lpumlnancj przez IwegG-Rauczyclela.

Kwalifikacje > zdobywał ,topnlowo. ,..,.zwalaJqc a1~ po
latach na czeladnika • .ut po liedmiu. *jllc
eguunln mlslrzow.kL Pokazuje &dJtcle dolego pleńcie
nia przedlo!one:o kamid! egzaminaC7jneJ. Bopto &dg..
biony pledcleń z onyhowym kamieniem, na który na~
Ten . droblaq
tłada liC obrys promu kobiecej
nOlI lObie teraz jak.~ elegantka I b~ moie Dle wie
Jaki.: znac:z.enle miala ta praca dla 'ej PJf:'OJektanta ł ...,.k~w~.
~
.
Wyzwolony DII. mistrza Witold Lach prllcowal w IWOIm &awodxJe 'u Wrocławiu. Pned kUku laty prun1óll
-'t wru s rocłdnlt do Pnemyłla. Do zakładu prs)' ulirr · Słowac:kie(o pr%ycho~ ludzie I ~.od~ na.YJrt!karnł. bz-anIOlelaJnł ay innymi 'drobiazl!l1nt; I niedopalOwanymi obrac:.kaml;
-pr~c~ po ....,..
1acho~ porad4;.
'":.,
czteN'eą..

,lo..,..

auem

a.;,
-

CO PRZYNOSI PANU

NAJWIĘKSZĄ

SATYSFAK-

CJĘ?

_

W,.k.nYWlnle blt uleril DA lIul)'Widualne amó,.-Ie-

• Ie.
- TO SĄ U NAS LUDZIE~ KTORYM 'NIE WYSTARCZAJĄ SKLEPY j!JU BILERA" CZY INNE PLACOWKI
HANDLUJĄCE BlzUTERIĄ7

_ ~·I.łele, te q. ehoe łneba pn:1'ZnK, ie lesl l.
bobb, .Iolunkowo drolle.
_ JAK SKLADA SIĘ TAKIE ZAMOWIENIE7 CZY
SUGERUJE PAN
KLIENTOWI
J AKIES WLASNE
PROPOZYCJE?
_ W)'flllda lo w taki . po,6b: klient dosla:rQ1'1'! mad
D1nb4;dny do ueaUzawant. um6wlenla dom Izlachetne,. melalll. Tak więc!" Ja IPnedaJ41 &1lko I w,.ł4CVIle mo~
~ ./~ prac, c.ęl'- .. kJletlW (takle am6wlenla .kll.lIaĄ pnewainJe kobld,., _ e pr. • . n .
okrdlOD)'
kataJł I 'OnD4;. Munę ....yma6. . . kobld" maJ1ł wyro~_ ~e eałeł"łr.L Nie .-mięłam. ab,....
III.....
ldedJ'i ..,.. . .ywa6 ewl4ea&ae lIIn"dadwe _ bo
tak
~.,.., Ir.łel ..bh ...ąc.,.I. Zdana de riwnId. te .Je.......wc:QIIl ale Jat. w ~ adee:1'dMraaa. waba lIę.

.....

.&aRa "ę
a •• M ~ ..... ~~
................ NIe . .~ ~,.,u-
.,... wneri •• Zawbe ........ lIę. .., bU7 ~

.6weaM

plericlonek - to k oniecznie z ocromnym oczkiem. DzU
jest Inncuj.. Dominuj. moda na bardzo dyskretną bituterlc::. eIen.Iutkle pledclonkl & niewielkim oczkiem. za~
miast iednelo wielkiego pierścionka wkłada II-=: teru na
pale<: kUka mnIcjsZJ'ch. C6t. dla ldesun.l .tatYltycmelo
obJWałela Jelt to moda IprQ'j3J"ca. Zapewne wkrótce
UCUlle dominować cof Inne~o. To naturalna kolej rze..
<q.

Nlema1ltatdego ekscytuje dzisiaj starablźu!.crl a. Rg..
dowe precjoza, berald7ane pierścienie, .yenety & tajcro•• D\ałlOfl..ką ,ymbollk,. m edaliony I wlzerunk:unl zna·
bJ'ch lub - c-zęłcleJ - nleznan"ch postaci, zdobne rue
awIU rOlllZJ'lrowaInymł monogramamI.

_ Zdana

Ilę - kontynuuje Wll.ołd Lach _
fe hubl.
"'lllodzonll' atarIt bliutulę. Napn..,. kalder.
lakle,. epemplarla ID ",leJb aacadka. ZaWile IatmeJe
pnJ' l"... elemeni r1Z1ka. NI. znaIDY waQ'1Ur.:leb laSem..
. . daW'D)'eb mbłnów. BarU. la lw. uU"es,.~ .Iu, w.bdert, ,.de... prłby aapra.., . Stop lIletal• • aI.lr.leJ
....lwMei . . . . dełeu_""- . . . . . . poQnewulL Wł.·
. . . lneba . . . . .a . . . . . .. "
1IW7 'robłur . Ale ......
_ "bł lIIf.I .haf; 1)'111.0 Jq. restllkl:.

~ynD"1

_ CZT CZJl;STO NATRAFIA PAN NA FALSZERaTWAf NA PRZYXLIt.D:~ KTOS PRZYNOSI 00 PANA
SWOJE RODOWE KLn1NOTY, PRZEKONANY :tE POSIADA FORTUN,. A PAN INDENTYFIKUJE 1'0 lA,KO KOPt: SZMELCU?
. .Jej I&WD'iJoWeJ prakt"ee ml.Jem I 'alr.le ....,.IDJ w1ed)' łtu(ll;_ pCQ"kn. r.tu..... Pow;"
IM., raln.,Je dę lakU I dr.J1. 0(11. pnyc:"'~ Iwh:łe.
......... Ir.IłPW_ ,.klltule _k\cUI eQ' pleriełllOkt •
pru:q • IJCeaę ...artolid. Co pra.·da ale Jalem ~ ..
_ . . .,.... nenoma",ell. ala kiedy wlekę, U lI.'"
kupił
"""ł7 tombalr. to lat.naa;ę _ 1' ....- Ir.UeDla. Clęst. II.

_ "
. .dkl.

lnł

,......... lIIaIeIa. .ki Idlka ba:r:ddeJ w"raflM1na"da
JII"I:r»aA,• • TntSl~Ja alI_owlde Il& .brltezlr.l (eech.~
_ prawdopodo,bnle .., latach l.nyddest,Cb), klire mlab
."plon1' lactal."" patek. Nawet ' aehDwice, na plerw..,. n.t aka, ele III.... sldeal"tllI.ow-ł · rabze...twa. Za~
. . . . . de łaIIlaJ "let,,")' nenII, .łakl. ~~ ..,
~a • -pelaeJ Icb warlołel. Moie lepiej ileeh . .z...
...... pnJ' I)'a pnek.oanlu.

.,..e-

_ MODA RETRO OBJAWIA SIĘ W ROtNYCI·I FORMACa' t=ZY MIAL PAN ZLECEl'iIA i NA wYKONAJIlJ: HERBOWYCH SYQNETOW7 PQNOC JEST
1'0
1'ERAZ W M0DZIE. HERBARZE WYKUP.YW ANE SĄ '
"NA PNiu". A w WARSZAWIE FuNKCJONUJE, HAWET BIURO HERALDYCZNE. KTORE NA
BR.'\XJtLlENTOW NIE NARZEKA
T_ lnobla-. do Praeaaył1a Jq~ae .ue IłoWI . 811te _I k.kdzy 11 ina~" lDlaał "yl!ony.....li ła~
kle wta.inle ."pet)'. Ja ale mIałem cIo!tlld IClD I,.a
_

~.

pnpecyeJł _

W &łotniczym fachu najbard:Liej Ucz::a sil: stare, runk~
e.)onujące niezmiennie od lat (a nawet pokole6) zakłady.
Takich jesl obecnle w Polsce zaledwie garlitka. Zakład
Witolda Lacha długiej tradycji nle posiada. Mistrz Jokuje lWe nadzieje w prZ)'sUo~d LlCIJ'. te którd z )ego
duecl odrled:dczy po ojcu pasje;: łzainteresowanIa. Mote

bl!dzle więc komu przekazać kapitał w iedzy I wnleJl:tnolcl. N. razie sam dOlkonaU IwoJe rzemiosło. Ostatnio
zajął ,14; grawernlctwem. I obiecuje sobie, te na tym dodatkowej eduk.cjl nie uko ń cz". Szkoda tylko, te coraz
mhleJ eulU ma na własne hobby. Kiedyś próbował
.wolch In ., ntukach phlltycwych. Teraz wyi.ywa .Ię
w indywidualnych zlotnJctych zamówieniach. które stanowią jednak mlnlmalny procent zleceń. Funkcjonowa~
nie zakladu uzaleł.nlone Jest od Ilojcl "Zupełnie prozaicznych nleartYl ty cwych prac. Taka Je.t
rzeczywl słoś/',.
Trzeba mit/', jednak IWOJą indywidualną motywację do
uprawiania zawodu I umleć znaletć wlasną .atYlrakcje:.
mierzoną nie tylko wymiernym w dot6wkach honorarium, ale' r6wnld bły skiem QC%U UlatYI!akcjonowaneJ
klientki, która zaklada .ple;:kn,. klips. wykonany wWnle
dla nieJ .
ZDZISI:.AW SZELlGA

Fet. Il.

PAWŁOWSIU

poleca
• Walka r nac jonalislycmym uk raJ ń
.klm podziemie m
to
główny
temat
1I. l ą1k1 "Bleneaad,. w OJ'Dlu", autontwa
Artura Baty. dziennikarza. redaktor. naczelnego tygodnika ,.Podkarpacle", zna.
Dego z Ucmych wc zdnleJszych publika_
cJI. "Od &am&yeb w,dan,e6
_
pllze
aulor we wltl:ple apłYQęlo M wiele
Jat. I.alwleJ dl1ł o .b1ekt1WD1I
ocenę
fakl6w. o I pojneole poabawlone emocji.
Isl\tka la 1'-_1 koldn1 pr1l1'eQ'od::
d. poznania dde,J6w oaejooallamu
akraJiiIkier.. Staralem lIę rob..~ Je Da
neru)'rII II. polllJno,... I .połeaa111Do
SIęca1ltc dD C'Us6w bardzo _dle,l1cb, aGlowałe m lDalet~
odpowledl oa p"łaDJe
_Iye.!łte
trłdel
kl.
n acj!Maalłlm • •
pn d l edli~ klrD blsIorlę".
JUI,tka Arlur. Baty zawlcra wlełe In_
formacJI h iltorYCUl)"ch. ur6wno s odlegleJ przcnlokl, Jak I I cr,a.ów •• m
bUtnych. Szczególowo opisano walkI ,
bandami UPA na terenie obecnego WO~
.)ewódzlwa kroinleńltc1ego. Autor wykon"stal llUll~ dokumcnty archiwalne. 0pracowania historyczne. a takie reln cjC!
.wllldków I uczestników w"da rzcD..
• Tomem "Arcfdllcla . IUeratury pol·
"lej. _ tn~rprełacSc" pod redakcj,StaaI.lawa Gneszczuk.a I Alln,. Nlewolalr:_
~Krzywdy. wydawnJctwo lnau;:uruje terl4; Ju l,tek
ZDwieraiącycb
om6wlenla
na jbardd.eJ wartościowych d:r.1eł Dane j
UteratUCT. W pierwszym tomie kilku
manycb badacZJ' Uteratur,. Dmawla dzie_
III. takich twórców Jak : Jan KoehaoOWlll;l,
Piotr Kochanowlkl, Szymon ZImorowIc,
Jłna,c y Kraridd. Juliusz SłowackI, Stani.taw W,..pł;uuk t. Cabrlela Zapollka, Ja,oaław lwalzklewicz GnlZ Zona N.l.k;ow·
alta. Serla ..Interpretacje" - wedlug intencji autor6w jest wlorow,
odpo.wiedzi, · hIItoryk6w I krylyk6w literat ......
r7 na pytanie: co to )ul arcydzlelo IIteradle. t )alt wycląda poczet arc,.dlieł 11\eratury narodowej; a tak ie W)'pełnle·
Illem luki w ukresie popularYZ8cil wil;! ~
dl.Y o lI~ralurzc ojczYltej.
. • Z najnow12.ych propozyc'i edylor· .
.k.lc h 'Oddzlału Kil. W w Rzeu.owie ~
lawu jemy 'ponadto:
Oaszklewlcza - .,Hlędą"'llIokl pellb'eaae • Pob.
pieludolo",.-w!łCboonler,
Autor omawia
d.&Ialalrl04ć partii polllycznych
• latach
lMł-lt(7 na wenie. ł .... ojew6d;rlw
ne'u .owlkJego. krośnleńskiet:o, prtemyakiego I IarnobpLesklego.
Andn:eia

.-rłyJne

Juliana Wofnlaka - ,.M" - Ja~ Mle·
1410". Koleina. fil pot)'cja z popularnej
..cli "Miniatury lotnicze".
Prze szłość I
\.eratrUe}lzołt IdtnlcZll!J;o Mielca pr;zypomniana przez pryzmat r ounów I wsporo".
nień ...
Artura Oppmana - ..Leretl4,. war_ "'&Jde" _ k olejna pnyt:Ja z (nieslety •
eoru d ro1nej)
.erU lektur l:dtolnych.
Clek:!we Ilustracje EUblety Murawsk icj.
.. Andr'ZCJa GrabowskJeco .. Pr1IYCOO1
Ik,..la WlercJpll::llu". 'l,ab3wna bajka dla
d:decl z k olorowymi Ilus tracjami Stanislawa Otoga.
Dwa kolejne przewodniki tU"fstyC1!nc. Jn n usza Micha lak:!
"Iwo!licl Zd r6J
l Dkollce". nowe. poprawione I u zupe łnio 
ne wydllnlc połwl <:cone I:iO-Ietnlej d~I:!·
. Ia lnoścl pne dslęblofstw D
u zdrowls:-towcgo w ponad 4.00-lelnlm
kurorcie oral
Artura Baty •.Mua.c:um Wlady s ława Gomułki . I)'n.a 1IIeml kr06nleńsklej" - ' przel
wodnik po zamienionym. na muzealną
placówk4; domu. w którym urodził .i4;
"Wiesław" .

(u,

TO CIEKAWE!
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Z igłami
przeciwko
narkotykom

Wynalazek w kurniku
Kury

loiynier

Akupullktura .nie .jC.t lcldern: ona tylko pomaga organi:u nowi
powrocie do nonna1ncgo .tanu. jest regulatorem harmonijnego
fu nkcjonowania narząd6w, Lekarze wietnamscy m6wią: no wocloC'
Ima medycyna przepisuje leki lIyntetyczne o mnie jszych lub więk81.ycb skutkach 'pbocUlych. J edyne doSkonale I o dpowie dnie leki
to te, które nau ustr6J sam ..wyprodukuje. Na całym świcc~e nie
ma ty lu utkład6w farma.eeutycz.ny ch UlQlnych d o prCldukcJl ta.
ki ej ilości lek6w, kt6re wYTabia organ\%m l\ldzki.

ponownego podJ~cla produkcji na po~omle zdrowego edow icka.
Np. z.astr%)"ki heroiny dublują produkejc;: ,,zakladu m6Łgowego",
prodlłkujqcego substancję O podobnych właści wośc iac h. Gdy m6ZC
ItWierdŁi, te jego produkcja jest UISI~powana "do rtaw~ z uwnąt rz;", sŁaJe . le leniwy' zaczyna polegać na tych d ostawach z
innych lr6dcl Akupunktura wie, w l aki spos6b sk!onlć zakład
- mózg do podjęcia prod\lkcJl. kt6ra zastąp} za.sl r ~yki heroinJ,
wiemlllDScy leczą przy pomoc,. ak u punk tu.ry pon8(d
chor6b. Oprócz lec:r.enia niR"koman6w najwiękl1..e o·
siągnl~l a malą 'N IOC1..CniU malarii, n~ dc lśn!en i a , chor6 b nerwowych, sk6rnych I astmy,
I
r6żnych.

W I ns tytucie Ak.upun1.w.ry w H:moi przeprowach a sil!: ' Gpera ..
cje żołądkIl I płue, trepanacje c:r.as'Z-kl ce~ aTslde cięcia przy peł.
n ej hvia.domoścl pacjent6w, tylko :te ' 1.Iliee.:rulen le m miejscoW)'tD
osi<lgn1tty m poprzez wkłucie kilim I g ieł w odpow iednich. punk_
ta,ell. Leka r ze z tego Instytutu wylecz.yli jut: prawi e 10 tys. pa;..
cjentólv clerpiqc,.ch nil ponad 60 r6i z'l.ych- chorob,

Akupun ktu ra jest Jednym "t elementów medycyny wletnarookiel
obok diagnostyki %. oczu 1 pulsu or az stosowani a lek6w z. rośli n.
korzonków, kOJ"Y d.:rz.ew I jadów :t\\1er zr::eych.
Dzl ~ld Sz.Nce dlagnostx.k1 z. p'ulw ~a ,twie rdz.ić c1ąię jut
na tr1..C cl d'Z-leń po p!)C*f}I. • PO ,dwóch mie..tią c~ cll określić płet
płodu.

Dyr oklQr Instytutu A'kupunktury ~ HanoI mó wi: "W bolakei.
. .' ruli I al uebali, muszę. babć r'wairi W1;j.
c hem I d otylde.... Kaida .lIIIi_a. w orpRiilll!e ludlkllll ~.~
w .. się Imlaaallli w "UC", stosie, psyeh lce ł krwl~łep. Pne'
clei badanie lerea Jelll riwo1eł
~cllbtawlt . cllapos lyld ·eu.r.peJ.
:akJeJ",
"T VORBA"

s pacjeatcEO .. uwtę

.Anna

WóJcik,

w ty m właśnie gospodarstwie
powstał
wynala1:Ck
zglo.szo ny do Urzędu Patentowego.
Przy
oświetleniu
kurn ika,

zamiast

tradycyj-

nycb tarówek. zostaly z.utosowane

z.naczn[e

bard tJej

wydajne lampy sodowe. W
ten sposó b ...utycie energif
na oś w ie tlenie
zmn!ejs~ło
!ilQ ponad cz;terokrotnie.
Da bre
udoskonalenie 1.0świetlenia przez;
l.astooowaodpowiednich
filtr6w
nie
pozwala unnle}sz.yć ~utyde
PMldu do Jednej kilowatogodz.iny na 10 kUogram6w
Jaj. Są prz.,. tym Inne jencze korzyści.

Obserwacje wyka:ra.ly, te
poprawia siQ ~kondycla
1
z.d.roWbtność kur. Są one od·
pornlejsze na choroby, Zanika tei reakcja stresowa stada,
która
prowadz.!
do
wzmożonej
płochliwości,
•
niekiedy nawet do kanibalizm)!.
Udoskonalona
technologia
chowu drobiu wprowadzona
w
lospodarstwle paó.stwa
W6Jclk6w otrzyma ła n8.łrodę
rla Krajowej Wystawie Wynalazczości
i
Racjonalizacji
w Rolnictwie,
JAN BENON . (Da)

Koniec (kto by pomyślał?)
ze szpinakiem
•

Kaid y .. u.kł ~ - produkcyjny" w orga niunie wyrll bia n f~M
su.rowce dla pasu:r.cg6łnyą;a .,kllentów" - narzą dów, Jeśli. z. jakiegoś powodu lWZClItanlo pracować, akupunktura z.mu:;za go do

Specjaliści

oC :t,ywl.ście.

wr:u: z ojcem Ryszardem,
prowad"d
w Konstancinie-Jeziornie małe
gospodarstwo, a w nim hodowlę kur.
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Nie

traktować d osłownie. Ale w nodowli na dutą s kalę przemysłową tr z.e ba koszty IIcz.yć
doklaąnie.
I wtedy okazuje
5i~. te na kilpgFam jaj kurnik /lutywa od
jedneJ . do
dw6ch kilowatogodzIn energii
03 oś wie tlenie. Kury mogą
bowIem
przed/utyć
sezon
znoszenia. tCC1: wymaga to
"oszustwa" ośwIetleniem, by
ddeń wyda wal slQ dtu.l.szy.

Lekarze w ietnamscy omaczyli no ciele człowieka ponad 1000
punktów do stosowania tabieg6w al.upunlttury, Niegdyś z.nano
t ylko 365 t zw, ~wię~ych punkt6w. k tóre ślepcy znajdowali wraW·
wymi koniuszkam~ palców. Obecnie do Ich identy[i kacjl sł u ł.q nowoczesne p r z.,yrz.qdy re ag ują ce na clek~YC1.ne, cleplne C1.,. biochem ic1.rle właści wości tyCh punkt6w, Motoa w nich stosować akupu n kturę popn.ez nakłuc ie, cieplo, pqd elalt1rycwy cz.y ultradźwięki I laser,.. Jedno Jest pewne: taka ku racJa jest skutcl:U\a
w 90 proc. prz..ypadków,

.

tierajq energie.

motna tego,

Wuysey cI, kt6rQ' nie cierpi" s-tpinaku. PI!:"
winni gorąco dzi~kować profesorowi LorchoM
za to, że wybawi! ich od pe!'spekt yw,.. oglądania
eo pewien czas na talenu zn ienawidzonego w.~
fa)'wa. Profesor Heil\l'icb Lorch, wykładowca I
Uniwersytetu we Fryburgu (RFN) rozwiał bo;
wicll1 mit o szpinaku.

dawanej. I..orc.ł1 zdał lObie :aprawę, te "tbur:z.,-ł
wielki mit • sIp;lno.ku, postanowił wite dociec,
kiedy narodz.ił !!!ę ów mit i ja,ldm cudem do~
trwał do dzls lej .

UCZl'la7 prnwerlowal ws.!'Slllle ...J"tJe. "'U4
k.we _ lu. lemat, ai . . Dllce ...sedI . .
~blta. UIIialiI _la_wiele, ie .... _11 ..wUif.
CD lław, pansylce drullaJ:"sllleJ sprRd ,. .Ia"
Wny.tko zaev;: ło sil:: "IV dniu, «d, prolesor
. przygotowywał wykład' na temat "niebeZcpie-- otii ... b alee XIX- wieka .kaDI się pluw.
Pl' pewatQ)' . .ra. Qlk radonaloec. i;WI~, w
czeńsl:wo stosowanta nawozów sducznych w uprawie ~t1.yw, -ze u~eg:oJnym uwzględnieniem IIbir711l m, iQ, n"urowal ~klad ebemlea.n,. 11, 1_
az.p inaku~. Znanr ~ swej aumte:nnok!
LQrcb ~ a.Jna. S UM byt lIOpraW1lJ. uillsę w,.k~.b
ebemic", tt1e te :lecu w drub ral pi.CI Pom,.,~
postanowił olOblśc!e sprawdr:lć n:lad chemiC2:n7
szpina ku. K. wielkiealu ...k._ia uczope#. lIę post awił pruc.laell d.ie!lięla)' o Je... mie~
.. ' a lell., Tym _ ,.. l ok upl_b .,sbł
.u.at. _ ie . .w1en _ l i
lIIIałeJ ..la·
ll-lInłaie więeeJ ieIua, alllieU _lal .......w...
. . • altdl w7.&b,.br _ ..u-ę~w,
Lekar:z:e, dla których poradnIk b,..1 nieocenionym
fr6dlem wi~z,.. o produktach żywnościowyc h,
Nie wier ząc własnym OCZOIII, Lorcb powtónil
analizę wie1okrotnill, leC! ~ekt był ten
sam, uczęll gorącQ zalecać spotywanle sz.plnilk::u pacjentom uskarŁoJącym si ~ na niedokrwistość. o~
Zaintrygowany, !1pfowadz.ił próbki tej roś lin7 I
r6:ł. nych kraj6w Europy, Blędu nie by;lo! ~le słabienie, ale tei protilaktyeznle, In. la, d~e:
ment nr ~6 oz Tablicy Mendelejewa, Fe - 1ela4 ciom. Poradnik doc:z:ekAI tlę kilku wyda6, leci
błęd u nadal nie z.aUwotono, Mało tego, przedo7.0. n. katdym razem_wysll!lpował w nplnaku .."
iiośei IO·krotnie mniejszej od powszechnie po- stał się on do poore,cznlk6w,

r",

'~.

Mam znów· od~agę

iędzy

lu

I

Ka7.dy kilogram nadwagi -1 ost rzegają leka·
prawic od"'"1l.gl ruszyć ~ ię • domu",
Uznała
rze - skraca tycie o osiem miesięcy, Angelika
w i~e walkę "z ob:ł.ar stwcm" za przegraną,
Visser z. Republiki Federalnej Nlernićc ważyła . o
At pewnego dnia, gdy d eszła fu'" do 149 kg,
82 k g za duto t w wyniku wielu wyr zeczeń ,
u jrzala w telewizji zwyc !c;: 7.C~ konkurs u .. Welghł
udało jej lIi ę po jedenasiu zaledwie mi esi ącach
zrzucić 'Z-~dne kilogramy, Zredukowała w
t en Watche rs". Jut następnego dnia przyłączyła się
spos6b swoj ą wagI!: 'Z-e 149 40 67 ki. Sukces !cQ
do takiej grupy dz;lalajllcel w Solingen. ,,MIa~
I>ozwolił 31·letnlej Niemce zwy c h~tyć w konk ur~
lam
sZC2.~'ele '- powiada aktualna "mistrzyni w
s le .. Welght Watchers" <.,5trainlcy wagi''), zor·
ganl'Z-owanym w Londynie. Do k oakursu slan~ lo odchudzaniu sic;:" - spotkałam naresseie lud.I,
którz, mieli t en sam problem, eo Ja, Byli lak
22 reprezentant6w 'r6tnych kraj6w, w . których
dzi ałają grupy "WclgM Watchers".
Angellka samo p-ubl Jak Ja I tak SalDO ... slabi, tebr
Vil$Ser uzyskała tyluł "Mistrzyni świata w od- _ samodlielnie dę odehu'&ili, Udalo mł s.11I a:reacbudz.aniu",
lb::owali sw6J w,.marzon)' eel l pomoc. IP'UP7
.. Weiłht Walehers", "Jeslem pewna, ie' utn,.Nie o ulobycle tego zaszczytnego t~tułu cho·
du lo jednak tej młodej kobiecie. Angclika cz.u- maIlI iCr~1 ~waS4 w.Wę. H.uCI)'łam :alt Jd6 rala alę zwydę:ł.ezynlą , zanim jeuc:z:e .tanęła do eJonalnie I .dpow laclał ,.ale". Cd)' w)'1aała tec.
konkursu...Wnyałllo ..I )etlao. ClIJ jesiem ,..
ki dałecb.IDle pluwJta, caJ łeł ale .....: powie- konieCll1oió",

•

'O·
-I ~

pokazać się

•

....

1\

działa.
_ W.ł_ Jest. IM wJCn,l&m duło dla
..rqeJ sl.bl., C.uJto ... ponOWIli.......cb.1w1Dl

ClIłowielIlem
I.lę lD.Ięd.y

łęras aoł_

041,.._" pakau.6

..871,. .al - mówi AngeUka VJsacr _ 1*1..
,k&6r,.eh ale ale ~... III'... .,... kaw,
i . .lila. . . .plen. 7. Ale sa -'- w'eawmt. ..
406e11oa,.. pro~le t.lewls,.jay.;. · "'rWałam wJtyslllo, co byle w lodówce. I w ł~a .....
sób U.eąlaEO .,.6, PnI)' U! kłlorn~ ~.)'riJ..
sa - wan 11 syplr.fal do Plwałe,.. HM' ąala'"
Hall

.R)'s. &. IHlBCOC

I

blalD
ludimJ",

Od roku Angellka VIssa;. utrzymuje

Iwoj"

wagI!:. Raz; w mlesląeu O;dwiedu. Jenc:z:e swoją

gruP': w Solln~n. aby po~z.lellć sil!: swolni1 dołwjabnJarnJ I nowymi Cz.Ionkami. ale 1 po to,
bJ samą siebie lepiej utrz~1! 'III ka rbac" .
W RepubUce Federalnej NIem~ee 15tnieJe 00becn1e l aoo &rUp ,;Wei&ht· Watcher.... VI ldóryds.
'l'OOGO Hlentt6w;'" pn;e.,.,.tnłe kobiet,
próbaje
zwal~ twoją t(dtę ruu!m.l~nego jedzenłL W
sk:..a'U łwlała. po~W.q 'a4 ' roku 1M3, u'd:ł~ lIę
\o jut U ' wllonom.

,

NOTARIUSZA
QNłka6 wstne dla ciebie no-

nadejdą

winy.
lIjnd -

0-

bliteJ.
nieoplRro lna

WPATA

transakcja. ,
OZDOBY we wloneb
motc5Z ponldt Itraty.

Co się
komu ś ni

ROSOt.

pl6 -

('hory wy-

zdrowieje, z.akochanyeh wkrótce czeka wesele, kupca
dobry Interes.

PRZEPA&C. wpU6 w .u4w.tyd I Itrata lub wielkie
niebez-picczelist wo.

POLE

lidoał!

wlda.l~

.tolunkl w pracy;
0 ...."'. .6 je praca twojabc:dzle wysoko «niona.

pomyślność

cze-

ka clę Iprzenka; "'711"8' w
walee wygranie p:?wncj
sprawy; pol"l"nlesa w walce
- smutek z powodu uy jej!

LEW (U VII -

w

Wkrótee rot:poClI nle liiI< se- oboje Jesteśmy nie do %&~tqp le _
.lęT
nia.
_ A ezy p a n I właścici el ma
- Tylko bez pou faJOłci. Nie
w len chyba kto jest moim wla- Ju:l; w Iym rok.. na konch, Jałclcleleml
kld .ukce.,.
- Hm._ n ie wiele tego. Zajqc
alftl,.wlkle.
NaJmClcn.leJ
przeprana... PGdObDO lowleetwo I dzi'lca kaczka.
Tego zająca
.. eftlarJlC kobb7_
pan. przejechał
zresztą
- Pewnie - tacy m oczykije chodem, a kacl.kę padarowal mu
I tywlc le1e' komarów n.le dora- znajomy leśniczy. Tylko nfe wypaplaj, bo jakby się pani do.ta~ my!llwym do pięt!
Z.WlIClI& w ••Idęlnokl 'A1.edf.iała_
_ Roll.u.lem.
jed.au.
loaaIa.JlnyplI- &, c~m istotni. nieeo 1"' łrereac.b ....lnI
neez pr.zejarkrawl,. Wi~J na • .eu.6. te lIa ...61 p _ l . mlksakil temat
m6gl.". ci powie- la.
- Gdzie tarni Na katdym podzieł
mól
k<Oleca, m ledUan,.
k iel1nek _ pan cen! g<J
na lowani u _ a zaliczyłam Ich .porówni ze mną, bo na polowaniu TO _ pan walii .t huczało-

,.mo-

6""-.

pllł

a

........,,-

-.....
t
/

i:

ZZ VJ1J,

PA; NA (23 "III -

:

S

ZZ UL1

:

Nie poddawaj .. J/!l Czeka Clq jeszcze niejedno
rozcu.rowanlc I dlatego muslu być dzielna. Co by
to było, gdyby po Imtdym niepowodzeniu gniewali
li~ na coly 'wla t. .

-

WAGA (%3 IX -

I obydwu lul. Raz
nawet krowie dostało._ Ale
to lej wina:
mu siała s ię wł6czyć kolo ambony?
- lało'nle. k ....,. b,.łb,. Jakli
ro,act, na pn,.kla4.
- Wypluj to ..Iowo! Mój pan
go bardzo n ie lubi. I nie t,.lko
t(llo. Po pri.Yiaclehku ci rad~ę,
abył w Jelo obecnośc i nie ut,.·
wal teł wyrazu .. pudlo".
_ Będę pamh:t ał. A le n pic.,
- wyte' chyba - rówlIlri bierze udział w polowanll\(lh?
_ To gluple bydlę - pr~
wczoraj na mn ie naslkllło. Teraz 'o nie ub!eramy.
TylkO
plo.nyl zwie rzyn/!, ale r.a to du&lI kury chlapom. A k!edy raz
~eta rl za,rychq pr;r.e~nOCl.()ną na
podsumowan!e łowów, miarka
Ilq przebrała.
_ Kled,. rosmawlale M I pa,ol
",Ideklek.., .łaIII I ",klio"'. 1,.... .powlełelaml • • ....kb 1.wleełdeb
1Q1II~h. 8klfld wi~

-

_

się zdecydować:

SKORPION

;

! S X)

Tydzień.

(tł

X -

xn

U

aktywnoścI.

wunotonej

Zm(:czenle

da

CI się porUIdnie wc :r.nakl, ale bqd1 konsekwentny
I doprowadt rozpoczęte prace do końca . Nie licz

przy t ym na jakld kon.yJcI (materialnych nie
Ibie, moruJne - być mot e).
STRZELEC (23 XI -

~

! 1 XIO

MIlość wszyltko zwych;!a tllk wi~c główa d9
góryl Tylko mUlisz postępować uczciwie, ładnych
matactwl Trudna to dla Ciebie próba, lecz pn:eclcl:
sam rzuciłeś wyxwanJe, blldt zatem konsekwentny.

/
ł

~ KOZIOROZEC (ZZ XII _ %0 l)

~.

lalll paym1sm'

- Pan to fajny chłop, a rót~
nICa m!ędz.y nami jest taka, :te '
ja m6wlę prawdę.
Grunt
U
r6wnowa,a w rod:z.ln lel
Jloama,,'laI

Ni. poddmul ..

~y<"

wi.lk" "

P""",lęWę'. !

pozw61 lObie na lu. ł myjlenIe o niebieskich DUg- .;
dałlich. Potraktuj ten Iydzień relaksowo. Nie mo- ;
ina przn caly czaI tyć na wyiOklch obrotach.
~
WODNIK (U I _ %0 II)

Bt1BEKT IOJCOWSKI

:

Nadeszła pora, aby wyciągnąć wnlo.skl J: dotyehnBlOwyeh do'wiadczeJ\. Nie licz, .t e ktoi CI pornote. Raczej pełno będzie b iernych obserwator6w I
komentatorów zdarzeń. Tak to w t yciu je, t..

RYBY

....'

SlaQ', • • mnie

Ty

D -

%O Un

Nadal klopoty I towarzysz.ące Im Itresy. Staraj·
cie Ilę jednak nie ulegać emocjom. · Pomalu wszystko .IC unonnuJc. Uwierzcie w IWOJą fWlazdJ:1

taki

R,...

eu

tam nie pl-

palern)'?
Cbclalb,.t, łeb,.. hidTm numerze b,.1 kOlDunlkal MO?
C.I

BARAN (!I lU _ %0 IV)

E. KMlECIK

wyJąikowo

polucba Ci I llnych nerwów I
.lawirowania. Trudno CI bę:dzl.e, bo to
nie w Twoim -,,.Iu, mUlin. Jednak Ilq przełamać,
Potem wlZyltko pójdzie Jak J: ołatka._
Teru

umle}ętno'ci

.. ,
arogę mlast
ele.,zyć! te je_
IZCze tyje. ("Wunet.e'").

BlUROKRATl:CZNA
MITRĘGA

NIEIIUMANITARNA
POSTAWA

Na obwodnicy
drogowe j
kolo Elbląga mJt!cjand u.trzymali karetk~ pogotowia
&d4iaJącą w Itron~ Gdań.aka
"M:tyklem.
Jak alę okazalo.
~J u.logę
ltan'owW kierow-

e. t . weloły

aan!łllrlusz.,

Amb,uada
Szwedzka po_
przez oll:łoszenIa VI prali. In! ormu;le
uprzejmle
OIoby
w,.jetdfające
do tego kraju
latem. li powinni licQ"ć . Ię:
z wielodniowym
oczekiwa_
niem na wiu::, które mołł!
potrwał nawet tydz1efl.
Od
raZIl widać. te Szwedzi nigdy
niczego 'nIe mUlleU ułatwiać
w PZU czy ZUS-ie_ C;.T7rodDlk KultuaIDY").

tt6--

rzy Jui ód Waruawy raei7..
11 .Ię w6dk, t piwem, 'Na u.
padeJt
moralnOlcl
nalzeJ
.uby &droWi.' 'najdobitnIej
wRazuje takt, te Dla paczę
Iłowłli
trunlc:amt . chore(o,
kUweco przeWOŹi1l,. .kutldem
cae(O ten jedyny tiietW7 w
poJdclz;ie bal lię przez c.....

6URO~C

_

SZMATA

W
lIzenowie Oluęrowe
Przeds1l:b1oTltwo . Surowriw
Wł0m7cb D10 RUpU~ amat
(ZWIJl7Cb
zv.btkaml ..16klennJczyml), ponJewd
...
kb nadmlar
w _Pż7nt.
(zapal Z"10 ton). Zaden aatlad.·

BYK (%1 IV -

nie zalnlere.owal .Ię: .urow_
cem, choć borykają liq one z
trudnołc:laml mopaln:enlowy_
mL , To dJa tego,
te Inntlta
brzmi pogardliwie? L,R.cCt)'","IliaU.,.
.

%1 V,

Zachowaj dyltans wobec: wydurzeń. kt6qch Je.Id mimowolnym Iwlaclklem. Nie staraj się nlcze'o deflnltywnJe routn:nał, ani tet przyznawać mcJl której' U zwainlonych Itron. W domu - watna nowina, w pracy _ mlyn.

SATYRA

V SATURATORA
mądrzeją,

D2.Iecl

ZlUlranajqco nam
Oltatnlo będąc w

Krakowie

Iwr6c:l1lłm.y

na

BLl2.NIĘTA

uwag:ę

uczestnika wycle (Zlel, kt6ry odłączył slQ
od
,rup,.,
dopadł
saturatora,
obsługującej

10

nie, lecz dYlkretnIe. Starajele
miłe na co dzieJ\.

pa~

n..

,Wytif21i Ewli: RYLKO

Zl \'1)

bądteie jednak takle uborcze. Jeśli ehcecle kogo!
.zalet.nJć od Ileble - nie cz)'t\Cle tego zbyt gwałtow

nlual 20 lIotych, wypIł du ..
ftlclem dwie n:k1anJd t sap..
adowolony. .;..co teraz
trseba pow!e'dzleć1 prQ",PomnJała
mu .aturatorowa
wladeąnł Die.yta 1ridać ' po..
dzh:kowafl. _ Trzeba JaPY"'~ dlacse,o Dle wydala mi
odpul niepah!' ~uty "Winnle chlOi)Czyna. (...Karne..

la.,.

(ZZ V -

Dobra palsa utrzyma .iC do końca wakacJI. Nie

małe~o

wręczył

ł

Błl,di przy,otowana na spore wydatki. Ntutety,
nie da ..IC Icli uniknąć
(zbyt dlugo ty laś za
os:z.cu:dnle). Ale jut wkrótce poprawa
sytuacji
tlnanlowej.

się

1000 low1eckL eleny..

....

Musisz
wóz albo prze"';ó:t. Takle
"ni to, ni . owo" daleko Clq nie zaprowadzi. LePieJ !
będzie, Jdl! ugrali w otwarte karty. Najblltny
weekend przcznncz na wypoczyne 1t .

(c.d.II.)

strzelbą

~._~~~-~~

/

najcu:śc!eJ

ze

.....

~.,

11

:

interesach; . by6 .., lIoc..onYM
pn.... nlll _
n!ebezplcezefl.two,
BITYM b,.ł - szkody.
BAL. b1t na n!M - pr:z.c- ,
lotne szcu:#Je.

SWrNSKI chlew ulnee
twoja 8ła~ć cię qubi.
WALCZYC we 'oJe _

pomyślne

BURZA -

. ...

,,,,~

niesprawledllwo'cl:
~·.IC&ył
q
Iwlenęclem nlt.'p n:y_
Jemnośclj b,.6 .bceoy.." pn,.
walee - pojednanie.
~
PLACEK pice lab Jrie
dobre perspektywy.
SAloATł$
1&41..16 zbyt
duto kupujen; Jdł M - podejmlell ...ybk ~ decYZk: aJud duł4 I dorod.1I - mote
tw!)ja przynlo.ć
~dzle lepna; .,..YJd6 ' Ą I 'Płullla6 bcd:desz dobrą gospodynią.
FLASZKI
pell1e - dobry
zarobek; poUueaone _ pewni! r
. trata; pusle - Itracone nudzJeie,

QItAMOFON - popełnisz w
naJblitl5zym czasie głupstwo.

NARZECZONĄ
ł.enek twój eoru

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

SAMO ZYCIE

Ul[ (l!! VI -

•

Zł

Ilę być

dla

niego

VJI)

... nlektórrcli .y~uaejach zachowujesz lię zagadkowo niczym 1f1nt.. nie dziw .Ię zatem,:ta nie
. . . . . w Jol motna poJIllĆ • co CI chodzi Aby
.nllu~~ D1eporoaumlm. tam. rdzle CI uaeg6lnie
..I~. od ",au stawiaj .,ka,,-,,: na 1awę"_

12

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

PYTANIE
DOFUN DA l'OROW
OKOLICZNOSCIOWEJ
TABLICY
W PIł.Z EWORSKU
Ostatnlo na j(.-dnej ze ~cian bu~
dynku Miejskiej Biblioteki w
l'ruworsku pojawiła lię tabi!ca
upamiętniająca
'lo.łecie pow,ta·
Dla pLerw.u j dru:ł.yny han:cr-,kie j w hołd zi e poległym l po~
mordowanym
prz.ez okupan13,
Ullarlym t zaginionym harcerzom
tego r egionu. Nie pytam. znając
r eal!a dn ia d r.isiejs?Cgo, dlaczcgo
musiało tak wieje czasu upłynqć
od obehodwnych urocllYs\ości (8
czerwca 1982 r.). by mogla ona
tam Ilą Ula l eźf. Ale tastanawla
mnie dlaczego jest wybrakowana.
Takle Da nmie robi wr:lllenle,
bowiem na jej lewej c~d s:t
ślady trzech tarC'1 l wygląda lo
tak jak gdyby ~o! niedawno z
nich odpadło. Nie 'p rz;ypuszcuun
by projektant w takiej to alegor )"Cme] wizJI chchU coś prl.ed~
.tawlć, sugerować. Doprawdy t.
n iczym się n ie kojarzy _ mo~..
tylko t tym, te Cl.lU ~ubłagll 
nie uciekł. ktoś nie doollnowal,
by ktoś Inny wykonał t o, co by_
\.) zapłaIlQwl\ne I (aby zakończyć
I mleć ~ ty m sDok6j), pO ck:hu
ua wlesr:ono tabl icę taką jaka by.
ła, Mote by!o:'I [ntlczej? Nie w ien\.
Dlalcgo pytam I czekam na wy_

w kOllCrcie mialem po1)ory.
oto radosna wiadomość, abym w
'tej sprawie i':głosll się u dyrektora Wojewódzkiego Urtędu PoC4ty. Tam dowiedz ialem się. ie
pieniądze 'II. w kasie pa!ll:er nt!j, 11.
odnalazło. Je i oddała, Ul pośred·
nictwem praet,owmey poczty, u·
czennica Lice um Ekonomicznego
Joanna Sl:pilkn (mm. w Przemyślu przy
u l. Grunwaldzkiej
)25/44). Następn<!:go dnia poima .
lem osobiście uczciwI'! wa lazezyniQ: [ jej mf\tkę. której pOl:raWlowałem W7.orowc!;:o
wychowania
córkI. Joonoie 1.i'l tył c m ood:.:ir,: kow .. nie i tyc...enia suk tes6 w w
nauce I życiu onll aby
by la
W'torem ucr.ciwości dla mlodziciy
o której r6Znie się mówi.
\V~zyscy,

k.tÓrych w to

'Ul1artwienie

swoje

wtaje mniczyłem,

u-

śmlechf\1i s i ~,

te ja ~ ię łud·tQ nu
odzyskanie gotówki. A jednak o·
kazało siQ:. t.e ~ą ludzie uClciwl.
Oby takich jak J oanna bylo jak
najwi<:cej .
,' usd Kllb.n
P M:C1I1J'iI, ul Lclewdll 8!3~
1'5,

Ozh::':"Ję f6wnLu 1>r."01VTlL~y
Sce.rnolL not ek" L Jtl d yrekW-

poe~IY
J er~em u

fllW!

l':otuclz leJo .... l.

'

1 EST CUKIER
...... NIE MA ' WAGI

O~ny
okrCII t.o C7.aS. kic dy
gospodynie pn;ygotowuj~ ró~~'lt!
Ilrz.etwQry - soki, d±Cmy, !(l,.Impoty (... ). Wsr.yscy w iemy. że w
tym roku nie ma :l.O du:ło jagód
I owoców, dlatego trzcba z.a~o ·
spodarowywać WS ~)'lJtk:o (:,0 je3t.
Niestety, n!e w$zys1kie gos p.xlynie WIol Lask6wka mogtl w pelnl
JAŚnienie.
wykoaystać swe ~moce
przeco·
bowe" z pOwodu braku cukru.
A. SwUallikl, b. ha r cen Cukier jest w sklepie. ale od '17
ł"n"woUk li p(:a nie motn.. go kupić z pÓwodu b rak u wagi., którą z.abrano
do lega.llzacjl I nie will"aomo kiedy wr6d, do 23 lipca jej nie bylo. Chciałbym wiedtieć, kJo tak
"mądrze" zorganizował a kci Q le·
51\ LUDZIE UCZCIWI
galiwwanio 'wag; te n ic wsta\lfil
innej, zastQPcrej, lub przynajmniej ni.;, wpewnlł na len oleru
thc!l1-C1.6w I cukru w opakowa1 li~ca br. wracając do domu nJach. Myś l~ te ten "k toś" 00(najpierw pociągiem a nłlstępnle wiolen ZOJtać w jakiś spos6b
autobuscm MPK) tgublIern wy- ukarany 18 niewycod,y, na jakle
narnźone
~ospodynle.
nagrodzenie za cZl!l'wlee, b!)dące wstały
jedynYln środkiem utrzymania 3_ R6wnleź te pracują ce. które Vf
-osobowej .rododny. Po tmudnyeh W'Olny od pracy dzie(\ (22 lipca)
nerwowych postuklwani3ch pragnt;:l,y onYłfotowywać PI'7.el
:r.gubiol'lych piclJI!)dzy straciłem two ry , Godny ubolewanIa jest
wSl:elką nndzieJI): na ich od;z:yska~ r6wnleź takt. t.e w t.ym uOQlnym
nie.
Powiadomiłem
o
tym okresie 'II na51!.yffi sklepie braku·
R USW I jcs:l:cze raz wstąpiłem je napojów chlodU\cych. O braku
na poc;z:t~,
pytając
kierownika wędlin, a zwlaS1.cza konserw
d7lalu kont rolt czy ktoś uczciwy miQ:snych. chyba nie ma eo
n ie oddal pienl~dlY, zgubIonych, w!loominać. Co na to prelCI GS~
jak prz.ypu szC?.3łem, przed Ur :u::- "SCh" .. D.rn,o wie'r
d em Pocztowym, gdzie wsIadałem
do autobusu MPK, wyciągając w
M.:uek Krfe'l,.łt
tłoku bilet z notesu, prz;y którym
Laskowka

Redakcja odpowiada
!\tarian FI:ak (Jarosl a~,..). Pań~kl list przesłaliśmy do Wydzialu .~andlu Ur~ę du WOJewódzkiego, skóld mtlety oc:zckT~ać odpOWiedl I.
Witold Pidrzak (Pru:luyś l). Diag ramy krzyŁ6wek musU!. być
wykony:vane tuszem, TeJ'minu icb publikacjI nie motem ,.
prccYl:YJu[e okre~Ii~, gdyl. wszelltiego rodzaju rOi:rywek umysłowych mamy solidny 7.apas .. ,
~1arilln Kut (Radynu u». Pai\ski l1st przeslalU my do Wy·
dZia łu Gospodarki K omunalnej I Miestkaniowcj Urzędu Wojew6dzklego, Slamtąd na l[':Ły oczekiwać odpowie dzi.

Z redakcyjnego

Kiedy

d yż uru

będzie

cennik?

Wlot y m br, 'Itlałem mJesl ka n.ie n a P strowskiego I u płaci·
l em 41.1 1)'$ zł kaucji ta l ui)'le urz ądzl:nia (pil:e!'k &now,.,
wanna Itp.) i do t ej pory _ kOBel]' ~ię lipiec _ m imo wie·
lokrotll)'t:h Intr.r wcncji w PSM, nie udało mu się od~1skaó
nadp iaty, bowle.m za kaidyru. r a.t['m s l YSlę, :te nie m a a.ktu·
"Inycb ceDoików - informuje nall miesl:kalliec :przemyśla, kt6ry przcprowadtll slQ: na inne osiedle. _ C'~)'ib~ spi!lddeln!a
ClIekala bA podwrik ę eenf - zalltallawm IIj~ Z:,niepokojoIlY
zwłok~, tym bardziej te w podobnej sytuacji .znajduje sil:
wiele Innych osób.
.

Tajemnica
"porwanego za młodu"
W ublcglym roku Ctytl:łników "Zycia Przcm,yskicl{o" :wciekawila notatk.a, w której przy·
toczonO rragment tilitu Bulgll.l'\I., twi e rdz~cego o
.!lobie, te', jest Polakiem. porwany.n l:a miodu l;
Prt.crnyŚIIl. l'rosil o pomoc w odnulclleniu swoich rodziców. Ust leli ' skierowany zosta l
do
rl'r.~ w odnicz.1CC C:O Micjsklej
Rady Noro(iowcj
!'I'zemysla, [ni. 'Ludwika Kaszuby,
P rl:}' pomnijmy najciek:l\o}sze, ory!:l nalne ffa!:j<;:t; yka
r:lCllly leto lislu (przetłumaczo nego:t;
uuł ga rsk iego prze:.: panią ZofiG Woh: ty k):
.. J'~.'i le lll 7.aint ...r esowany nas t ę p ującą ~ praIV".
W oknllie 19:':5-1936 w \\'aSl}'m lIIiClicic byl
ptu' padek kud~lci, małego dziec kllo, pici Inę~
kkJ. IV ",ieku ponad li b:~, o ja~lIyc b w ł osach I
niebieskich octach. !\[am na. mJ'IUI rna le: ddecko
- eWopea n aleiącego do ludzi
pochodzenl;(
IImcukańskicKO. Ludzi. których dlllado",ie puc·
h)'Wall kied,ś w Stanach
Zjednoczonych (... )
Ukradli mnie Turcy, którzy PrlY pomocy swyc.b
zw!:p:i,ów • r O>i)'jsk lroi Cypnaml i KOlakami,
!Irzywlcili mnie tu, n. batkaDskill tcryl oriuru.,
k l or~ wł ~d." b iło pOII w'la dz ą rumuńską.
l![ó II'I"c śclli l eJ _ do nt1c,iscowoici TolbtlchiD, do
ru in ~ larcKO rzym skiegu mlasl:. . ....zcm t e mu~
bylu JeHUf! wiele n)Slfch dzleei, ehlope.itw4
·ebno:tieija.n róincJ naro d o wości (rostj!se,., hl 4
reccy). Cyganie ska.ali mnie PlIo okropne męki ,
p.olewali mn ia. gllrl\clt wodll, da wali Jaldei indyjskie truclzn7 ł spotkalo mnie JC!:!lZCZC wlelo
in nych IIod l ołci. Robili ło w eelu, lo b,. pozhawió
nas ('o.~o bowołci, 2 Dbscll,.ć Das jako ludii I lak
pnY!t'u&oll'a n ych, sprsedaw ali do '.foteli ( ... ,. RU 4
mllń s ka policja
w Konsłanc,., wspom&«ana
PUC'I nle nl,eckich \t lIInien,. , li POWedl CDiem \\,C4
~ da do oas, małych po.bawionych swych Iwan,.
dziecI (".1. Na llt ępnic bylem leczon,. w Bnka4
rł'!.~iIleie, prf.e'l: lekIlony I pt:l'1Ioncl m ccb'eloy s pe_
cjalnie w ysła n y s Berlina. Nie wiem dlaeacco
rumuń ~ ka policja ni" pnelonala ronie r odzicom ,
PlYlosławili mnie, abym ty ł pu,. Bulg.nch , Te4
rllo'l',: mieszkam w m lt'łcJe Geuerał ToszewlI sam,
be'l: rodzin,. Bardla Wa~ proSIę, jcill sJ.ę pie
my l ę, uwladom elc m oich rDddców tym listem o
J:ari nioo ym n legdyii mał ym d'l:iecku, JdU 'l:cchcl\.
mote się rasem 'Iobacsfm ,..'~
-POdpisany pod łi.:ltem Simeon IwaDow Diml~
Irow, z.amieszkały w Generał 1'oł zewo, pay ul,
twan Wazow 28, nie podal innych' danych I
szczeg616w, kt6re ull\QŻllwllyb,. identyflkac}ę je_
go rodziców ~y naprowadziły na ślad jcgo poprzednieG'O nazwisłca .
Zarówno apel redakcji (I udzielenic jakichkol.
wiek informacji, mogących wyjaśnić chol'::
\.,
czqścl tG spraw~, jak I pOlIZukiwania prowadzo~
ne przez int.. Kas~ubt:: (3 później I przeze mnie)
nie daly rc;z:ultatu. Nie 1-glo$iI ~i r. nikt. Nieznany
jest teź - pr;,:yuajmnlcj w świetle 15tnlejących
dok umentów - podobny prtypadeI' porwania
d7Jecka 1: Przemyśla w podanych prlel: SlmeomI. Dlmilrowa latach,
List byl dtiwllY - intry~ujlolcy i nlcpokoJący
znrazl!m. Nie takle rzeC',ty zdal':zuly si~ jut I
zdanają. Gdyby kto.ł sll;j temu dzlwll, to przypomnę, te ostatu.io tj. wiosną 1987 rok u policja włoska wykryła Idący w setki (jcśll nie
w tysiące) przemyt d1.leci cygańskich I innych z
Jugoslawil do Włoch, Kilkadziesiąt dzieci, które
udało slQ: zidentyfikować, zwrÓCono wladi:om Ju~
gosłowlańskim. Dzieci te były kupowane od r edt[cow lub pory wane I sprzedawane w rót.nycb
celach, rwykJc zbOCleńeom seksualnym lub bandom tebraków t wydrv.1gros;z:,y,
Wiele W tym

liście się 7.gadzało. Cn~ anie

Zgad:w.lo si<:; wi~e wicie, nawet bardzo wiele.
Trzeba qyło to ,prllwdzić. Pon[ewat udawałem
siQ: do BułgarU na wypoczynek, postanowiłem
l.aj.\ć się na miejscu tą SpI1lwą" Od prl:ewodn[ezqceso MRN IV Przemyś lu W. Ludwika Kaszuby otrzyma lem do władz bułgarskich w Tol·
buchinJe i Generał TOSl:ewo pismo r ekomcndujące, w którym tostnJa
pr;z:edstawiona ca ła
sprawa, z prośbą o Pomoc.
W Warnic czekało mnie plcr wsze zaskoczenie.
W r07.mo\Vie z pracownikami polskiego Konsu-

latu Generalneso (przy buhvarze

CzerwonO{l.r-

mej~kjm 43) dowiedziałem siG, te do nich nie
dotarł tnden lis t od Simeona Dimitrowa, nnl ter.
nic zjawił się on osobiście - co przecież bylo-

by naturaln<:' I 10giC".lllc w tej sytua.ejl. Z Warny
do Tolbuchina jest dokładnie 51 km, a autobusy
odchod2.ą z dworca głównego od 5.45 do 20.1 0 t'O
30 minut (tam l z powrotem), Nieco mniej polqczeń, ale też nie motna narzekat\ posiada Toł·
budlin z Genemł Toszewo, odległym o 24 km.
Pracownicy konsulat'l nic ~krywa1i swego secptycyunu co do wyników mojej "misji".
Aliki słowo się rzekło", Wsiadłem wlt:c do
nutobusu l. ;z: przesi adką w Tołbuchinie,
po
pn:C$zło trzech godtlnnch znalazłem się w Ge~
neral TOl/zewo. Droga wiodła WytylU!. Dobru·
diańską , słusznie nazwaną "złotą Dobrudżą" I
spIchlerzem Bulgari!. Jak okiem IIGgnąć ku kurydza, olbrzymie pola wspanialej ps!:enlcy, wa·
rzywa l owoce. I.. ekko pofałdowana równina,
brak I"leczek, drzew - i upa l.
W dnemi-1cym m[a~teczku odszukalem ul.
Iwan Wazow 28, ale nikogo nie wstalem. Było
poludnie _ czas sjesty - mol.e gdzies odpocq.
wali, spali?
W radzie na.rodowej miasta przyjęto mnie a
całym tnmtejszym ceremoniałem. Najpierw wy.
le gitym owałem slQ w ,biurze przepustek, ..babu·
szka" w śl'ednlm wieku gdzie! potelefonowala.
po chwili
piętra
zeszla elegancka młoda
dziewczyna, której w skrócie wyjaśniłem kim
jestem i czego tu swkam. Wypisano mi wów~
~zas przepus tkę, wpisano do ksiQg.i I !:Oproszono
do gabinetu. Tu przyj~ł mnie sekretarz Komlłe·

z

tu Wykonawczego Rady Narodowej miana Geo
nerał Toszcwo _
Pctko Welikow Dimow, ~t·
c!:yzna w średnim wiek u. Był chyba z lekka zaskQC2ony, Wn:cz,yłem mu pismo od int, Ludwiku
Kaszuby oraz kserokopIę oryginału listu S1meo~
na DlmUrowa. Wytłumaczy łem dokładnie, o co
mi chodzI. PrOl5i1em o zbadanie caleJ spr awy 0ra!: umoillwienie spotkania 'I Slmeonern Diml·
trowem,
Sckret3n Dimow przeprowadził kilka szyb_
kIch ro'Ul1ÓW telefonicznych, kr.6t k[e polecenia
dostałn rownlel. wprowad!:Ojąca mn ie do gabi.
netu dziewczyno,
Po pewnym !!'Zasie - odebraniu telefon6w I
informacji od dziewczyny; sekretan Olmow, ani
.łowem nie Ir.omentując mojej w1;z:yt.,.. oświad·
czył :ł ubolewaniem, te nie jest m otU ..e moje
spotkanie z Simconcm Dimitrowem, ,,nIe nla
takiej potr;z:eby". Simeon Oimltrow jest bowlmn
doskona.le 2JUlny nie tylko władzom miasta, leCI
takie wszystkim jego mieszkańcom, jako c:z:lowiek pisujący wiele listów do rótnych Instytu·
eJl, w tym i za granicę. I nnymi slowy jest
według niego I nił tylko niego człowiekiem
niezbyt u6wnowatonym psychie'.l;llie. Stąd ur0 4
jenla, te jest P olakiem, porwan)'1n za miodu
pr;z:ez. Turk6w czy Cn:an6w. Na koniec wyraził
zd:ti w[enle, te dla takiej błahej pn;ectet sprawy
otrZYmałem "komandlrowk~" (delegacjt;:) z Pol·
ski do Bułgarii Oświadczyłem, te my odpowiadamy na każdy Ust I Jp raWdl.8my wszystko, co
dotyczy problemów obyWateli po~klch, by im
przyj ść z pomocą w razIe potrzeby.

rzedo lej pory swo je kontakty I
kanaly przemytnicze. tnaczej w6wczas wyglą·
daty granice państwa, Polska miała do~ć dtugij
granicę z Rwnun[q, bIegnącą r6wnici w Karpa·
Potegnanie, podobnie jak powltan[e, bylo do$ć
lach. Na terenie Rumunii do tej pory m ie szkają
l Turcy. [ Rosjanio - ~tarowicrcy, a takie Ko· sztywne I oficjalne. W trakcie wizyty nic padły
2.acy, kt órzy z r Otnych powodów muslc!lI emi- tn dne Inne slowa nit te tciśle tyczące się tematU: Muszę prtytnać, te lit podobną r eakcją w
growal':: z Ukrainy, Obecne minsto TOlbuchin stolica buł garskicj Dobrudźy - w6 wezas nazy- ,Bulgarii spotkałem siG po ra;z: pierwszy, a jeidtQ: tam od 22 IlIt.
wało się Oobrlez (Dobrogea po rumuń s lw) i
nalet.alo wrat % Balctikiem kolo Warny do RuNo e6t, nie po;z:ostalo mI nic innego,
jak
mun;i. W Oobrudt.y do t ej pory tyJtl Turcy.
wsi:i~Ć do autobusu na sennym dworcu i. wracać
Grccy, Ormianie, K ozacy I Gagauld - prawdo·
podobnie sturczeni Poł owcy lub Pieczyngowle, I do Tolbuchina I Warny. Tajemnica "porwanego
za miodu" znaJazia nader prowiczne rozwiąza·
\V niedalekie j okolicy 'Iolbuc hina znajduje iię
nie. Do tej pory trapią n.nle jednak jakieś nic·
wicie r zym skich ruIn. W Rumunii. wówcras
sprecyzowane w t\lp!i wości: skąd S jmconow[ DIznajdowało się bardzo wielu Nicmc6w (nie tylko
mitrowowi przyszło do głowy, te jest P olakiem,
oby ....'atell rumuńskich) - coraz wh:cej było Ulporwanym jako dziecko? Dlaczego wła~nle 'Polakamuflowanyeb - a I jawnych w miarG upły·
}VU C7.alj.l,l _ niemieckich jednostek' wojskowych, kiem, a nie Rumunem, Rosjanincm, Serbem ,
Grekiem? Skąd. w
liście
cUowieka niezbyt
PQllcjl, I gestapo, wprowadzonrch do tego kraju
dla wiadomych cel6w, ehof oficjalnie dla ochro- "uównowatonego" i n ie odznaczaj ącego siQ speny pól naftowych w Ploent! i portu w Kon- cjalnym wykształceni em t yle faktów i Izczeg6ł6w zgadzaj ącyCh ęię z tym co r'ZCezywiście bylI1ancy. Z Konstl1ney do Tołbu~hi na jest l ylko
lo? Może kie dył I tego się dowiemy,
99 km, do . Generał TOSlcWO
~75 km~ a Dobrudta od reszty Rur;a.u nii odcięta w6~v.c:t.as by.
la przez Dunaj, tak te jedyn e. potąC'1eme prowa·
ANDRZEJ' RYCZAJ
dzito praktYC'1nie, przez Korisłancę!
czywiście mają

+

-

PIłAWO

to Jaskawo>lć obliczona jedyni.
1111 reaJnr mo;łljwo:!ci I obowiqzu·
Jqcc przepisy prawue
(fi)).
w
.póldzielcz~ci mieszkaniowej wy·
chDwa nek domu dziecka lok uj.
się na 4 mlejlo'eU tzw. li ~ ly prefe rencyjnej). Wlasllc mieli:t.kanio
pr:l:ypadll st atystycznej s iel'ode
'rednio po a- l o latach od chwili
u samodziel nien ia sl~. Zdarzaj" si~
o C1:ywi ś ele wyjątki , alt" td edzio
Ich /lie In:'?

Wyprawka
•
dla Sleroty
Str ac iła

ciec
l

rodziców, gdy miala niespclna tcrzy lata - maika zUHlI'ła na ....awał, oJna meliniarskim 57.1aku. Po szła do domu dzieck .. - w nim dora s tał a

rozpoczynała życiowq edukację.

żeczkę

gdy

Za rok usamodzi eln i się, od czter ech Jat ma k sią
mieszkaniowq ufundowtmq prze7. dużą rabryk ę. Nie posia dała si ~ z radości , ,

ją ot rzymywn łtl ,

ale teraz patrzy na

nią

njeco chlodnif"j, bo jut wie ile napraw-

dę w~ rt

jest ów dnr ~ iO·tys ięcr..nym wkl adem, uzupełnianym comiesięczn!i. 500-2.10Szkoln e kol eża nki ochr zciły ją szybko mia nem "SZt.'~ści8r)'''. a ich
rodzJce, n3 jednej z wywiadówek, dołOi-yli swoje : ] co, il~ talciej b ędzie
'tV tyciu'!' Pań.sl ",o " 'ychowalo. ",bralo i aakarmiło.
a luu ks ilji.eczka mieszkaniowa do łapy ... Ta dos tanie k=.!t na "sierOt:e papie r y " , _ Dasze bie dactwa kwitU 'IĆ h ędll w s p(.ldzielezej
k o l ejce po 20 la t , •• Długo przeż ywała te n strąs zny
dzień. Ukr adkiem , w kąci e 5- osobowcgo pokoju.
szeptała
prze ~ garnące 8 i~ do
oczu ł zy: - I co w y U tym m oi m .,szc zęściu " moietie wi ed z i eć? ..
tową wpła tą.

No właśnie, co wie s ta tystyc1.ny oby walelosierocych luksusach? Co myśli
wówczas. gdy wertują c pras,! Czy ogląda j ąc t el ew i zję natknie się na inlormacjf.:
z uroczystości wręc7.a n ia ksiąicczek mies zkaniowych sierotom z domów dziecka?
Czy nic zazd rości bqdi nic wys tawia fał s zywego św iadectwa np. d ziesięciorgu sie
rotom, które tragiczn ie ut raciły ojca i matkę , a teraz - w oczach lud zi bezdus znych - uc ho dzą za "Sl.Częś1iwe" I " bogate"? Sp6j rzmy jak wygl ąda OW3
fortun a na przykł nd7.i e wychowanków pn,emyskicgo Pań stwowego Domu D7.iCcka nr 3 - pJ<l.c6wki . podobn ej do selek innych w k raju .

J{olejka na
usamudzielnienie

Papi er
lo nic wszysllw

'rrl cba J;ię d'l ldaj m ocao . ._ .umule ten wOj le k dy ~
re.ktor Bogdan HOj;',ko abl!'
Plcclr.y ..,.ie I u łatwił _ y la.ocbh:h:lJ' librl, ktir..,
.lefll2
-

łrud ,ić

r odzinnego domu j
Wlękswśt
spośród
w ymjenio- u,n.YDa .k M" , ' •• tYl' i( uD yd,
ma tu aktualnie 40 W)'cho- ny ch opUS'ZC1.olJa dom cl2:iccka 7 ,.borow, 11 Icl'ryck trud ... "" 7 '
wanl:6w w wiclru od S dQ ~ l'" ~ własną ksiąieczką miesmaniQwl! tyt, a ee dupier " ,"ewie • •4 ·
Namiastkę

ciepła

podus7.kę,

kDldr(, koc, po dw ie powłoczki i
powloki, dwa prześcierad ła, po
d ..... a talenf'! {pJ)" tk lr, Il l(bokie I
deseru"""e). sz.tućce (po 2 widelce,
Iytki, ootc j· lvienki), tuk iernlct,
Inillkę. J "amkl, C7..ajnik., p.'1telnll:,
• ści erki do naczyń, 2 Obfu.lY, 2
w ia dra , micdniC(l, S'Zc:wtkt: i pa.tę
do zc:bOw, telll zko, II ~c:tnik6w,
""lIlizkc::, tor~, IlCOtk c:: tło butów
Itp. d'robilł'll.'i. CC!.1.ow<I prezentuJemy tę wylic111onkę, by Q,)'tclnik
m ial pclnicjuy obraz . i ... r ocefl,o
..szczęśeho '" i m Q!,:! je obieklywnle

oc... ni"

I du cenić.

OPU Ul'za się dom «:.r;ieek..
:r
pewnym l!:il. I)::a scm od:.:iC'l.y (zakupy
r oaflf'! - 25 ty., r.l JUI osobę),
czasenl gl"lt9wkJ (o Uf'! chodlllo sIę
do s *oh~, w
k tórl'j płllcon o
Jly pe ndil/;) W lntet"Cllic WYChOwanka - VI Jł':go pbemnl!. 2J;od ą
- pien i;jdze II" 5 ~ "blokowune"
na ~ pl'cj a ln)'m konclc. Ol.h:kl
t emu "um'lm!ldtl ł':lniony" it' lłna
l ic:: te .wym! w )'chowawc.unl mA·
ją t' w "len.enl równ;ci ks;:,\y.ecz·
kę PKO :. .....Jdodcm w j;ranlcoch
:!I)_ SO ty, IC::cy ?Jut)"ch. PiC!lli.ldl.e ,
\II

końcu

niedułe,

p rzyd:ł tnfJ

.ą

do
(I;orna .'l"anlcQ wieku w przypad- JllCl prakt}'cznie roikom u nic udalo l ut.ł':niu .a u ie UJllptlllioll 1ł
. tcze:;óll1le w pierwszych dniach
ku, gdy podqplcczny jclU:%C stu- slE: otnymiłĆ tlpółdYJe lC7. ego mlc· pe.lnC!j '''y!!ok<ricl wk laiu bi"ir·
t.yela na
wl:olInym ,"munku,
n,1
1.!:
lIł
if!!rlkan
i"wl(!
rra"'
ir
rok
diuje). T ylko jedno ddec.\ o j9t ,...kania wC7.clnie) ilU: 7,3 6--1 IM.
pełną sierotą, osiem to pblslcro- No, ehyba te obrlllo się
zawód tftlQU napllialenl na puykbd .. Gorzej, ~dl' musU( one u.z:upcln\ć
t 1 . a at 3 1 ma oboje 1"(xh:!c6wl!) (np. g6rniczy czy
mundurowy) in~ p eklorill" i'! zkoltl l'cb 11. t ereniow 'll>klad na kliI,.>.CClCC mics:r.k::anlo·
pod _ m lcnk.:r.jąc)"ch w nUS'lym r e- bądi wysuo :z:I; mąi l'!lI co:lowicka J klurych poeltud l.1ł n:osi
",'cj, bo w jednej chwili ich nie
gionie. Rodzicieli tylko l nuwy I t rownie szybkimi '%ól n5a:J\ i mle· .pieClIII i ... cl$u. \Yk rirł. e e pełli..
ma.,
I na tym etapie zacil"roj:t l ic::
",'
lm,.
próbę,
lUo~
e
,t
y
m
ralOll'.Dl
.t
urt.f.:dow~j dokumentacji, bo
1\1 I"iokanlowytni. Do J97!l roku . lcrorzeczywistości q to 'l l'lzw)'czaj lu- Cl' "em emkI"
m ial.)'
wsirs lkiC! .skutltlcl'II f W .:;łllta; ck IlIlaeb do- prakLyc:z.nle w!lzclkie r6tnlcc podzlo. pozb:awlcnl .Todzlc\clskiCh IJ' dzicci, dziś kaida n owo :r.doby\.ll $łIIlWmy calu)' bilłien,ki :te Sł.· m iędzy "pre1erOW::lnq'~ alerotq, •

Ut,II!: - alkohollcy, cierpiący na \,l. ksiąiec:zka jest wi elkim świc: l em
łomn~cl Nychlczllc
orat. ",wy· uko r onowuniem widu r oinor od·
nych s' Ir an i zilchodów o
jej
czajnc lumpy.
"śclq ;nlecle"
dla wychowanka
naj·
W tym roku o pu~ c l d(lln pr zy mająecg (l w pCrSI)cktywie
ul.
LCSZC7.y ński ello
lwlcjnyc h blHszych ki.lku 13t usamouzielnit
czworo podopiecznych _
przy· s i<:. Zreszt.1, sama I(sll\,;('cz);a to
pn:lldo
s7.ccJI di n nIch eZGS ul!;tm od:.dd- nic wszy stl:o. LI czy s le
wysokość
wklad u :
nienin sl~ I rO'ł..pOC1.c:cin tycia lU! wszystkim
winsny r achunek. W latnch 1986 jcśli szc.śeioeyfrow,Y, tD Jest nil."
- 1986 poszl0 \Y 'wla t <1 5 ",10- wątpliwy powod dD l"a~cJ, ;Ile
d ych ludzi - jedni wyltartowall co zrDbić z k si q:łcczkami ([ Ic h
nic·
udnnlc,' Innym tycie nic posk:lP1- Jlos!:\dae~mi), na kloryeh
10 probl(!rTIów I rOz.c:7.arowań, 9 zmiennie od lat figuruje kwota
nlclleznym
101
wybitn ie nie ledwi e 10 czy "a1" 27
t}"si(,'c)'
spn YJal. Pecha
m lnł
chlop:\k ZIDlych, w sytua Cji gdy wym a r;lI.:uodton" %e schl:z.ofrclllcUd t l\}' dzUi wkład, dnJ:\cy s:t.'1nS(,' 1111
nlc%nanyc h przyayn tnrgn:j l sil: u%yskanlc ctlonkostwa spójdzIel·
10-10 mzy w)'is%)'?!
n3 wlasne tycie Inny , konduktor ni. jest
I L'Iwodu, pnet.aC'za l wngollY ko- Nies t('ty. sporo tilki ch pnSJXld·
ków. Wn:cUlno ongiś ksląUlct.k i
lejow" I Itraclł nog~ _
~sto i z wfeJk <1 pompą. ale I
Dyrekto r PDD nr :I BOGDAN cz..ascm ofinr odawr,· s1.yb!fO za·
HOSZKO zna dobne 1011)' owej pomlnaU o swoi m z:obo w ląz::a n! u.
względow
"czterdzi est kipiątki" " bf!ozpo~. Niekt6rym z nich, ze
nkh Ich r elacji (cu:sto ()()wledza· ch yba statystycznych I rek lam ojq Przemyl i I pl:n.ą listy) oral wych, pas,,- wfllo uSzcz<:AUwie 10-nasłuch!! .
- ty.i(a:nym wkładcm kilka sie1'Qt , zamiast skutecznie pomóc
_ Z czym 1\'ysłlrl owaU w do. jednej.
fosJe łyclC!? Pfl'lUę . po
klIl ei:
p raeaje "" ,.Pomonlc", Icchaik,
Trochę
niezr~ic,
nleki cdy
dw6ch po Q,lI&dolcscJ lawodoweJ, WN:Cl" ponitakco, przypominać
kll'.rełwCl&, t"ttklef nlk, IlIśyaler in· ,11:lt o takich "zaszl ościach ",
nie
fOfmatyk elektryk, dwaj bUlh~· dyrckcJ& placówkI nic ma innc(!o
w la6ey, /i lu M3 n , ~ prS('tlw.wca . łoł· wyjścia I ,,iebrać " musi - (l It!
nJer;, ma5.rt. pny męiu . tokan, s wych dzieci. Bywa, te po wielorr el.ł':r. kleI' owca. met ka ni" sa mo~ letnich lItaraniach, situtek
Jesl
chodowy, m~i:a tka , J6rn ik, dwaj pomyAlny, ale te! nie brak tokh;h
ma la r ... dwa' (6 r nley, naursy·
de!, chlfl wlan. leehuik folnlct wa , adr esatów próśb , których onI! nie
ko lr.lan, l okan... _ Jut ta. mo. wzru,Ualą . Fakt, kr}'ZJls I ą8ólnc
t.e prtydlllga,
w yllcl..'Iltka d.'l je problemy ekonomllozlte do tk~ly
nam obra....oo,l!a111". % jakim lu· fównie! hojnych niegd,ył funda-

w'r:tIy.~lellla romo ey Mlcs~kanl o '
oweJ dl .. SI • •·QL \II PO'llnllniu. 1"0- Iwyczaj nym śmiertelnikiem
".so. !iipole()'ln)' K on lll e l Anlyal· p US1.C't oJqcym rodzinne lI'ni:udo,
koholowy.
do finansowu'e nu
W yddll l
Spraw
Loka lowyclil
V n:ędu MlcJsk.le~o, kliu:'eKO
pu·
eownlcy rowni d i)' czliwie - •
/jueem _ pClll chod.~ 11. prflbłł!
P odoplccz nl
,,~ icroc i óca",
w
"IUW luil'.Ii\lkll lllow)"ch nasii"tb
nl ian; swych o;::ranlcz.onych mo·
" ·,reb ow•• kiw ...
lIiwoścl, .ta rają
lit:
IplllC::aĆ
\
,.dlug" znel:"jgulęty u państ WA t
wycbowawt:Ow. W ub. roku wy111 11
datnie d opo mogll w
remoncie
awojcgo domu Idobra prac.'! ckl·
p ow rócić

Nic Iyllw bru';

Gdy nie

d uk~ t1

...

PS
rc.mon t own-budowlancj
J
f,lZEA przemyskich Izk bl oraz
Teoretycznic a\)!ruYo'ent domu
dziecka winien
powrócić
do grupy r OM Bobf6wl:a), wylton u~
mlcj.(':l swojcgo st.'1łe,l!o zamie- jąc prace mala nk le, co pnr.woli lo
nkanla I tam ,.sus zyć" głow~od zaouc~dzir::
k.llkaset
ly.ill:<"Y
noAnYIll wlad7.om mie.nkil niowym złotyCh.
Co krok
widać eTc:Or etYC1!nle, lJo z rcguly doromatt!ria lnej
dziala.lnośli wychowankowie pragną pow- rekt,.
dzieci:
uCUj
się
do.Ia/! w Przemylilu - w mieści e, ki
gdtle spędzilI nlera'1 i po 10--15 br ej prac}' I Ilzueunku do nici .
Int tycia, kt6re poznali i pokochali. Bardzo trudno wrOcle lam. Prawda, tc mo1e absolutnie nie
gdzie by ło się ł wladk.lem r odzin- wszyscy, lut są I WYChowankowie
n yeJl lra g~dii i ~wladC'l.y l o Iylu dzied:l:!crnie obd~te nl jut n l edziecięcych nleszc~g ć.
ch~cl ą do otocunla i l'!amknif!CI
w sobie (skutek pr:r.ciyć w dzłc·

Zdana się, te
mieszkaniowo
problemy sierot roz strzyga lo,,: ciństw ic I brutalnych do~wlad
7J"Iwodowa 61uiIJa wojskowa. 0';'0- czeń w rod.:lnnym domu). Wyn l!k z ma jącym lokum partnl'- cicrpiell swoje I do dziś d1.wl gar em, hotcl robotn iczy, pr3c3 na ją bT%e~ię winy ~wolch fodtlSJ ą,ku Itp. Wlc::k llUJ~ć ,..utmodl.iel.
nych" musi
liczy ć
jednak na ców, Dobrzc, te te d%iecl sq dale..I li 5 k~" mll.lJskll!J "lokalówki" k o od nich, Sił wolne I "Sl.CU:I wlałciwej na danym
terenie Śliwe ", lf'lCZ co naprawd~ myśl ą
spółdz.il'lnl mieszkaniowej, a
l
I c:r:ujl\ _ trud nO powiedr.icć, bo
tym - wiadomo - bywa rounaj·
ni czgl4;bione S4 tajemnice ludl.cit>.
Za~y(::r.aJ
jednak
ludzie
na
dzie ci opus%CzaJ~ dom dzlceka ~ tor6w ale _ JcłU f i " w..... ._
Mają na ogół nlal l! zawody ato '
a"ra UI,/ s ... komj)l.!tentuycb Jtanowlskaeh ma· k i~j d~zy, zwła szcza sieroceJ ...
dobry pottqtek w tyciu na 'wlas. chce - to I lo m oina
"prte- PI serce I sieroce .. papiery" r0ZDZISLA W BESZ
nc jut konto.
skQ(:~y~"._
bili
Ich wntunle, ale kt Jes t

n.

BORaty plon
milicyjnych
akcji
"Tnd.w04ć -

Cdy 1,.. dchod,i długo OC:l:c)u wany dziefl IJS:lnJodzielnlcnia Ilę~
podopie~'lny olr?y muje bw. wy·
prawk I: - liczqey 35 pozycji "eII.\IW rÓi:"llurOdnyeh pn:edmiotów
I sprZt:tów pie r wszej Ilolrz~by, u ·
btwiQjący st:lrt ... trel u . Lista,
opartlI ma ~to"OWT\.:r11l zan.ąd te

roiu, zamen m . In.

1S

Nlc.ellole nltcksjf'! wy .. olała przeprowildzona 11
lipca
a.-toc!1.inna
akcja

'J. " wy prawkiI"
W ś wiu I

przepadł

I ZYCIE

jed noślady",

którą Wyd :zJał Ruchu 010(owego WUSW objqł tereny d t lala.nia RUSW , '"

P.rzcwouku l Lubaczowie.

Skontrolowllno 562 pojedy, kt6rycb wla..śc;c ie1e do- ·
pukilI alI;: at %23 ,·)"kf'D·
Milicjanci zmuszen i
ZMtaU do lkierowania ł4
.mlasków
na
kolegium,
W)"plaani.a "
m andatów,
Ullrzymania 11 praw jaroy
I 1 kafty moto1'Qwc r oweJ
orat. 10 dowodów rejcltra·
e"jJl.1ch. Ai tyle "gncch6w" w cl lilllu uledwie •

cze... .

todtin_

(lis.)

Kosztowne
zwarcia"
"
Nie

Illllj:j

,...yteh nlcnia

w br. ehwlll
.Itaiacy, Do

:o

lipca interweniowali oni
pny 191 pot;lr acb, które
pocillpr:ly 'li .obą strat.,y
.lęgaJIlce poD.ld 67 mln U.
W plerwu.,ych 20 dnia.eh
lipca palllo .Ię :11 tatY, •
katda poioga "warto wala"
irednJo po 400 ty s. "do
13 lipca zdar%yl lię " jub!·
leul1>ow," , d WUllrl.ny
"
tym Toku poiar (\;oDlbajn~
w RudolowlCtlch - Itral)"
ok. SOO ty.. ~.I). Wiele
sz.kbd przyspon.yly PCW)·
otllwionc bet wla..iciwei 0.p ieki dzieci, ale " pierw.U" ,
,kn.ypce" gral" w ub. miesl~cu
o.lawione zwarcia
Jn5lAlaejl elektrycznej. Oto
kUka ptzyk ladów,
I lipca w Siclnicy &pło
budynek m tesJ:kalny
wnu ze. stajnią 1 atodolq
(II w nich 2 m otocyklI!', ~
silniki clektry e%nc, kosiar·
ka, śrutownOc: I drob ny
.prz~ t fol niezy) Itratt
950 tYR. zl. 15 lipca tÓWnież ,,~w3rcic" prZ)'C"ynil:)
.lę
do spalenia stoclo!)'
wrar. u ,l;Ijnlą [ 15 touam i . lanO! (straly - 600 lyl.
~I), a w dwa dni potniej w Plqt.koweJ polwdl % d,nąl

mem budynek gospodarc1.y
w miejscowym PGn (stra·
200 tya. zł), ut w
LeszcUlwl - o aym Ju1
!nformownlUmy autobu. "Autosan" z PGR w
Medyce (.trat, - 1,5 mln
t.ł). Po raz 199 zagoścI! VI
br. "cz:crwony kur" ""
SwiebodncJ, g.dzic %1l1 In·
stalacJa elektrytzna dop fo.
wad zi/a
do eZI! ~ciowego
spalenla budynku mit:szkalnego, powodujqc 2GO-tysięczne straty.

t" -

Pr:lktycwa
rada
dla
wszystkich tych,
którzy
n ie chcieliby r:ośeić strataków we wlasnych obejś
ciach:
czym
prędzej
Ipr.wd:1c1e In~1.alaejl! elek·
trye~ kont n iewielki,
a korzykl ocromne!

u

REKLAMA I OGLOSZENIA

I D!/o$lenia drobae

RZESZOWSKIE

PRZE\lSIĘBIORSTWO ROBOT

lN2YNIERYJNYCll W RZESZOWIE
) ruw.d~ t'e

budowy w kraju i za

granicą

ZATRUDNI . OD ZARAZ ·
·•
•
•
.•

•

•

'

ZAST. KIEROWNIKA ZAKLADU REMON..
'l'OW0-BUDOWLANEGO wymagane wy~
kształcenie
wy;sze budowlane łub; średnie +:
5 lat praktyki;

•

ZAST. KIEROWNIKA GOSPODARSTWA SA,MOCHODOWEGO - wykształcenie ' wyższe me..
chaniczne lub średnie mechaniczne . + 5 lat pra- <
ktyki;
.

•
-

TECHNIKOW

G-SlIIII

•

ZGUIllONO ldee,."le n. wyk9ft.y.....n ie rECm!OIIh, . ~K",.ifd •• lekk le~ _ "M...I.
lIul'.ta. hu...,.jt;
.",,,metal. ' l!..
G-3Oł
~-

MAJSTROW W ZAKŁADZIE REMONTOWO.
.BUDOWLANYM - wykształcenie , średnie bu..·
d0.:-vl.il:ne + 3 ' ata praktyki : _. ' .
:
.

•

KIEROWNIKA ZAKŁADU . OKO<: I MOS.T OW
. - wykształcenie wytsze lub średnie ' tecbnic:me.
+ 5. lat praktyki
,

340-tl.
K-172 / j

K-376S / 3

SI"RZF.Dt\M STARA 28.

ee

,Kany.
G~

IZ.

BOGDAN SKOWRONł':K (u ..m .
Claow. tU ll!!ubll Dł'"o,'O
ja.'t.dy ~
WY.lIial KaLullnl~

C.)'••ne .nn .
b"ji •

..411y.11I P.dl ...~k.hn)

r.t ~Il.ubił IIOl .... ole n!.
nr

na

A~.o.

•• ue ,.[1(e. 'K' UIJW •

Pnedsiębłorstwo upewai: . .
,'.
:....: możliwość "';yjazdu do · pracy. na budowach :r.a~
graniet.nych .
_ możliwość podnoszenia ' k,w alifikacji 'Ulwodo•
wyeb
· - dow4z do pracy
- zakwaterowanie w hotelach i kwaterach pr'l~
watnych
- tnne -świadczenia wynikające z "K.art Budowla..
nych".
Do1dad.nych irdormaejl udziela , DdaI Z-tndałe
.... RPRI w RzeslOwie. ut Słowacldel:o t. teL

bro ta

(wy.

.rr"e m , illO).
(;-397

8 f'nZ80AM .uarLt rolot.rd.ic~ _
n y Y'!łhlclI FX-D ·Quartl!.. WI....
...-.46: Pnem,.", uL $I.waekiell'

1'11".

tel !il: :L

_.

S PRZP.DAM • pojl d omu 1: ' nr.t.eut.
Pn",m"łl, . a.c ••I.Wlikie. . T/ J.
.
C.4DO

w Państwowym Przedszkolu Dr l ' w B.dymnie
pny ul. Wladyslawa JaKieUy:

*
· **

SAMOCHODOWYCH Wyt.echnicz.ne + 3 :lata , praktrld.:

kształcenie średnic

.

,

SI"RZ!':DAM tuka b laluk, z $ll ~
n i klem d iesl •. Praem yil, L •• wak.
5t.
G-401

•

TEC~IKOW bROGOWYCH na st'a nowiska kil':

wnoct.~ W!
Z,mleaM: mi_k...
II le kw. te!'unko ...... 20 m kw, ( _
kóJ. ku chn!.. ła!.le nka) a tełeto
Iltom.
oodobae III' Pn:emyłlu •• oarl.cr~
lub " Ierwuym "le-

•

MURARZY. STOLARZY

•

OGRODNIKOW •

n_

tnie.

ZATRUDNI

I~

0_

Slnl...I . . 11&1 • •11;.
y,,!!II
Wybneł. C ....a.J:a 1..
G-403

W,,""ła.,
al . L

ZESpOt;
EKONOMICZNO-ADMINiSTRACYJNY SZKOt;
MIASTA i GMINY W' RADYMNIE

ZATRUDNI OD ZARAZ:
•

mY"- hV1llcą

CIESLA BUDOWLANY
ZBROJARZ-BETONIARZ
GPAWACZ
'
ROBOTNIK BUDOWLANY

GOSPODABKI KOMUNALNEJ .w PRZDlYSLU

M

tor mo elo belul.tnle!

na terenie. Jarosławia
PRACOWNIKÓW W ZAWODACH:

PRZEDSIĘBIORSTWO

ZlOt.OI...ECZNICTWO.
ra diesled • . • kUDr"ur •• h. tb.a-J'o«a. b ip..
MU 01'" "kSle... loau Csuoaoby
w róteD i•. ' lICon.k.
bOl'OlOkQłlv ) w
tormi. skn' u\Ó w _ kOł'"oond e n
eyl n!e u m 6wlA.: .,8kr)'l.ty - ...
pr_w. nla '" _ D Lewiek!, Kra.
kb w U. d ,r,.tka II'K?olowa 1M. ln_

Srn ZE Di\M domowy m_lt!el elektry czny. Wllldom_: Pr"",myil.
Grun'Waldllka :;4Ia In. 11. tel. u..ts.

.ewn. 1111.

0-404

" le<: e en tralne.l!o o..I!~wa D l.
typ W (.'().,80 wrn 11
r u..sztem. wentylatore m wyda ltowy m I 7J1)'''''''' U.SYlIOWym. DI.._
'. Ie. Bater. ()ftr•• U
0.405
Sl'IlZF.DAN

. •

rowników robót

.

'

ŁADOWACZY

ZAMIATACZY

Przedsiębiorstwo oferuje
oJ,"8J. iwi.acJczcnia dodatkowe

miorowym pracy:

dobre warunki. ,placy
przewidziane układem .
.

Suzecólowe warunki pracy I płae1 om6wić moiaa
w komórce da. pr.eowniczycb pnedsięblontwa, ul
Słowaddego 10ł,

tel. 24·81.
K-17;/ 1

Z.'\Ml!.:N1.Ę

m lc.v.kanl. wta.ftokiowe ~ m kw. (4w _ ookole) •
ClI wJcaeh n. DOdobIle III' Pn.em:J'tiu. W Ia4.m" : Pneln)'iI. .....

SZEFA KUCHNI
POMOC KUCHENNĄ

ai6~ k le~

W02NĄ ODDZIAŁOWĄ

WaruDki pracy i płac1 'do omówienia w ZEAS
HadYOlno, ul. Mickiewicza

3'.

K-I7",~

WOJEWODZKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

w

JAROSŁAWIU

informuje

że.

w uzgodnieniu z przcdsi«;:biorstwami hanoJu acta·
licznego 10 sierpnia 1987 l'. wprowadza podwyis'ZODe
ceny umowne na podroby, wędliny podrobowe 'oraz
konserwy podrobowe.
Wzrost cen umownych podrobów oraz wyrobów
z podrobów s powodowany jest podwyższeniem 'od 15
czerwca 1987 r . cen skupu żywca rzeźnego.
Nowe ceny deta liczne wynoszą: k iszka gryczana
wyborowa 160 zł za ' l kg {dotychczasowa 140 zl}:
kiszka jęczmi e nna wyborowa 110 zł (dotychczasowa
100 zł ); kiszka wątrob ian a 200 zł (dotychczasowa 180
zł); krupnioki śl ąskie 170 zł (dotychczasowa 160 zł);
głowy wi eprzowe 80 zł (doty'chczasowa 66 zł) ; płuca
wieprzowe 80 zł (dotychczasowa 70 zł); serca wieprzowe 170 zl (dotychczasowa 146 zł ); wątroba wip. ·
przowa 430 zł (d otychczasowa 372 zł) ; wątroba wol owa 210 zł (dotychczasowa 170 ód); ozory wołowe
'400 zł (dotychczasowa 340 zł); flaki 220 zł (dotych.
czasowa 180 zł) .

Z uwagi na duiy asortyment podajemy tylko przy·
kłady nowych I Jotychczasowych cen
K-182/t'

ZARZĄD SPOŁDZlELNI

MIESZKANIOWEJ
.. LUBACZOWIE

G-łOI

11 / 1

SPRZED AM wyc lUlrk" I d.u.
kol6wke d o " ru.WOlU dlut.,ey. J'..
....... 8110111"',
PrzemyiI,
Eat:"''-' / 1.
G-tOT
SPRZEO,\M a ilo lk lI:' sk:f'1!rn~
b lcdw do Za.UawJ' 1100. kredenll
kalw . r ,..s.k l II "1"Z"ata.kl.
IMi
motot-ow. II włókna • mnie IIU_
ro ......... m. J'UlIIn J'_le.,.,1. me1n,.'I. IHut:en .. , •• f .
' 0-401
KIlZYSZTOF
SLIMAK
(um..
Nienlldow. !lOOl u:l.lbll w ••o taz.
d y. ",,,danII I)!' ZII I Wyd" •• &: __ •
alkaejl
UI"Z( d.
Mlej,kle'"
•
Puemyihl.,
G-4l»

SPRZEDA
ocaekuMeym członkom spółdzielni
bt. M-Z Da warunkach
pnlwa do loblu.
"łez.

K-176,'1'

U~a ga !

ZGtTOIONO t)Otw l e~d tcn l . wykonywan ia
r zemiosła:
mu rarstwo-mo l ~ rstwo M.rl.n MIelnik. Pne·
In )'i l. Grunwaldzka 50., m. f .
0-<10

DYREKCJA
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
w PRZEPtlYSLU

WTR YS K A R KĘ
łllnlakowa lub
n ok a wa a r roffil turze ",trvak u do
I W Illra m6w, k u o le ,
T el ....S!.
rrurn)'il.
G-4lt

r o ,r"tc nł

informuje, że posiada
wolne miejsca na kierunek
GORNIK KOPALNI WĘGLA
KAMIENNEGO

w ta lu I s mut·

ku uwiadamiam,., te 20
lioc a 1981 r~ w wieku la'
44, odesda od n u nl,"~ po

dl.lew a nle

kol. KRYSTYNA
UASSINGER
-

dlu,olelnla. ceniona oll!-

l ę"nlarka.

bel « lIlI,. oddan. s pra wom ludd c h or)'ch.
Zmarla od z n aczona b)'la .
odz nak " "Za wlorow ~ pracę w s tu t ble ~drowl a~ ora~

m edalem XL-Iecla PI.

m.ieszkanie· spił.
własnościoweco

Przyjmujemy u cz~niów, kt6rzy ukończyli szkołę
do Zasadniczej Szkoly Górniczej o 3·
-letnim cyklu szkolenia.
podstawową

Do 2-1etniej S zkoły Przys posabiającej do Zawodu
przyjmujemy u czni6w, którzy ukończyli 16 lat i
sz6s tą klasę, Ił nic ukonczyli szkoły podstawowej.
Pomoc materialna w klasie pierwszej wynosi oko10000 zł, ponadto uczniowie otrzymują za darmo
ubra nie, buty, podr ęczniki I przybory szkolne.

ło

Córce I rodzi n ie ZOll/.rleJ.
w)'rlzy naJltlębn,(" jl: o ws Pół 
ezucla akladaJI\:
d)'rekcJa.

org anbacJa,
IwiIIIkowa I J)l'ac owniC1
Pa6s twowtCO
Domu
Pomne,. Spoleeanej '"
Pnell1,.ila .. Upowie,. • .
K-111

Podania, naleiy składać w sekretariacie szkoły do
15 sierpnia 1987 r.
Adres: Zasadnicza

Szkoła

Zawodowa w

Pr zemyślu,

ul . l Maja 99, tel. 51.74, od godz. 8 do 15.

SPORT l REKREACJA

Po

piłkarskim '

Ll&a Okręgov;. lilII , r.. a ony
JU leh "y
j tsze.n
... lnal kilka iluw kO 'u"uUlna do "'i"ioD"I:O ie~"".
NIczYI» IpeeJalDytD .. o~bwkaH Das ... Diw nlo &II l o:bW)'dla - D.d al w po" zy"anla"b
pUks n )'
b)'lo
. 111>""' wltlo pr~p.dkowołc i, UCblll"".. eJ ,,,Ilrowl>;ny".
. ...emU lI .... eleeklej I _ co n ~Js mlltDlel1ll e - ...... o·
. wojd, ollrltUj","!J w .r ę btIlUI..",. b)' b.lo pOwied:t.let
eQ .... k"'. Nllje."okr"' "ło .... 1
" 'ip6IpracJlwDIc)',
pneJuKuJlI1! corudEI.lne melduold. k .. llo .... U .....,.d~

do ł wla,dCltlOp" I nie ... ,. Jeroio .. dla pajlOJluyc h. a tu ....
0lba ... łono .Jk ry" , eb«1 d" ot'rY. ,Uopot,. kadTowe

1 udziwlRką wiOln", po ..ICll ej

'"'tal, .nemla Sln., Il:(:k• ..,,,,lIly·· ligowy
LZS Orly, nle POll'I'I 'O Sl~
.oiwlealcloa Synake, • Zd.61 UOrYDlec: • 1"'. 1 lak ,
jaklo)" zald.lo IDU D. u ybklm .. aw.n,le" do · k'a.)'

li,..,

' ngla ... ltadloll.&ęb krblklnl I w)'IQOWII.)'Dl IIWludu.,
. Dlom, .. Iucbe bulki". J d l\ dod at, It c&a$"ml 40 II·
, loWOJ IIlI.zull doplUOw)'wllI sI~ .~dJ;lo .... le. to ma .... )'
wala., pdD)' ob.... IUODU J&M/ I"I.
liup.e...."ja B .. dowb.nyl:.b a RadymDa
nie
byl"
'&\lIem praypa4l1l1: 10 nU1YWI łcle najlep ",.. "lf!de.. uUta", ktbrej tltCUly alai., kl ... le ,,M", wlmo de · '

_'.t ..

n ;l ~ zo.j.

• IItto w tym ."unlo .rat b'ęd~le "'pler"""e "'nwp~ł'
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CZARNI
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kat)' bę4:rie kUku, .deJ:l,\dowan e • klar y •..M" d r ut,lI)' %II •• .,la I Lo:ku, tipnmau, Onel; n,.,1e
8w10: '
tonlo wa ł P ew na IIlewladom,. be"" .... ni.mlnkl:
uur ... y Czu_lll I poln.,j {plorw ot"l" plsa m", y.
te
.""'"lO wala .. lede"al lk." U"n/fa"" .Onlewcz yn,. . a le
. '... lIIyi l ' , .,plami;'u O~PN. pnI' ,liw""J 1I0i'" pu .. '
k"w d e c y dował bIlaIII beapOhe rtlllch
. pOlklitl.
a
.... Pollla II mlala lop.,,),). O ile Icb pl"twne .,.:u·
01111')''' bCd. splS)'wae I le dob'"le. hl •• u.wy m01[1I
IIUj·t 118 l"'oJ~ sll~ kad.o.,. I wt .. dy
bo:d8
O".
Cro .. e dla naJI.pn)'cl>. !Iłol., d. t.j ..l I6delllkl" r~·
.,oryl6w dol_ul' Jen ne ehlmfrY",,;\ D100"l'Ial

Piłkarski "roz~lad
• SIERPNIA

INAUGURACJA

lObi" p .. plle 8zllwoll.• • Zdecrdowani" .. pod
kru k,."
.. lokow. l,. alt Grut)'oy , DyaO"l';1 I Plaol.a
T"""emp)':

,-

CI""&4I.:", .0jłO .... 6C1 ., odDalulen' .. wl., n",o obUua.
Wiol" ....k ...... je Da lo. te ... 'Ybl Inollle ..1.. bl0: 6 ..,.
."
w)'buJ
' Jladym ..... ""'jll . uoH ... IIh.t u" by'
I Illir.-'-e. N'o ,...wlodł" lUpOI,. Sporoan.. I Orla, "h.t I
l ....... naly do: .... 11 . . . ,..IO:IlY. bObue. ch06 ......10
byt lePieJ . ....bUa lObie 8 ...10:Ionl......·.. Wb,,, .. puC'd.N.... ...".. .... nyDl!r.rkOIQ.. Błysk ....·lca k .. pl"IYCZ"
IpokoJol1 .. tn ymała Iwbl ~okr ęgowy"
L
W
kratk, .raly .r"',. .. y ;t",. ",l allkl I Roztocsa
N.fOL
Uda ..,., ...... łut .400to",. 1 nlp61 • Ga ci .... Ietl. . .ad"m

sezonie
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POLNA. ~1I1' lI i Jilalo P AWt.OSlOW.
BUDO_

jazdy"

30 SIERPNIA

W nl~o1ll~lę, ! bm., ~ R druiyn
lIt:1 .kręKowcJ
I
klasy
.,A"
·.aln.u,urowaIQ se'zo n 1987 / 1988.
Pierwne mecze .heJna lo ok. Ił
tYM. kibleó .... Wylliki:
Lit:a okrę •• wa:
Poin. U'
K.plałYCl.e ::3 (A. Glereuk, Lab ie"ieclll
P . GiClr~zak
.t,
ł1. Giermak), C" ..... aj II Onel
' :1 (M"'tllr. Troj .. n. Ziaj •. LIsań •
nuk _ GrEO:l"onewsklJ. Spoman
'- Oru.vl. 4:1 (atiklasz %, C2.a·
plak I Mn .., 111. S.), Swięlrmi.
wa _ 1:u... w 3:. (L. Kra,. Sl,
Z"r&wlanka _ I.(k ':1 (Obah'.
ay, J'el:ryc:.ka, Bebk., ..... ł· _
J, S.II:.IlIlokl), aoatoeu _ Saiw4:t (Gtnlter ell ~,J. W.lali·
wyk. Zloilk.w""l y,
Cli""kI), O.Ć - PI •.U
1:3 (Wilk
.t, Folia - Wiiaiewlkl, Oolaab,
mok).
Khisa " A<O; MClto, P,.~my'l _
8111bo. 5:., Ctwkó. _ Sy,e... k.
t4,!, Graęall. - ZoI,ij 4;2. MUDI.

.11..

C." .... M.-

'na -

m LIGA: CZUWAJ _ :&el.mer WLA NI - Brzol.Oy ia.
KLASA ..M":
K a rp3ly H
J~ Sa.novia _
l"'OLONIA. POlUelltów.
LIGA OKR.;GOW A: Czuwa.j U
KLASA ,.JI": BUOOWI....\NI HA- _ BI:rakawica. S=naa _ Polba OO~- Stal. BU"l"z.a - Start. Czar.
DYMNO _ KarUQty
11 Krosno,
III JJ:lł'llo _ B lt'ucu dy .
BUDOZura_ ;Wl!ANI
Brw:tovl. _ Czarni J aal:o. CZAR- 11. Swle ton.iowa - On d.
POLNA_ Btzo2.ovl. wia
..
ka
D)'nov
la.
Rm.tocEe
NI PAWLOSlOW _ BW'ta ROil i.
CZARNI PAWLOS10W.
'LlGA OKllr.oOWA: S POmas.~ _
POLNA _ POGOA. Bles:tC:tady U- Zur. w, Gat _ l:.ek. Plasł _ Bu.u-z..,-k\ Ooln~ _ SaUOyUt
I...oes k o, dowlan.i.
Bly.kawłCII
Sw lt't.>nlowa - Czu XL.U.-\. ,,A": Kaszyc" - Stu bIlo. waJ 1L :tuta wianka - Poln. 11.
Starł Rymanów _
JKS. Stal Sa_
Cewków _ Molor. Wólka Pdll:h,- n o:r.tocze _ O ruL OQ Ć _ Dyno_
80k _ POLONIA.
LIGA. OIUlf';GOWA: Blysk aw lea siu;! ._ Orly. Grzeaka _ Syren.ka, v ia . Piut - :turnw, 8 t ldow l'lli_
I Kupiat.Yel.e _ PiASt
Tue:tem"PY. Mun lną _ OI 1!.ll7Sc ~. O" icweu.ll.. Lek.
Zdrol. ZaDa!ów _ Grllm.
Budow laDl Sz.ówliko _ LZS Ga t.
KL.4.S,4. ,..0\": . Ccwków - StubLek Ostrów _ Roz;tocza
Naroi.
no. Wblka Pdk i ńs.ka K8!tvcc.
23
SIER·PNIA
Grtcak. _ Mot<rr. Mun lna _ Or_
:turaw Zurawlczki _ Zu.rłlw\"nka .
DynovIa _ LZS $w let.on iowa. 0.Ul LIG": CZUWAJ _ Glillik .ł,.. Gniewcz;yna _ Syr~u k._ ZaPII _
łó w _
Olea~;}'ce. Grom _
Zdr ó1.
rzeł Pr~OTSk SnGmuz Itań Gorlice. .
CJUlfa. Poirul n - C:zu""aj 1L
KLAS.4. ,;M", Brll.Ot.o v ia _ It.rJtLASA .. A": " LZS Slubno :..... pIIt.v II. C2.AJUH PAWt.OSlOW· PUClIAR POLSKI
Orkan Zaoałów, Grom Wyua.t,-ce BUDOWLANI. POlJNA - CJ'.Uni
lJu.ruau Gnleweun . .
Zdrój J3 &lo. Dl_czad", _ Eh!".. Start
1'.08 - god:l. 17
HGrYłllte _
LZS Muni n.a. C~I - POQO"t( Stal _ Saaovla. roOleszyce - LZS Gnes ka. Sy!'eh- LONIA - JKS.
Motor -:- D.\",n ov l.. Ctwków
h Rotwlenka - LZS Wólklll P6}LIG." OKRĘGOWA: Blyskaw.k!ł nov.toc~, Grwsk ą _ Zuraw, Wół_
kltakl.
LZS Orł,. _
C%erwonl - BwlO\\·lalll. Lek - Piast. Zu_ ka Pelki j,sk a - Orreł. Go!-eWG YCewk6w. Motor Pr:r:em:rl:l _ Bia_ r.w _ Ga ć. Dynov lll. _ Ro:.:toczc,
na . - Swi*niQwa,
ZD~ała w 
b-Curwoni Kac,-ce.
Oncl _ Zurawla nka. P<>lna li _ Szów&ko. Mu.nlDa - f.Alk . OlcszySw,ktOOiOW8. Czuwaj U Sł)O
~e LankI. Grom - Czuwal n .
11 SIERPNIA
~
Stobno _ Zurawinnka. R&az.n~e m LIGA:
Unia Ta.rnó w
KLASA "A": Stubno _ erom. KuDlab c:te. Zdrój - P olna n. SyCZUWAJ.
Zdrój _ ZaI)8IÓw.
Ol.eł:zvec
r enka _ Gać, Wier;:bM _ SooKL.4.!"...,M",
Karpaty n
GniewCiIJ'Ilą. Sy renn Munln&. m=. Bizon. "MN1.v _a
P oloni. n.
POLONIA. J KS _ staJ.. Sanovill Orł" _ Grzesk •. M..otor _ Wa lki! Od)' - P illt.
_ Start..
POCOR _ Biea=r.ady. P elkli>.ika. Kauyo:e - Cewków.

Ocr.m S:., Gaie.wwy aa ·Z.paIÓw 2:% (""y"lki:
Kan,.o"
- orlf l Wólka :felkhi.-h
Olen,.e." podam)' aa ~ydlleń) .

.,!:i

Idojej

Su~tces

naszych LtlS
W XXIV

o.ę601

'.Biała) Dul

,Ig .łów

XIV OSK (Bietllkl-

re .. rez'kDlan"l. ".5
pkt, wywaloo:yll lt.kko~Ueci CZuwai~ łIlIJwyi.''''l lokat y: li nla·

fel y 4 J[ l " m lo nior.,k, .ru I
heka J"n)'byly lIa. ,... m). 13
pilkane
JKS (nJ~Il ' "lat_nie
15 I.kalo:, ...·y .. ry"'. jl\" %:1 a Cle·
pardi" KraIr6w)~ 11 I .,unollka
" " lIlIb all." . Anna
Wiłnl~w~ka
(2• •. WKKW).

Podo'" "
"'Ofry....aD y"h
.n:
Wrot:la"·h. , . I: lIąi.łem )1 dru'
""y,,, n"l'oduw o ",e,iścia 4.
U
lici, C.uwa'; aaJ:t1 % ... iej.,ee la
. aaolowilkjem I p. ,..,nt.J
.b~cj(
powróen
11. lej kla~y
'",tywełl,

Grałul.jemy

(II. te-

IIollku n ..
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er.... dzls.l.jĄ"" Dny PGR Grunowlce.
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LZS w Di~y
slJ la.ayflkowal':'
.. o~t.l.
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Błyskaw)e.
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platycze tlplu'Ulrala .te w e~o'
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.... alJ jako, e;
.,OmeCa~.
Gralulujac: 1tr~y",na
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lallr'. w pn,.8.liI.·
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POM-owskie
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U_ . w De-
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W

plluklaejj

leł;p.oloweJ
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· vyeltiyll
• •""'a.ru,
lIfud
POX B.ireaa fIM:cl.aie """»"an.....
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aawodów)
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POM Pru...-ouk (IMza nimi dar..... 1" je.a....e
IIr ...su" POM
Paehn'w,
i Bob,ówka).

.a",.IP...

ZwyCli~sł.a .Ia ...... ycb. e kl.,
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KOLEJNA U LIGA

ed yejl
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lnalul Ile Klub 8porl.Owy -A-

Z AREN XIV OSM.
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Rulinwać
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ryłm,
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W Ifr)'waJ.ceIfO bolato,. - 8o!fuebwlI' ely'; n Ie ",oiemy. Glówllym ~elem
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sproloat:0wllnie
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sobl., re.h I ..d.wodnl. i., - In>oJycyjnle jut .J~d
wiod l\e)'1I1
IIluberu re,lonll.
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Za klllu dni in an: II ,ac):> Irueicb J.. t ~ rz~.1I 'o.rr,. .... ~k pruM)' , ko .
_krolin l"ilskJe j klasy " M" IW ty ru i uonl e pro .... dzolly~b
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b"~-'
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IIru '.y n)' 61a )l Sanok , C:.a.n yeh .1:0. 1.. I POID"ł- Nie bez ~:U II', al ..
pod " a runki . ... bard .. o dobrej dYłpoz,.cll. b~lI. Illu<.,~ I'o,.nll 1.11'
b ~ctliw, JK fI , _
w mn l r JU t' ł\I Cł!Yh otopoilI _ I'olollli. C"illI rm " ,..
Wlostliw pow inni pOl ,,"l rrd~l ~ s woje M-kla$OW" " p:lpl er,. ... a b~"b"
minek ~ Rad ymn .. _ u"do wlani _ ma rea ln" nan .. ... s prolon g" _
w .. ol. I~O\ . fł"O bY'lI . 010 krlilllle 10forn..
ual,... ... b
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I'OLON"IA
Od 18 do 31 lipca tS-oso bow,]
k 3d ra p,w b yw.la nil "WfU!M)w a Ul U VI Dr l ąJ(ówce. N ikt me uby Ł.

przyby l i: OarillR K4IUlk (z O ry fu MIcieel. Boed:to Rusza ła
ł%
Wlsloka S trzyiów)
ora"
k ilku
pi łka rz.,v z
drui.yny
I"nio rów.
Spar r ingi: holatur
Ilo!.lvcilwal ll
2: 1. LZS H y tne 3: \ I
ł: t.
LZS
S"/:kl arv 3:2. LZS Dy la~pwk a 5: 4
Iw olllna eh mecze. z h ol:l\ orem I
C1.uw ajeml. Ce lem walk. o
ITI
l i~ c: . m imo mocno oll mlQdEoll eg ll
!ik1adu.
I'OGO~

Czuwa j pyzed n01DUIl'l. !e zonem. S tojq od l ewej: M i rosław Lew andowsk i _ tre rte r , Krzy _
~ztof Stefanowski - aSll łh.'ll f tren era. R Y.fz ard '!"U'ZęsulI, . Zb igniew Derd~ il\ s kf (3 Drtllllki
w
klasie .. M") Jan Sloc:il\sld.
IrelletUlz Wohtlak (3 bramkO, Sl efan l\1 i k ul ec (2 b.,.amki). An·
dn,) Doma~ sk l. Jacek Sl.Id t r (3 bra mki). Ma r /u .!: Sol ka (4 bramk i ), AnIon! Swit't;'ki - k ie ro w nJk druzIfIlII. Slan!slaw Cho ma. Klęczq od lewI!}: Ro mll/!: Zillja, E OOt/.8law Ka cz ma rsld (4
bl'amki), Macie; Folwal'sk l (23 bramki), SIanisła w Zubrl llck i, Stall/sl aw l\f1l3 zaJ.:. Jó zef Ltsań
czuk (3 bromki) Andrtll'j Oczol (lJ bro mek ). Na zd;ęciu bra k: Bogdana Ftrkowa (3 bl'am ki ),
PawIa Pst rąga (6 bramek), Jerzego Osik.o w icza. Dariusza SallJ·omawlc.::a (1 bramka). Roberta
Smigielsktego (l bramka) oraz Zb igniewa l..opatfoka,
Fot. ROBERT PAWŁOWSKr

J'K!!

rOLN.'\.
Bez
zmi an
k adrowy~h.
!.lo
pie,wnego I\l e~zu z llog o,)(I i ą (8
bm.)
••metlllowcY"
Ilr"tystąpi ll
bczpośrlldnlo
00
l3-dn io wym
Zgrupow an!u łdochodzljcym ).
w
trakcie
którego pl anowano roze,lt"tIIt k il ka
mc:c~ó w
kon ~r/)I
n yc h Ido ~. tl7. Ich n Ie r ot.gty ..... a no Ul, In . Ul w z)! lc:du lIa ud"/:l ał
k ilku pi łkarzy
VJ m islrtoslw &ch
WOP). Cel a W.l 1l$ do l i li·
, l,

Po roc~ nej p t%el'Wio d r uiy n.:
prowadzi pon own ie Marfa n Sicnk le WIC% Nikt n ie u by ł. UT:.:ybyH
Ju n lotlLv
I
..... ychow a nkow:e :
Krzvszto f !l-tlv.tll l P Aw~ł !'.I ic ha10<:' W o l ... :ec:h F.ry l. Jan usl D ubn ie wu.·Z (Ilrol w k oilc6wcI.' nl in;onei!O sezonu) . Celem zełl)O l " lok a l a w p1~wszcj ..trbJce" Sparr l n,,!: L ZS Lub.y cU
K t~lawulI
7:1. re orewnhcJ.1. LZS rejGnu lub.czow $k!c~o
3:1.
Tomasovia
Tom~ów Lubelski 1:0 Iw .,IalIae h: Cz uw.j.
t-ada
Billt0raj.
P~oń Lotajsk i Unia N. Sanyna).

'! rt' llc-r ~1fłrek Slre nez..ak: ,,M icn}'my bardzo wYołOko, a le... mo~
był; r.,)i.n ic". Ub y ł
Andrwj
D~brow sk!
(do
Uu..1owlanych
S~ówlko). pnybyIl: W a cłllw BncZI!lak
(t./:k),
Paweł
W4i~.ny
(l IlIoopOI D.:;:blca ), H e-nryl; Kowa l
(LZS Muni n a), Andr"tej
P Qpel a..l,
(po wr ót no kon tu1.jl). J erl:Y Matill~e k. R obert
Mak arawski
I
Boi:d a n Nowak (j u lIlony :r. grU py spartaki ad o we J).
Sp3rrinl:i:
Unl. 11 T arnów
2:0,
V ictori a
J aworzno 0:3. Ortel R udnik 2:2
(w olanach Orana t
Skari)'sko.
Sial li SI. W ob 1 H ·dn iowy 0b óz).
BUDOWlANI

Trenowano n 3.- ';"'Iasnym obiekele. Ubył Adam Chl!lslllwa (do
Un II N. Sa ny n a). przyby ł
A~
tur Buczk owsk ~ (t LZS O l\ń.ko.
wlec) 1.'1.)'aiO llo :leszno starnu la
o POz vsk anie J erzego SObcjkl
1.
Polnej. Ponad to kadr~ u z u pcln i łł
u lIJIl.'pS luntony. Mecze kont rol.
ne~ reprezc nhe lo «m in y
K IIlll!Y'
CI' 3' 1. limi na J.rOlll aw 5:1. ! wyde$k! udzi ał W t u rnieju z ok llzj l
22 Llpt'a (t udziałem t-ę ku 0~l f6 w Ag r o Hr u:;:wwlce I
L"l.$
Sk olo,zó w). Cel _
utrzym au ic
5j ~ w l idze.
CZAR.... I
Wikleta (stud,a ),
Romał! Sznaj (,..vjazd za I'!rĄ ni .
~c:J . II w łrakc i e rozgry w ek odeJdzie
ora wdo oo:lobn\e
P io tr
SI; wa (słui.ba
WGjsko w a).
I)J
~6.01 n , kl nie pn:yby ł,
nie ro1.C:fywano t et i.n dny ... łI sparr!ng6w.
Ce l _ be:tpleczna lokata w ltdze.
UbylJ:

J:lOU ł%

( b1..)

Dodać

ezeru.

LubinlY

patrzeć

ROl:walkować.

cek

piękne

Wand

. połecllloJd?,

li

mot. tell Won
.. przemili'"

Svmbot kobirco'cł
Po!uuL:o Redakcje
Do wfękneł .. uoórczoJci""
-.,.\1d bum wiedzieł.

ubić

PLACEK KI\UCHY
Z PlANK"

pianę

l

b[a~

ROLADA
BISZKOPTOWA

40 dag mĄki, .~ dug maI la lub margaryn)", 3 tyiki
cukru pudru, do duta I 3
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4 jajka. po 3; tytki cukrl.l
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lytki
ma lin
puder

b tki cukru pudru, 4
przecieru z . urowych
lub porzeclek, cukier
do pos ypania.
Wybić
Jajka. oddzielając
tóltka
od
billłek.
Ubić
ut,. wną planQ
z blalek, I
!ółtka u trzeć l eukre m. Wy~
łotyć pianę na utarte t6łtka,
wsypa\! przez sitko mąk"
wymieuaf,. Wyloty\! ciasto
na blacil(! (WCldnleJ
amaI'Ować
pergamin . tlu.~
crem i w ysypać tartĄ bulk4l.
Ws tawLć
do upieczenia. U ..
p ieczone (ICCl}esl.C2.e mlęk
ltie) ciarto
wyłot,-ć
gorące
na .tolnlcQ przykrytą ściere-
c?;ką. u:lj1tć perga min i
r azem z.e łcicroe:r.k ą lWfnąĆ fUlon, powBtawić do wystud zenla.- Utrzeć masło. l eukrem, dodawa ć po tr oc h,
pnecieru z o woc6w , u cierać.
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del!katnie le
smarować

rozwinąć
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masą
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Chryzan temy na deser

nasze.

C:tytelnik6w
Wormujemy.
:te do UlW - wierszyka pan
E. B. dołqcz.yl - Wl'C1et.e I.
11 stl'Ol\J' ,,:trel." {Br 31 zł Upca b r.' :r.dJęo!e d~ow
Ct,.,n,.. P rTJQOln1namy je.

szlywną

POKZECZKOW Ą

Odpowiadamy: tak, pobuiha - ł elen.,. oko, nie tyl ko
z:res~

pla-

oatłuszczoną,
wyrównać
notem

lek, d odać cukier pudc"r I
jencUl trochę ubijać. N~ ~
stępni e wsypać do piany oczyszclOne Cl.8 rne porzeczki.
wymlena\!. Wyjąc clasto z:
piekarnika I na le kko pru~
atudzone roz:lotyć pianę l ow«aml I w s taw ić jesz.cz.e na
10 minut do nie:z.byt gorące~
g o pieca.

LATO, LATa

brok na"o.ici

przen!eśł

brugi I lekko upiec.. S1.1blco

OtrcymalUmy
Ust młeu:kańca
J aros la wla podplu.n,.
inicjałami
E. B. Oto jego
CZ\lżbt/

10Ll,

na lekko

bla chę,

na
dziewczyny

treść :

odrobinę

cukier puder, i6łtka I notem
wyrnlcSl.at. a rf;kami tylko
zlepić ciasto (nie wygn i atać).
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Japorui ntkogo

~ie

dziwi widok

chrywoŁem

artykułami spcitywczymi,
W Kraju
Wschodzącego Słońca uchod zą one za bardzo smaczną

w sklepie z
potrawę.

Oto Jeden z co najmniej stu przepisów:
pokropić octem, posypać cukrem l jui:
jest gotowy smaczny poailek. Japończycy uważaj"
że chryzantemy pozwalaj" zachow ać młodość i zdrowie,
zagotować,
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... dopt.tu wraz:& ob!etnI~
p r z.e.,Iaa1a poz.drowl.e6 -r ca~
lej tru,..
- • Prr.ebrwając .". Unldcha
nad Bał,t1.kff:~ \ pamlCtal _ n u przemy.Qari1Q W. Ck~6.
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_
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..Poloftla- Pnem7śL
•
Z _wezaa6w w Seroclr.u
nad ZalC!wem
Zegrzyńakhn,
odebral1~
tAlł.1r;
kartecr.k,
ocLt' (no widnie od toco'
podpili nJeczrtekl,). •
. • Z l..Iłlab napwa U do
IlU ..haroe:ne ,tarsi - ucz.e~
·atnicy Illędzyna.rodowet Akej! LetiileJ':& CłiorągW:I PrzerpnkJ:ej _ ZHP. Ich ' opiekuna- wie Anna I An(lrz.ej Siw,.
ons tłumaczka Elibleta Krokosz. natom.l..l l. ZakopanelO··
uczniowie Zespołu
SzkM PrzernyNu_.~e10 w J aroe:lawiu wraz z ~
piekt.młlnlł Eltblellr, Kluz
I
Eugenlw:r.em
Brr.uchacze.m.
pracując,. w ramach O HP w
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SIElIPI~& . SI~
OCHŁODZI, TO PóZNIE.I

ZIMA TWARDA Z WIEL-

KIM SNIEGIEM CHODZI". Ale te!: ..LIPIEC
UPAŁY WRZESIEN
DOSKON AŁY". Na · razi~

. iue-. m yślimy o. zitąle.• bUtsiy nam jest wrzesień, a
za nami (po' skwarnym.
Jipcu) pierwsze dni - :I:
·natury łagod ni ejszego - sierpnia.

Wsz.e l kie progn oży.. dłu ...

got.enninowe. biorą w tym
roku w łcb. Synoptycy
przepowiadali chłodny
mokry lipiec. a mieliśmy
rzadko spotykane upały I
niemiłosicrną suszę. Sier-

*

pień
l ubi kontynuować
pogodę lipcową, może jed-

ku

on

Krzyżówka

l'osl vlUO: l) ui.ywanle słów g6rnolotnych, II) blade!.. forr.o.a.
9) w n iej Hr t. 10) awantura. chryja, 12) pięknoU:, krata, 14) zbieracz, 15) tytuł wojennego filmu poLskiego, 17) kwit_
nie t ylko raz. 111) prywatny dziertawca placówk i handlowej,
::2) suche ga lęlle lub faw orki, 23) utwór literacki pozbawionJ
wru-tośc l artystycznej, 24) "połowica" króla zwierząt, 25) ,to-lica pańs twa europeJskiego, 26) biuro fabryki, b iuro bankowe,
:&7) z ang. - tinrcerz. 30) nabycie towaru, 33) luźna damaka
bluzka, 36) or gan oakarlyclela publlcmego, 31) glob zlemskl,
38) wierzchnie okrycie podbite futrer1\ 3t) dawniej _ pokój
slu!ący za I,.plalnioll, bokówka, 40) pr-zejaele na wyUle ,ta~
nowisko, 41) wielbiciel, adorator.
PłODOWO: l} mały pies o ~bl kędzJ.erzawycu u""locleniu,
2) Izlak komunikacyjn,., 3) podziałka, m iara, 4) cisza, 5) rodak,
liomek, 6} świa t twien.ął., 1) zasłona okienna, 8) Jezioro
wschodniej Atr ykl, 11) ogólny stan gospodarki, 13) W dawnej
P olace wód z za s t~pu j ll.c y he tmana, 18) oehlon1ęcle, orze1wlcnłe,
18) pr:z.y~maklem jł!st smAtona l cebulk~, lt) lblór map, 20)
zespOł
ludzi prlOduj ących w obrębie okrdlonł!J grup,. lpolecznej, 21) droga bita, 28) z gotowanego cia.ta. 2t) z licznikiem I mianownik iem, 30) Zofia - p otocznie, poufale, 31)
drwina, !ari, 32) p ierwiastek chemiCU\1 o L al 19, 33} dawna
broń do miotania ItrzaJ. M) Iatn.ia flńsJca, 35) n:"jmnlej,u
Uołć energii promienistej . atom u.

nak: nie trzeba lH:dzie mGwić o k l ęsce swzy w na~.zym zakątku (, klimacie
kontynentalnym.
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W 50 rocznicę :
strajków c.h lops kich - ł
wydarzenia w
sławski c h wsiach pra)'pomina Z. Ziembolew~
ski.
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Jan Dud e k.

JoJ oehronłe".
DuI. n" lr.llr,mll: •• Pn.yJemnea:o .~nla wakaeJi ~ra.z wieiII
P"1C6d w eusle le$o.leh wędrówek - łyez" redakcja .
U g ,. n"f,..-eUmla.tk l: ••CzyU~e ..t:,.d. Prr.em,..kftl" UP",.~
Jemnllz ..ble wolno eh wile w czall. letnlc.co wypoCZJ'nku".
N9lrod<; au torskI! otrzymuje "KOJU" II O(bkl".
..KlII(lę t,.$IIlC& I Jednej IIOC,," .tn"nUIJIl: ••bert.Olyłe s Jar • •
II.w la. Elt blel. Pulawl lr., I Pnelll,łI. I Buli Slembid. I Kil.·
fIl atyer.
ROZWJl\ZANlE KRZy:tOWIU Z H· R V. nIlII'
• P .SI.UI., st,.tosfera. ehry:un-tem.a, w,c., bitwa, skwa r, AIIII!a.
debit, klltaliu lor. kataryniarz., T artu, koza, Olur, Negri, plano,

': *

TerpsJ"c hor •. N4nlonetkL
P l.a...·.: Sycylia.. ra.-6l1. Trzaska.

ł Rehabilitacji 7..awodo- "
ł wej Inwalid6w w Prze~ myślu. opisuje' jedna z ,.
ł jelo absolwentek.
:;

Si ndbłlld.

.elekt. lI illa Pl".n t .
Ołlka, Iren.a, Grao.ada, od.okrn. pl.ryt, .uto r, l n&rl, Tanaloa, Uli ...
_, kapuc"n, ,koł,d . , ,arda, aport.
.
Na',rod/: autonk4 otn.ymu$a .,zYPI'" • J .... k.wlc.
Nal rudy ksiątkowe ,.,,.I060wall : BlrbN. J ... r.al lr. s I)lIblec:ka,
Emill, FcJkld • S ••• k. I .Jao._ JtltaJ.,".kl I Pnemy.4la.
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