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Pa trUj lIa nas, dorosłyc h, oczy
niebieskie, zielone, ouechowe, piwne I czarne -_ oczy ducci. Odbija
się w nich. radość l smutek, nadueja I rozcurowanle - to wszystko
co cieszy I co martwi - a zamyka się niby. w małym a . Jednak
dutym· l bajennle kolorowym łwie
d •.
...! Jaki jest. ten

!
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l
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WRZESIEI'l, Szkoły
napełnia ją
gwarem, • najmłodsi ()bywatele
na pierwszych lekcjach dowiadują s it;'. te nie z,awsze było tak radośnie . Ze byl taki wr:z:esleń ,
kiedy
na domy I szkoly :z:aczęły sypać się
bomby. a tmlcrć , nie
oszczędzała
równie! dziecI. ty ją w~r6d nas cI.
kt6rym koszmar wojny przes łonił
dz.ledństwo oni naprawdę . nie
ma j:, do czego wracać w swoich
marzeniach,.. Powie kloł. te
to
przeszłość I nie ma
sensu
tego
wspom inać .
Wręcz
przeciwnie.
Dzisiejszy
jwlat _ to beczka prochu. Wystarczy Iskra i... Za wszelką cenę nie
wolno dopU§cić do jej skTU'Sania.
Oc:z:ekują teKO od dorosł ych obecne
I przyszłe pokolenia dzieci.

....

IAJ SZKOŁO!
r6w, kotłów, Itp. wraz & ograniczony·
mi motllwołciami finansowymi powoduje:, te motna remontować zaledwie
połowę · lego, co naletaloby, aby
w
sposób istotny ~ . lepszyć stan techniczny obiektów oświatowych w
wo!e·
w6dztwle. A te "wymUSlone
zadania'" - Jak się okrdla
prowadzone
obecnie remonty - równ let nie mają
w Istocie pełnego pokrycia finansowego. Wykonawcy uś Idą lam, gdzie są
pieniądze.

W tej sytuaejl na szczególne u:Z:lIa·
nle zas ługują in.spekton:y oświat,.
i

wychowania, na barkach których IPO'
czywa ci<:tar koordynowania robót (na
jednej budowle pracuje niekiedy kilk u
lIiezalełnyeh wykonawców).
zdobywa nia material6w i radzenia soble· :z: b il·
tącyml k łopotam i , by Jed nak
rema'
stl na.li:z:ować.
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d . na litr. 31
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wizerunek - I '
c~ sanitarną I por~dk uje gospoda r kę
twtata1 Dlaczego ,lia,tdJ' człowiek
wodno-~ciekow" (m. in. w , ukole
w
!.ak ehl:łnle . wraca myłlaml ' do
Olnanach).
plc.trws:z:ych l at, swoJeeo tycia, c~
cu:,to nie. b,.ło ono róła m l usianeJ
ł
Na pn:eszkodzle sprawnemu
pn:e~
Odpowledi jest prosta: nukamy u~ bielowi . rementów
stoj~ :zasadnic~
clec&kLod codUenAYcb ' kłopotów, A
~ . dwl, przy'C:z:yny: braki finansowe I matamten . dz.ledęi:1 . łwlat. w któl')'m
ł ·terlalowe. Jak poinformo\val~ n..s. wiz,.be~oska ~ywistojć niepost ne.
.; , . tator· K uratonum O:łwiaty i Wychowa~nie łączy la slę.z manenlami, daj
nl. - FRA:NcrSZEK ZARA~SK~ na
je mimo wsZJ:s tko najleps:re, chol:
remonty .... k:.pltalne pr#ł:nacxono
:uo
krotkotrwałe I.chronlenie.
Dlatego
minOzł . ' Tymczuem, by utn:ym.ać wlawidząc rozejmiane buzie Idących do
śclwe tempo '" rł)bót, t n:eba
.pnynajs1ll:0I,., dueci, bywa, ·te .~nleśwlado-· ł . mniej dwa razy tyle .. D<ldatkowe łrodmle zauirotcimy Im ' tego, co dla·
~ . ki w posłacl 30 mln :z:I %. ml.n isterstwa
nas be:z:powrotnle się skończyło.
ora:z: 28 mln zł :z: nadwy!ek budtetoł
wych starC"Zą jedynie na
spłacenie
Me Jest I druga strona medalu.
ł
"starych długOw", czyli naletno~ci za
Zaaferowani pracą I
problemami
I
remont SP nr 11 w "Pnemyś lu, 25
nies ionymi przez cod:denność, :z:.apo~
mln rJ otrzymał,. plac6wkl specjalne
mlnamy niekied,. o oczekiwaniach
~
_ pieniądze
pochodzą z fundu szu
dzieci wobec nas, A one czekają na
antyalkooolowego.
uśmiech, na pogłaskanie po główce,
Brak materiałów: glównle wapna o·
czy wres7:cle na pomoc w r07:wlą
raJ: urZ-ł\dzeń sanitarnych, wentyla to:z:.aniu watnego problemui
jakiego
koloru wsląikę :zawi ązać lalce w
I
nicdz ielę ... Pnefywają
zmartwienia
I
i troski, I dobn;c, jeśli ma j,! je komu powietltyć, choć nie zawsze I
nie ws zystkie.
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PL ISSN 0208-6964

Podczas tegorocznych wakacji w 74
placówka ch oświatowych wojewódz·
twa przemysl<iego trw.aly remont y kapitalne I bici.l ce w 241 . W
wyniku
prze prow.:ldzonych, konte m 100 mili z ł,
remontów b iet~cych (u porano siE: I. ni·
mi - z dwoma w yjąt k ami - przed 1.
dzwonk iem), popr awi ł si ~ stan sanitarny placówek ośw ia to wy ch . wykonano prace malarskie, konserwatorskie,
naprawiono dachy. Sposr6d 74 budynk6w poddanych remontowi kap italne.
mu, tylko 12 uko ńczono przed rokiem
szko lnym. W 14. remonty trwa ć będą
do gr udni:. br. Po~stale obickty b;:dą
gotowe dopiero w roku przyszłym (w
wi<:ksmści s ą to budynki wy łączone z
eksploatacji).
W ramach
remontów kapitalnych
.wymlenia się elementy konstr ukcyjne,
instalaeje wodno-kanalizacyJną . cIeplrUi, Up. Pr:z:yjE:to UlIadę. te wszędzie
tam, gi:lzle przewidziano rcmont kapltaloy. zak łada się wewn<:tr:z:n~ Instala-
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Towarzystwo Przyjaciół Pnemyś 1a i Reg!obu zaprasza mieszkańców miasta I turystów w dniu
6.09.1981 roku o CoclL 17-tej Da ulicę PodleśIl4 w
Przemyilu (od stacji CPN W' Iderua.ku parku Dra.
doja&d autobusem nr 4) Da UROCZYSTE 0051.0NIĘCIE OB~SKU I TABLICY PAM1ĄTKOW&r.
poświęcoDych
pomordowanym i pochowanym w
latach 1943- 1944 Da (orcie XVlII-Lipowjee.
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z.bior nlK kombajnu.
.... kt().
r ym Cromadz.l.l~ ZbOie. Ponie-

w.:r. IiInik

pracow ał,

m(1-

C7.Y LIla 10.1.&1 CZ4;ściowo .. wclą

gnu;:t)''' prul wirnik do trod ka. No .ku tek
odniclionych
obraień

-

naUl Jut n. :unarl w

,1.JIItalu.

dem wypadków

dz.lecl
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Pn.ewonk". 5-JelJUa

Barbara

B. wbiella nq:le na

'ezdn ię

wproSI pod nadjetdiający Jamochód. Tak .. mo uchował
clę jej rów idni;lt I Ro1n iato'lila - Daniel K.. kt6r,. wstał
potrfl,cony przea motocykl 0-

boJe

pr zebywają

w upItalu.

Z.. 61ERPNlA

z.e wstępną koncePCją wprowadzenia
I praktYCUl ego
wykorz.y.tan!a w
pracy uru:dów administracji
pań.twowej techniki
komputerowej. Dotyc hcxa. kQJDPut ery wprowadz.ll)'
UW
w
Gdailsku, Krakowie l Wrocł a 
wiu. Kole,iulT. oCeniło rówUlano

się

u bleglorocUle
wyn iki
przedsiębiorstw. dla
kt6rych
wojewoda jelt organem talotyc leJ,klm.

nid

• W Ma~kowlcac h, na po_
lach Spóldzlelnl Rolnkr.o-Wytwórczej w N lzinacb,

l L~ KRONIKA

Rozpocv;:ła .Ię

2-dnlowa
produkowa-

wyrobów
ny"h
prl.e'Z
n.emleś1nlków
U'ze5zonych w przemy.k lej
spółdziełnl •• Przyulo!~".
Arbkuły 10lpodara lwa do mowe lO. meble. artyk uły atkolne I
biurowe oraz
metalowe
I
elektroniczne za prezentowa ło
5G wystawcllw.
Tradycyjnie

Wypal@nle
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1.IIcelo re

zbo:ł.em

około

byle
Jqsladu-

apółd:delnJ ,

w arelZ-
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•

W naszym województwie
wiceminister obro-

przebywał

ny narodowej gen. broni

Wło-

N.klad: 38 000.
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dni bylo okresem IZcug61nJe
pracowitym dla rolników. Z
pól Iprzątnlęto jut okolo 92
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I dlatego proponu je wu.yJtkim ąl()J)~~ 1 ak tywi.
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kac)nch. A UlCz.ąĆ trU!ba od tego. do uego nas w sz.yI5tkich ,obowilluał,. u<:hwal y IV Plenum
Komi tetu
Centralnego. A oakłatbJl\ one .na or ganizacje par tyJ ·ne obowiązek c o d z I e n n ej aktywności w ł\3nym
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isleJ zebraniowej celebry. Towar1.ysze sil;
z:blerają,
wysłuchują lepszego cz:y gor sz.cgo r eferatu, pogadajq
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"odek. W lere n le Id ale J"'" naj- ! Sołn.!ca. Te I 11.",101 slvna t o!tó -·
leo;e! W Wnle,.. Swlelem, Mleh- k ów I i"pvcb wanvw. a t.kit
1P"osnodarowan;a
ł " tIe I Zamajscaeh ,..Ist nl . '. lin- netelnr1P"Cl
na 1I0t ueba bułta •• ,1< lep,;w IPO' aklywnoścl sooleezneJ.
iywcr&ych. W Mich. lówce luł
w
PI tlleboop:el stronie Sanu Jt"0;'
t,.m roku ml,1 by':; uk ~6cnon,.. alc podarll!wa
sa mplcJne. ale h: d z'e
male rla- bard~iel zasobnI. nit we wsch od·
Jedn.kie wy1<onanle oIokumenhcjl. powódi zn'uczyh C1dó
Nie motna powled_ lei. te nIc Olie ló .... W So.nley snnWa akle pu od. n IeJ czek! (mInY, edz!. rospod,loblmy. Ol.ecnłe rubudowuJe się wieka , ie s lIowodlt Ollleslllloścl ne maja w'ccej
zIemI. a te
I'
O .. r ek cjl Pocal ... - VII lIównle lak ~ I pUlw
KOK. W nravn lym roku "edde Okreeo""eJ
i,ks - spe ·
m a lo b,.ć wS!l6ln. cjalnDtcia Sest lu h Cl;!owla bvd l
Ju' kin. •.swU" I klika "",mien· Krakowie Qe6 • !lobudo.ee. W miaro mo- Inw e~lyej. Inęść I1ud vnkp lU-le_ ooa lJO WC~O j mleczne!tCl.
Upr:lw '
t llwolel
ouanl l owa ne •• Impre· ~" "e'tOn. lia cen t :. tę te lt.fon ' cln.'. si~ r6 wn lcł tylCl 1 Clsbtn lCl pr..e11', aprow lld .. si. 1Itllpoh pr.te· ale nie do"eln '''''o Je!llcU nln bc d· bo ICl .
sJon3lne. Ale to tYlko la tem, Na uych 10ltnlOlnokl..
_ Mimo, te/:mina n ie n.leiy "
d zla ll""e • więk&zvm IO., .... 'r.. em
Nowrall!.iczne punkty w
.... :elu u bo.e:ic h d.sunita
.• '1/
Drobic ..
nie motemy sobie ' ezu
p01.w oI16.
m ilLShcb. lo z reguly $łu~b3 wrn- braku n ...~t(peo.
łl;USpodu·
Wl3 i "Św · :LIa. W n , d"mn:e OM . twa _ uhoL e w8 m ń.! r ozn\6 wca. t .. nt w u: l ęlle m n 'e \est inae tcJ. Co raz wl(ce! (runt"...
nn~cl.odzl
Wnv5lko . ee udalo
n~m . IC uo· , .. p.n..twOWY fund t1S ~ ,ieml.
'1'0
b!':; w Iv m roku le pr~v~otow" n le krt>tkew~roclnoi~
m lf.. !:deży.
U.
dukoyJneco mlenkanl. 111' rem.n_ waso jl\. że w m ir u !e
tycie Jcll
t"w"n .. m bud .. nku
komun~lnym. l:1ej5 le. ale oneelei rn~'"
koni,.
motr ~ k1t91 lekuu
_ m ń wl
11 Ittrzyn.ln; ... .I~1i
k l <li
m .d n."
n ad ~ie jll U sle'le.1 na~zeln ! ka.
COS30da r uje . t. l m~ . _ Go;Iybv
S l"i1~ :r.' elnlll
m kn k a n lowlO
r ów· ktllł chc iol ~ę nrzekolJ a~. n at ~,Hn ·k
n ld udckhuowllh I!Ot ow~ 6
u- z:lc h~a do odw iedleni a gtl~podarstw
tn yn' "nla mkst.k a ń dh lekany.
Jana Kolan w
M tYII<l ch.
al bn
Zye:munh IIby w S!lŚ nk y, Cl:y l e:
W (ll\W:IIC";. sytuacj ~ \est C"' e zka. B! eł, a d ec k l~ h - ojca l syn a, k tó: z:·
l w mi.. ś~ie i .... gmin ie. W Ra- w Sk",toszów ,e ,
ho-duJą o wce ·
dy nfnlt'. ;xl wnt'Śn : a ~rol:i
ue ~
n lo m w ld m(l nauk · na tn .. zm ' a- \Oo'"l: orCl WO pro ..... a.dut go. p:ld ar!rt w",.
ny . W ra nu ch NCP S uk o!.a
ma
b y~ r otbudo w a na o 9 iz b.
J ~sl
jut dok ll m l.'n lac- Ia oru r ~l' ezo wa I
Na t.ak onctęn ie d",da,:;
wvoad.:l.
t in an!lOws pom oc zakł a d ó w PC"ĄC.,\,
Natom ias t ..... ole woda ~· .. stll. o!1 ~ te R ad y mno zd obylo laur w k on·
k
un:e
..
~
l
utp-Gml
na....
n
nOWn 'e do YlON e dwa
budvnk l G lI&poda.rn l>i<: i" w ka lego r ll jMist
edn o·
DOl!Osta lllce w ~!to !t1.'s.tH.
kt óre
II w lec-I! pu stkll. _ GdYby lIruka- . lllk ad m i nistracy j nych dCl :!li t.y $.
nno Je oliwI acie. nrobl em b atY u· m ~zkancó w. 8 mln. 1,1 11 11grod)' L
sta łby rłY~\Villo~a"y na la la, a wid· kW<>Ia" które l czdć ~$tan ie p rze ·
w"s'i'piJJkn
ol w le moi. I na . . ...St.. _ w:t.dy_ zna czono na bud owe
~ m iec i. N ie beda to. mic .lmy na·
cba mój fClzm6 wea.
R adymuo .Jest miastem. w kt ó- ~~rJ;[II~~~n.!.ad~as;::V::z~~r:rz:l :: '
rym o$ta tl\;o dużo się buduJe. do dalS<!yeh $ta rtń w ; - 80 Jui· ·
Pretn le d1.lala sPO!(iz!elnla mlen· SPosób aa aullenle b lt d:i.du ";11 I··
rozmo',
kll.nio .... a. która odds la n!edawnp ca,. - skwi tował nas za
blok z :J2 m lea:r.:k aruaml. Pod ko- Karol Jano'N"skl,
niec rok u b~dz\e drU(1 uę~ć
nABD.:\RA SYKAL
mleukalfUl. bo elalt handlow,. orzewiduJe sie na olcrwazv kwart a ł
Fo' . a. r"WLOWSK
~okli
pr~szlel!o. Ha.tomla,ń
łe·
Mimo .lr. ronll'.yeh warunkow.

Portret
miasta
•
•
~ gminy
Sl:ych l w ltltszyeh &akladacb ~nd
duill u\rudnlenle miejsc",wl I okolie l'DL JeW 1:aj!(adQ.Jlć s",tkane.",
przypadkiem
przocbod.nia, ezei:0
MKNĄ CY CH
WIODĄCĄ
PRZł:Z brak u je w tym. bex mala PlęciC)
JI'.GO 91toOEK TRASĄ &--40. Tyl_ tysił'l~n"m . m.leści e odpowi..
te
ko n leileme zJetd1a.J. al pukin, ioklep6 ... I or.wdł.! ..... Cf:o tAanc-nia.
w r ynk u. Miuto nie łę8I atrakcyj- UJJllIf! I fOnywek.
ne turY$tY~\e ch~ ma pr:r.ed sobl! nans.s. Al • • ' tym IJ6tnlej. RM.- Hło4aieł praelli.daje
e.tymi
gllldnlj m, ,;e Pll eentrum. Wi:1:Y- d lll.ml ta, - •• • "wellle
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:
eł
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_
_
nie
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pCI~IJaj ..
ka, ""~ .. Ruchu", "kład toto- 'teras, ...., . Jee' "empiII." .. .JaI O_
LENIWYM J AKBY
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TE:M" ;tYCIA MIASTA KON_
l 'R AS"I'UJE
N1EUSTANNY
POS P IECH
SAMOCHOOOW

Z

kaid., sobote W o!rodkla n 5ea'.1.St!
b:!ljek dla d -d<eoL Ol u l a MOK je"
wprawdzie ubo!!:., a le OUYlw1 eu••
J am,. d"lecl, by hm pflyebodd·
" - to n. ))" ,'51.1-'6.
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gra.f!Cl:ny I oostó l taksówek. p rzy - .ławlat. ..y31<.1< ....1.. lam, a l bo
d,
Itanek PKS ! cześć ur-tędu
ad - k'wiarnI. .la doJełilhm .. J nosl..,
m in istrac JI. P ozornie w ięc nlkl się wb.. Nie ehci:l,l bym lu Ul leuka. ć.
nlgazle nlo 'pieszy. bo wszyslko
DoJetdiaJ"eyeb w Radymnie jest

ma fil U. lI!ęlfu reki. Zazw ... eu l nsj.
bardsi.j roJnCl ~ n. pr~vstanku
PKS I w kolej ce w mięsnym, któr,. m lek! się naprzcciwko.
Wbrew OOlOrom Radvmno
n le
Jest mittilem w którym n ie s1ę nJc
dlleJe. W JCfCl dwudziestu. nmlej~'':!'i:::tlW0.

'POro. Nil stanowiakach
k ierowniezycb t.akt.e. Mle ~Cl wl
mówili.
te to nI, naDepici dla mlaslL bo
ten., kto t" m leuk., lI:łi:b!eJ e~uJe
Jego potneby. Ale lok a lne wladze
upcwn:a Ja. te Ilek rot zwr.eam s'c
do Ulkllldów pucy o pomoc dla

n.
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CZLOWJEK l PRZYRODA

lUau zmówić :u.kU_D1e dacbuw
rJew.nyco·'. Ponadto
śmiałek musiał ubr.ać u
.0bą gromnice. wode ~wieeoną.
dl.wunek, kadt.l.dlo, krede. a
takie .iekiere. młotki. ku.cs,wo I kompas. 1'ak obiadowany dopiero mód wstąpić do
pOdz.ie~o świata.

Ci, ktorz.y zwledl.!.lI «roty.
c%.(st.o utachodt.m w ,),I-;h
katci dz.iwnych zwierz.at, dzi~
jut nie istn iej ących. Te włai!
nie przypadki sprawiły. te
opowieści
o
POdz.icmnych
IUlcs7.k.ania ch s mokow I jednorokOw w dalsz.ym cląs::u
m ialy SWOIch
wyznawców.
Nic w l ~ dl.!.wlleJ.'! o. :te wicie
ja sk i ń otrz.ymywało nazwy ty,l U ,.llmoczej ja my".
Tatry Zachodnie
. ,wn ież wiele
.j lowiazana

..

3ASK
-..
~
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ODZI~MNE CZELUSCIE
DZAŁY
WYOBRAZNIĘ

ZA WSZE POBULUDZI. To one
" ! łasnie kryły w sobie wg legend - nieprzebrane skarby lub mieszkały w nich smoki.
Strach ludzki nie pozwalał jednak na ich penetracj ę.
Dopie ro w XX W., choć i wcześniej podejmowano
próby, człowiek rozpoczął badania jaskiń i w mi a rę
możliwości wykorzystywał je.

P

Pierwsi

speleolodzy

5"

..SlIloki
twor.mJ nalury.
.Je opr6et nich iSlnlcSe naja;lownie,;silY I naju,lcbelpiccsnleJn,. a Jes' nim diabeł" _
donos ił w 1595
r. pro bos7..cl.
, Schweinfurtu. I te właśni e
stwory mialy zamieszkiw a ł:
jaskinie I I:!roty. Ten ool!:lad
ookutowal dlu l(o I nic dziwnego. t e kic d.v w 1815 r Em:1
Farbnik ze Slawca (w płd .
Słowac ji) ~(hcyd o wał sie zjechaĆ
do m lejscowej I!:roty.
lobudowa l do te;:o celu soecja lna beczke. z ktore] stercza-

koke jako z.a bez.pie cz.e : l :~
pr z.ed apetytem ew entuab ~g,J
smoka. Wl.ial . z.e soba rown ież
s poro Jadła I napitk u... I iak ie mUluało być ulumJenie
wsp6lez.esnych
1Q"0tołarow.
kiedy na dnie . wawaloby sie
nie z.badanej studni z.nal eźi\
puste butelkI.
ły

,.z.nawców" jaskiń dawało rady ewentualnym
śmiałkom
la k
maja sie zachować oodcl as
l.dobywanla
podz.lemi. Oto
jedna z nich: .,Ilb,. ci %.Iemnc
duch,. nie szkodziły. mass lObie W"da~ nnur lub IZDalt:lt.
oliwieć lobie 'wla1l0, tuat z
nim wnJjddcsz do Jaskini,
Wielu

owczesnych

Góra lodowa
dla Arabii
Opr"cow8ny przez radzieckich uczopych projekt
przetransportowania gór lodowych z Antarktydy do
brzegów półwy.pu Arabskiego dla zaopatrzenia w
.łodką wodę tego rejonu. został umany przez spec:jalistów l: ONZ q najłatwiejszy do zrealizowania
i najbezpieczniejsz:y. Z jednym z autorów projektu,
ekspertem ONZ do spraw zaopatrzenia w w odę.
kandydatem nauk ,eolo,ominet81ogic~nych Ją
RIJEM BOGOM,OI:.OWEM rozmawia korespondent
APN Ale .ksiJ Basienko.
- Idea pnetralUlporłow.Dla
.6r lodow,.cb s A.nt.arkl,.d,.
do .I~ ,d~łe "'l'ItępuJII bra"
Id wod,. .łodkleJ.
ale • .IeIt
lIIt,aaJmnieJ
ROwa. Podobne
lUoJekł,. ...-1'lasull
lpecJaIH:cJ
• ",Iełu kraJ6w, Na ea:rm polep pru ........ """laniU
rathleekle,.. Dad Ina7lDi1
- Radziecki wariant proponuje. najtańsze przeprawa·dze.
nie, wlzystklch operacjL Oalą
mięto to ,łównl.e . d zięki opracowaniu oryginalnej metod,.
roz-topienla (óry lodowej I uno.owanlu nlelrtór1ch noweś
e! technicznych
w ... cza.ie
transportu, dl. pn,ykladu -

sposobu uchronienIa masy lodowej od ' rozJupywanla się
w czasie ruchu. Transportować gorę lodową po
morzu,
to
unikalny
eksperyment.
Przed przystąpieniem do niego naldy wszechstronnie tbad af IYtuacj~, · pn.eprowadzl~
dokładne obJic:z.enla
i maleU
drogę gwarantującą bez.plecz.·
ną pract. Próby
rGl.wlązanla
tego problemu z marszu był)'
Jut podejmowane, ale mkoń
c zy ły się
n lepowodzenlemg6ra • lodowa przewr6clła
się
i trzeba było zrex.;ycnować
zjej transportu. Realizacja In~
nego projektu (francuski wa-

DOSiadaja

jaskiń l lo niiest działałność

,.;.erwszych
posz.uklwacz,y
skarbów I l.bójnlków. Jan
0 walbert Pawlikowski (notab~nt:
związany
z Medyka)
~wl.erdz.i ł , że
.. ~bóJecka trallycJa dla córal. :r.ł.el.Ona Jew&
a d.cluraml ruepodz.ielnie, a
In'ola o dw6eh wyjściach Jako
6chnmienle niewat.,Uwle ma
u.lety:'. Sta-d tei wiemy !lk~d
wz.i(ly s ie w Tatrach n~t6re r..azwy. lak ..Okna z.bóbickie", ByĆ może. te oie:wsl
byli zb6jnicy. którzy w ..dl.iura~ h" skladall zrabowane dt"lbra a dopiero późn i ej . 00 Ich
r Ol.~ro ml en i u pojawili sie pos z:uki wane skarbOwo Do duś
na Podhalu lUl ludzie w ierzatY. te pny od robinie szcześr.i a
moAna leszcze ' zl1 al~ić .. kotJ!!t
z- dukatami".

dunla sprawnej ood

uemia

l:.&c:r.ności).
Człowiek
stywać do

zacząl
wykorzywłasnych

ce!ow

POVlane ja.skinie, Na przykład w Masywie Ceptralnym
we hancli uu..ądzono w 2m!.ach dojruwałnie serOw ow(7.yc11. w tym nail;:bnnleJsz.e1:0 roquefortu. Praktycz.rll
FTancul.!.
wykorZYlluja
je
r6wniet jako naturalne m ...lI:azyny sznmQana. a takte do
hodowli pieeutrek, Na Slowacjl urządz.ono w jaskini
dojrz.ewalnle twaroll:u i bry:1dzy-. Ale naturalny magatyn
okazał się zawodny. Po wzmotonych
opadach
wetbrala
podl.!.emna n.cc:t.k.a... i wymyła 3 wal(ony serów. Równlet n.aftowcy wykorzystywe.!i
jaskinie lako naturalne zbiorniki ropy. Takim Drzykładem
mot e byĆ jaskinia Wodla~:a
w ZSRR. gdzie nrz.echowywano kilkaset m ucic. ,,(lleju
Ikalnego".
lako sle rzekło,
:zw!eneta. Ich
odchody Drzez setki 1 tySlace
lat utworzyły nu~ - pokłady
J askinie,

zamieszkiwały

Ituana. O~nie w wielu krajacb świata Un. in, na Kub!e) wydobywa sie ie na skale prz.emysłową, a duty udział w pOlzuklwanlach tel!:o
darmo~o
nawozu
mają
polscy speleolodzy,
Kilka jaskiń jUJl:oslowlań
sklch wyko.r:t,ystywano
podczas
II
wojny .
6wiatowej jako naturalne magazyny paliw płynm:ch. · W jednej
t nich jeszcze do dz.lś moina
odą dać osmolone iciany I!:roIy. bowiem dostali sle do niej
partYl.8.nc! I wl'iadl.!.U n!emieckl skład benzyny do samololow.
Niektóre kraje
urt..ądzJly
!.aki e w jask iniach laboratoria bIOlpeleolQf;lc:ule, w kt6rych prowadzone la badanIa
i mołJhvoś~
m ikroklimatu
wykorzystania
soe-<:yflcznych
walorów lasklń do leczenia
nlektoryc)l schorz.eń nD. astmy Takle sanatoria malduJą sle w USA. Włoszech. BelII:li. Wielkiej Brytanii I H!szDanII.
AND!'ZEJ BRYURSKI

Podziemne
m llgazyny
I kopalnie
nawozów
Z u pływem lat ludz.ie co:1I%
ba rdz:ej racjonalnie oodcbodzili do badania jaskiń. Unowocześniony sprzet
oozwalał
na docieranie do coraz elebszych rejonow I!:rot. Dt.lś na
I.A)trzeby spcleolo;:ow oracują
powa żne firmy
specjalizujace
sie w orodukcll WYDosaknia
(lekkie drab inki. Drzyrzady do
wchodz.enia na linie. una-

riant) okazała się nlemotllwa
ze względu na ogromne kosz~
!y
przetransportowanie
jednej góry lodowej kosztowałoby
o kolo 650 milionów
dolarow.
raddeeklCJo
- A kosu,.
projektu!
- Wstępne obliczenia 911kazują.
te konty pnetranspanowania c1t.erech ,or lodowych na trule o dlugokl 7
ty..
km
w CfllCU tnech
miesięcy (wlączając
'" ten
czas po~uklwanje ,ór . łodo
wych, transport .j otrJ.7lDllDle
' wÓdy słodkiej), wynos;r,ą okolo
100-250 milion6w dolarow.
Jak z ,tego wynika radzJeckl
waHant jest Ulacmle tans%)'"
od francusk iego. Dodaf nałe11, :te kont otr;Q'man!a jednego metra sześciennego wody
pitnej :I C6ry lodowej byłby
mniejszy 2.-1,5 raza od kosztu
otrzymania takiej Samej Ikdcl
wod1 z funkc}onujących obecnie urU(dr..eń odsalani. wody
morskiej.
- J.kle c6". Jod_e będd.
łllę wybIeraJo do Iraasporlu1
. - Z nastego punktu widunla, najbarduej przydatne Sil
te średnle,o roz.mlaru - okole pól kllo"metra dłupcl. 300
metrOw HCrokoścl I JO metr6w
wysokołcL
Podwodna
czę!f takle] .,bryłkl" unur:zona jest na (łębokO* okolo
200 metrów. Oc%.1w!kIe w eu..
sle tran.portu nęłl ,óry l0doweJ uJegn!e· stopIeniu I do

brzegOw p6łwylpu dotrze zaledwie jedna trtecla jego pocz..ątkowej wielkości Tym niemniej I ta pozostała e~f zawieraf bl:dz.le ogromne Ilości
wody - kUka miliardów !itr6w. Dla porównania, Jedoa z
największych ruk na ~wiec!e,
Wołga, musi popracować około p6ł godz.lny. •by daf
t yle
wody. Ile będ zie zaw ierała
(óra lodowa dostarczona jut
na miejsce w poblIte Połwy
IPU Arabskleco.
Musu:: podkrdllć, te g6ry lodowe .. Antarktydy zawierają praktycz·
nie wodę deatTlowaną, Do nawodnfenia motllwe jest mieszanie otrzymanej .. nich wody z- wodą morskIl, co ~więk
sz.y jej Ilość o, okolo 5-;-1.0
procent.
- Prosaę opowlecble6 Jak
wnlJłdalab,. w pralil:tyee '.ka
..d _lawa" ,6r lodoW)'ch1
- Na poctątku, pr;Q' pomocy aputnikow, u brzegow Antarktydy ponuklwano by odpowiedniego ,.kawalk. lodu".
Niewątpliwie cenne byłyb1 tu
dane clrZ)'mane .. wieloletnIch
badań dotyc;r,ących dryfu g6r
lodowych, prowadzonyeh prut
radz.leckle stacje antarktyczne_ Następnie kUk. sterowanych zdalnie statk6w - automat6w UlczęłobT pchać przed
.abą gón:: ,przez Ocean Indyjski w kIerunku
P6Iwy.pu~
Arab5klego. Nalety .. tej ...
perac!! uwzgl(dnlć atret'1 co-

rąc:e l cieple prądy oceaniczne. ktore ,Iownie spowodują
utratę lodowej masy. Dlatego
tei (Iównym zadaniem jesl
zact\owanie
20--30-metrowej
warstWJ' zimnej wody
powstającej

pod

brylą

lodową

w proce.ie jej roz.taplan!a sl~.
Zależ,. to w ,łowne,
mleru
od sz.ybkoid traOlportu. Opty~
maIną pn:dkość, p:I"%)'" .kt6reJ
udaje tlę' zachowaf t~ WaJ"slwę, obllczył komputer.
I oto- mamy gorę lodową u
w
basenie
Zatoki.
celu Adeńsklej.

Sprz.yjające

wy-

brLeU 1 uksz.taltowanie
dna
zatoki
umotllwlają
.. prze-.
tworstwo" ,ory lodowej. Z0staje ona "zakotwiczona"
l ,
rozpoc zyna się roztapianie jej
prz.er. promienie ,orącego tropikalnego slońca.
Proce. te n
będtie ' trwał okolo mleliąca I
w tym c:tasle
z Antarktydy
ZOJItaną do.tarczone nowe ,óry lodo~. Specjalnymi "fUl'O""
ciągami woda
zottanle rozprowadzona po calym p61WJ'sple.
'
Na

ukończenie

chcę

pod-

te projekt t ranJportu
gor ,lodowych lo Antarktydy do
brz.eg6w Połwyspu Arabskiego ' łc:lśle zwlązan,. jest z aktualnym na dzisiaj problemem
Il.tucUlego uzupełnienia J.Dpa~
krdllć,

lU

wM podziemnych.

pf()~t

ten musi byf roz.patrywall3' J
pod tym kątem.~

mSTORIA

ATALIA
WRZESNl~
ku oli,*, i neJUu chela.!:
WA MIALA. Sl~ KlI
,trt.elat7 - u.pjtal kaoita~
N.. znalLłmJ go. uMnie} do-KONCOWl.
Wrn
"
r esztkam/. rOlbltelo a •• pWpiec'o. dowiedzlelUmy .ie. :b
ku piechoty :I .larcnławia 1
ubU,. oauwał .ie, Gwiułala
Wleran~ rożuycb · formaci!
I był zawodowym
otlcer~m
oddzialów, UlalazJem aie w o- • artylerii Po kr6tkim cza.ie
k o!ie~ch &1doweJ WLsz.n.l. g::lJ'
ZO\Stallłmy ubrani
samochowydano rozkaz.
upr:l:estadem cle;ł.arowym w nier.nania walki (._)
nym klerunkl.1. Gd~ zbiiżalU
.leszcza dnia
poprzednieJto
my sio do lal\,1." najc:zarnlehz.e
stoc1."Il.śm,. pOlyc:du:. oodC:UI
myśli uezelY
nas or:arn':at,
której prU-l)adkl«ml .ootkabo bylJJmy Dr:r.ekonanl. że
lem .westO k<llelte Mieanlawlo~ nas
na rOl.walke. Na
wa Kosa - DOdOOruc:m!kll restezdcle prz.ejec:hammy lu I
vt!rwy artYlerll _ I I. nim.
I3moc:hM ,kierował sle
na
tr~malelll I le jut do końca.
pr:r.edm.leicle Stidowel Wlswl.
Nad ranem dolac11'1l1J do wsi
~dt.1e r.najdowal I le lakli pa~
Prz,yłbice. w której z.naldowal
łac)"k i folwark. Tam
zobaaie majątek bubier:o Szept yct.ylił/nx cale n\I"(lwie wInieckleJ:o. rodwl1ell:o br_tII nle1'1.7" 'POlskich
biwakulacych
prted pa1aC/Mn
na tccenle
sławnej oami«1
metroool!ty
lwow.klC'lto. D:J.wnym Ibll!rozJ.ell:łe~ parku l r..abudowań
folwarcZl'\)'eh. Do nas~j i"rupy
. ciem okollc:mo!ei M ietek Ulał
oiobi'cle hrabiego. DOstano.,odszedł tołnłer~ niemiecki 1
wUUmy wlec udać ale do nieJ)Oczal 1"Oulawat PO pa,:t.co
ZO l: projba
o dostarczenie
papierosów ( .. J
W pnrneJ chwili podszedł do
nam- cywilnych ubrań. H~.

B

biego-

&lUtaliJmy

dworku.

na

&

kapUit7

Idob,.wan.rml

1

owocalDł

Dl'U'droi-nycla o~b (byltanu Dl'~
cie! '1.810 w odwrocie, a
kuchnie pOlowe :wstał.. dawM
oo~bione).
Po obledt.l.o
gpadliśmr wuncy .. «łebo
ki . l8tL ZupokojON' dM. 00lW~lW
zmeczrn.ie i wrestel.
,pokóJ uobUy Iwoja.
T"mc.asem
na
pletrze
sztab Jticm.ieckl tam k .... aterURCY oblewał .z:wyciestwo.
Dopiero rano dowiedzieJlśtn:r
.Ie. te .. nc>ey l.OIItał DO cichli
:.b\łdZ.ony I z..aprOIlJ:l1U' na !CÓr1ł
porucmik Roztworow,kl.
który wrócil dopiero nad ranem. numacz;yl nam. te nie
wypadalo odm6wic zaorosU!ni. przet. o(lcerów nIemleckich, któru tak kulturalIlie
'& nami .Ie
obeszJ.l i c hcieli
POmat DOlsklee:o ~afa. Podobno nawet doszJ.i pr%,Y k;elIszk u do oewne~o 'POwinowactwa t. I!rałem kapitanem.
które.l!o bAbka była .kollltaPO

D~U

wysoki
uobll na mnie
prZ,)'jcmne WTatenie. Pn.ypQmnial sobie M ietka, II na jego
dti ..... c~
prmbe'
rozlotyl
beuadnie ramiona mówiac:
- Jak brAcie panowie wy.
,lądalI w moich ~arnitU'rach.
On .... ysokl, a rDT ,ięcający
mu do ramienla.
- Poradze oanom jednak
ukryJcIe ,tę w nopłe .piętro.
wej ,toj.cej... mole! oran·
terU - powiedział w$kar;uiac
kierunek. - WeJdf.c1e po dra·
blnle na pleterko. drabina
ur;ućcJe i czekafcie
na bieli:
wypadków.
Idąc w kierunku oran!erli
okolonej 1:!leknytnl daliami.
mlneU~ '1IY aąw.
do ktbre!!o
nul tolnlerr.e spychali dwa
duala (opo ~.unleclu t.amkó'l'O'l
a inni wrzucali karabiny. Ten
prz,ygneblalacy widok wywarl
na nM dute wra1enle, Tak.
lo by1 jut koniec...
Terar;
powstawalo
nam
tylko
czekać.
'Wdrapallś my się na pięterko, uHęmm,.
dystynkcje z naramienników, a pistolety schowaliśmy
w siano. W pewnym mome-ncic stanal Drze<::!
szopą jak i~
oodoorucUlik I
pr~1ł abyśmy 2:0 DrzYjell do
kompMU. Wdrapał sle na
strych I oiwladcz,rł\ te tyweetn' nie da- ,ie
Ubrać.
Na
dalszY blese wypadk6w nie
trzeba bYło dłur;o czekać.
gdy t wkr6tce dały ,ie sły,zeć
pojedyocloO s~ly docbodz,ą
co od ,t!'(lny dworkl.1. Pa
chwili
:r.obacz.yllimy
prz.et.
,zpare w .t.ople blegnacee:o
polskiego tołnlerza r; białą opa.
ską na ramleniu, wdającego,
aby w.szyscy. ktbrr;,y .ie ukrywają. opuścili .wolo schowki
.i do piet nastu minut stawili
sle pr:r.ed pałacyk iem pana
S7.eptyckie~o.
Itdyt PO u pł,Y ·
wie tegO terminu ka~d,. itorro
• schwytaja bedue r01lStrz.eJany.
Kos uskocz.yl plerwny. orr.y·
ltawll drabine. 00 ktbrej tenJlśmy
wra't z nlez.na!\ym
podporucznikiem.
Wkrótce
r07.Suneły ,Ię dalie. a na Ich
Ile ukaUlly .Ie dwie 1)04t.!1cio
żołnierzy niemieckich to p is to~
letam1 w rekach. W Pewnym
momencie u$lynałem
:iwa
,trz.al,y I wbact.ylem letacet:o
POdporucr;nika kooince!!:o noRami ziemie. Kos I la stl>.lltm y
r; rekami podniesionymi w
g6re, czeka lac na swa kole.\..
Sr;ybko nas obmacali. wyleli
z.abltemu o istolet z reki I zaI'wtaH Cz.e1TlU chciał strulać.
Terar. r;rl)z.umtc1!~m" le ~o 'ImerÓtkp'. ~e tywcem wr.lać sie
nie da...
_
Znprowlldz1!l nas or 7('d oa·
Inc. I!dz.!e m:'lldo~b !tc duta ,lfru"lI. ~" "'!er1V ! .... r lc~ r6w
1Y'>,,,t.-!ch. N", 01;c!!r6w oi.
dr.le lono osobno. a Ste~owvch
siderowa"" w lr!el'"nk" ,.,abu_
dawań folwa rcznycb. Prz.yby ł
jakiś oficer niemiecki w ,too·
nlu kooUana. kiMemu . nasi
konwołencl :d:ołyll melilun,..":.
te 1edl'1e<!0 7. nasrvch mu~ l~ll
%8stueIl4. p.iI.,,* ,.1elm!'l1 r4() łNe
sz.em no nl, lolet. - Klm b:vl
atanŁJ'

DamI

SZC1.upły.

pan.

ICO 1 swpień woj.kowy zali~
~WłIO RlU .. woJ.k", n.iern!ecklm. gdzie otr.,-maI: 1ł.000 i~ń
oficersld. (...)
Dz.Ij DO latacb p~lltdam
dosłownie
cuciem ocalala w
czasie wojny ..JednodniówkO
Su:ol" Podch. Ret.. Piech,
Zambrów" 1 :.naWuje .. 'bleJ
nar;wi.ska wst..Ystkleb koler;ów.
o[icer6w i iratruktotów (a
było nu 12
komDWIO, a . w
nicj naz.wisko Hansa StoUiu$a,
kt6ry J; powodzeniem
rn6,1fłby byc polskim oficerem
Janem Stoclusem, a nie nic·
mieckim leutnantem. Po Da~
rU dniaCh tego ..tycla Jak 'A'
Madrycie" w Da lacu maJ!1lac-k im. "Ulstał uformowany dłuld
pochód jeńców, do kt6~o
mu dolą c1lCl1'Io l skierowany
do Przemyśla. Wnus zy!l~my
wcz.e$nie rano. ' Pod wieczór,
I(dy dochoch..lliśmy na miej$ce,
poeUłł
.siąpit
4tobn1

....

PRZEMYSLU UMIESZ·
CZONO NAS W DAW~
NYCH KOSZAnACH. 2J
PALU. GDZIE ZNAJDOWA-

W
LO
RĘ

~

u

2-

ID
N

•
c
..,•
~

>Nam strzelac
nie kazano<

_ nas bardzo el~anckl ka';)Win
niemiecki wrat. z; feldfeblem
J er~C'Ulle poprosił, abyjmy
.sie ustawill w szer~u. Kapitan t.asalut.owal i WYi!łos i l
krótkie pr:r.emowlenie, w k\ órJ'm t.aUlaczył. te wojna dla
na. ostatecznie $Ie skończ..Yla
orar.. te Niemcy respek tują
postanowienia konwencji ~e..
new.kleJ w .prawie leńc6w
wojennych I te ładnemu
r;
nas wło, t dowy nie spadnie
a traktowani ~ziemy
na.
równi z oriceraml niemieckimi. Pr:restn.egł tylko pf):ed
wnelkiml or6bam! ucieczkl
Nastepnle ooregnal nas salutuJac I llOwierz.ył cała (ruDe
feldfeblowi w opiek ę. T(!n '
, tary wy~a wohkowy o nlenagannych równiei manierach
ooprosił abyśmy
wenłl
razem t. nim do pałacu. ~dlo:e
bedx.iemy kwaterowat. Zosta_
liJmy oUnien! blyncz.acy ml
parkletnmi
I
luksusowym
wnetrzem majacym
slutyć
nie ogolonym brudasom 1.&
ICwatere. Naprzeciw wystedl
star,- kamen1yner, który zła
pał sie za elowe słuchajac. te
zaror; tu p rzy niosą $Iome I
koce. na kt6rych maja Da!'lOwie oficerowie odnoez..ywat.
Słoma do t.vch mlon6w nadawała Ile tak lak rób do kotucha. '"Feldfebel DOpros ił. ab"
udać .Ie z nim do zabudowań
!olwarcmych, gdzie Kwaterowali n8 ~! ~oln i err;e. aby wy·
u ukaf dla nas or(fynaru6w.
Pomledr;y tei'lcaml byli. lak
sle okazało. równlei ollcerow ie. ukrywalacv swe stoo !\!e.
Dobrowolnie 'l.dasr;.1jacymi s!e
"ordynansami" m stall: ro t·
mlstrr; kawalerii orat. I'ta rn Y
o!!nlomlstrt. a rt ylerii. Wvbr lt~
nym ..ordynansom"
poiecU
fctdl e1Y.!1 orzynles!enle odoa• wlednie1 i1ok! słomy
onr.
koców. a oó!nleJ do! lallśmy
obiad. .00 smacr.ne~o !tulaslou
kaidy z nas otrumal DO bochenku chleba I DO nuuee
konserwowel!o lTTIaleu. Była
to ~UCl.ta Ittólew~a" PQ tylu
dnioch odiywłanl.a .Ie kacza-

•

cona 1; nan.. arystokracja. do
której R()'4:.tworowsc" sil; UlUcują.

Rano, po Druniealeniu ~nl._
dania Drz.ez nasuch ordynansów. któr1,)' świetn ie sie z
te.l!o
r;.1dania wywią,r;ywaU
nepiej od samem Sr;wejka),
wYJZ.l I~ my na dziedziniec.
W
pewnym momencie
uwa~1ł
moj8 Drt.ykuł DCwien mlociy
oficer niemiecki w stoDniu
leu~nanta. który UlcUlł mi ,le
natarc;r;ywle
nrz..ypattywać.
Twarz je!to wydala mi sle
dziwnie znajoma. leCt. nie modem .oble Drz..yoomnleć'. ~:łr;ie
.11:0 widzialem. Podszedł wrencle do mnie i zaoytał worost:
Blo,l:kl1 Zdunialem do
renty m6wląc: _ Tak! _
Nie POUlaje.z koled t Za1'1\browa? W tym momencie DOUlałcm lorawie wykrzy,k natern: - To ty Hall.'!? _ No
naresz.cie - Dowiedział - bo
myślałem. te
sie mnie wy_
pr:reu.. Byt to Han. Stotr;iul.
mój kolerra ;r; tej samet komDanII sz6stej Szk'lly Podchorątych Rezerwy Piechoty
...
Zambrowle. r;dzie ocIbywalJJm:r slu7.be cunna w latach
1932/33.

- Czemu robISz tak YI!..!w iona · mlne
UlDytat orzecie! wiesz... te :r.awsze bylem Niemcem l te!!o nigdy sie
.1p. nie wypie rałem.
Pr7.ypomlnam sobie !ak nasz
dowódca kompanU kpt. Jarosa
uoytal DewnO'!o razu Stot1.lu1'1: - Słuchalc i e
Stot:r;!us.
cremu wy Dodajecie lml",
Ha"s Ił nie Jan. jeśli IC$teł~
cle Polakiem? - P~nle kapitanie - odoowledzl ał _
,\a
jestem obvwalerem tIOWdm
n:o..rodowokl n temlec1ciel. 1!,oo?!ce le<"O bvll m"" ......... twp."
mle.smnvm: mBt":'a Poll(a, 8,01ciec Niemiec. Miep.kI'\U .,. ł"
czas ł1!1( terenie PolskI. lec'!:
Dare lat -przed wolna ok!ee
7. ·1'oO".:n8
nnenJ6s1 .ie ~o
Niemiec-, a "'" wrat. & nimI.
W.. telol'1" mstał dG woblea.
a ultoń~7On,
n ie."lec1c:!e<!o.
S:r:1c~ . Podchorl\1TCb W" Pol-

,,~

S I~ JUŻ DOBRYCH P.A~
TYSIĘCY LUDZI 1 MO-

WY NIE BYW O ZNALEZIENIU SUCHEGO MIEJS·
CA. Mietek Ko.s powiedział
tylkO: Nil::dy nie prz.yDuIZC1!ał.em, że we własnych
kosu_
rach, r; których orzed lr~ma
ty~odnllml
wyrusZ)'lem na
wojne. bede jeńcem._ Ab,. nie
zmoknać do renty, przelltali!my do rana -pod Jakim.ł t..tda$l.enlem śpiac na ltoJaco lub
w kucki. Caly Cz.aJ tr:r.ymalii~
my .Ię w \ej samej irupce.
W mieście z.awlaz.ały 810
ró i ne komitety DOmOCY. organiwwane samonutnie onez;
ludność.
dostarczajace pod
brame obozu kolly r. r;upa,
ale jak to u nu bywa. Ikorzystall tylko najblliej stoJacy. a reSlota obesda s ie 8m3idem. Były wprawdt.ie dw ie
kuchnie oolow~. ale nie nadaialy r; I::otowaniem. W DeW"
n"m momencie r.naleillśm"
pnypadkiem .. naszego" I'1 lem ieekic,l!:o kaoltana. do ktbreIto. oodszedł ś miało lak do
krewniaka ROt.tworowskJ a 7.3
n im ja z. Kosem I ucz.eliśmy
prosić, aby ułatwił nam 1.3·kU1lY w midcie. Kapitan
chwile si1ł Ulstanowlal i DO-wiedzi ał: _
Pwz.cuun oonó ....
na cr.tery ®dzilU', ale pod
slowem. że wszySCY wr6cicie.
Po chwUJ Ulstanowlenla dodał. te da nam
'PrO torm.
eskorte niemiecka. aby n31
tandarmerla nie uapala.. Polecił tet ubrać r.e .oba ord,....
nansów do niesienIa tywnot.cI. e:d:rł nie wypada. ab,. 011·
eerowie sami j. nidU. ~Ord,
nan.d" obok st.oJacy • znani
kapitanowi.
uf'Oel,yicie tapewnill. te równie! ..... r6ea 1
,lfr upa składająca .Ie 1'. mecht
oflcer6w. dw6c:b ordynans6....
i trzech z eskorty, udała Ih;
do miasta. Dla dodania ,oble
splendoru
'PO-puyolnall~ nu
lobie brakujące , d.ntJ'nkde.
aby ludno$ć wldrlała. te> ~
oficerowie a nie oberwańcY.
Kos wyjątkowo wydadał na
oberwal\ca. ~dyt Drt.ed do.tanIem ,ie do nlewoU zamienił
1'. Jaką!
baba Iwoj. blu"tAI
woj skową na .tary . kubrak.
Z te,eo 'POWodu bardzo cierplal l postanowił :ta wlZelk.
Cent kupić lObie w mieście
blur;e woJsk9wa. aby wYcli)dać na
oficera. Za brama
spotka1em dwie moJe kuz.ynki mlest.kaj~c:e
na ZaS!1niu.
I clotke. które, ~dy mnie UJb 'lcz;yły
prowadrnner;o orze:r;
Niemc6w, wpadły w panikę
. adz;ac. te nas prowad r.a. na
rozstrzelanie. Wy !aśnUem im
calą sytuacje.
Ciotka mimo
wSzYstko ucr;ela mnie wilnie
namawloć do ue!ee?;kl w n!lł
bU tuą
brame. ale 1catet!or )'cr;nie odmówiłem tlumacz:se
don)'m slQwem honoru.
Teraz ·zaczela sle ..n3lz:a
parada" DO skJeooch tywnoł
clowych _ wny.lkle bvlY 0twarte, a ceny nie zmienione.
P lerwl t.e kroki skierowaliśmy
dl) masami 1:!ana An1onle.oeo

Wajdy. który miał IIw6j lok ..)
pr:z.y ul. ł! ·cllnclJlua.lJlkieJ. Ma·
J<lc Dr.z:y .obie liste uitupóW'
wys tawiol14 Drzez. DO;w ~ \.alycb
kolegóW j pełne kiesz.enie
wartoociowcJ walut,.. zamu·.... i.
• Ii~my moc $łoniny i wed.lin a
..ordynansi" tyllto ładowali do
ubranych ze sobu wor ków.
Gd>: prZYBun do płacenia. DIn
Wajda kategorYCUl.le Od"lO.
wił pu.,yjecia z..apłaty. POdol.lna scenka . roz.e!Crala sie w
sklcpie cukierniczym .. Mas.
c:oUe"', li: którego w ysz.!iśmy
obladowan! czekolada I DO~
n\adkami. "Ordynansi" u~lna
li s ie pOd cil.:wrem darf1lÓ..
wych uku06w jak: wIelbiadY
ii konwojenci s ie śmiali. Tak
z.akoncwny inleres należa ło
teraz. t"lko oblat. w iec zaDro,Ulśmy na9.z:ych konwojentów
do . restauracji "RatuslJ:lwa~.
gdlle oka:r.alo sie. że to saml
Austriacy a }eden z. nich Dl)wieddal: ..Unse!'e Loge ist die
selbe"
(nasu
sytuacja jest
taka sama). Niewicie brako·
wato. abyśmy z: nlm1 wY'Oill
bruderschall Gdyb.v które:nu
z (las pr.,-Jua ochota Ila u·
clecz.kc to wy starczy ło tylko
wyjść J. loka lu l nie w:·ócić.
Prrez: oewien czas tylko :r.a.
.n iepokoiła nas dlu~a nicobu(:·
ność Mietka Kosa. ale u~o:>
koiliśmy Jie. !Cdy wrocił w no·
wlutkleł bluzlo ofieerskiej
z
haftowanymi e:wio u:łkaml lu·
pUań.sklml
na
naramlen"ikach. Kon ....ojenci at wstali :r:
miejsca, pocUjtkowo go nje
poznaląc. ale wyJaśnił. te nie
mo.1d wyglądać Jak łaos erdak
I . kuPił sobie mundur w PÓbliskim Ikleole wo,lskowv m
(skleo Leona Rauchll Dnv uJ.
Franciszkańskfej). Blu701 leią·
ł3 jakby na
n [e~o
skrojona
tylko te k apita ńsk ie haftowa·
ne ~wia 7.d kl nie nada lace sie
do w}"Drucia ~o penyly. Do
kosUl:' %datylIśmy w sama
nore. Przed brama sta ł zdenerwowany kapitan, a gdy
nas wS1.y,tkich l.Obacz..vł w
komplecie uciest..YI sie wyrataj ąc słowa ut.nanlo
Ul :Sotrzymanie ofloerskler;o słowa
honoru. Okazało sle. t e kaDitan tri b.vł Austriakiem. Poduękowali!my mu, a fywnoJć
rozdzieliliśmy uczciwie pomie·
dz,y kole.l!ów. r;wracaJac otrz,ym.a.ne Dienl'ądze.
Po trzech ' dniach walesanla
sle 00 obo:de. DOd brame
kt6rel!O codz.lennie 1:!uychodz.ily ktn:ynki z tobolkami
ubrań cywilnych. n ama wlaJac
do ucieczkI., r.acr..ełlśmy się po.
watnle ultanawiać. czy r; tel
proooucjl nie s-korl..'I'Itac. ale
ezwart~o dnia. Niemcy ufo:mowaU dlud DOChód I z.aC1e·
11 lłkwldo ....ać obóz:.. Gdy tłu
my nanyCb jeńc:6o;r 'OOd silnym konwojem niemieekim
dotarły
do brzeg6w S9nu
ws:r.n;tklm kazano lić do domu ...
Pogubiwsr;y w Uum!e towarz.yszac:e nam kuz.ynki. ,j edna
t 1!cmych kry" 7.31~aja cych
okoli~ :r:walone@ mostu dotarlUm,. na druid brz.el!. Sa..'\
był wówczas cienka
stru!!a.
toteł renta ludr.l
ula n!"t.eS
1:!lytka wode: Na druJ!:fm bruKU ct.ekala nu niemIła nlespOdr;l'nka, d:rł Niemcy ob.tawlll ł.andarmerla ..,.brt.eł.e
I Ulet.elł wyłap,.....ć oficerów.
Zerwalem tzybko dysb'n'cek:.
ale na Mietka .włeeae~ a
daleka ~lłłvflr:am.1 1ut klwa1
tandarm. NIe zdaJae Jobie
sprawy ' & te<ro eo' robie 004lIt.edlem ".ta M1etldem do !ID-darma - dałem mu sto do-tych l duto:r blo'c: a.e1collld:r
orar; oooras!lem aby !to DUł
ci\. N!emlee h:11cn rot.!1~ dal
sie C7.y.to 'kt.o ~ rue wldtl
lIchował
n ekn13"'e l o!~n'''
d ~e rn ~wł~c: ..I "1\l ł",., ~I~ p~
schnen". "" efe'~.. h' '''~'~ĄwtC7.
n ie ~d<l"n"l 1. d~ł ,! "",,...,nNtmlh, l<'1ca bh''',''l: w~a"'tn ~
fl!IChe ob! "c" !'Ie 1'1"1 drt1"~
II'.!'.,... """''''!'I'\ .."~ci l '~ "',, !t'e
..,. ........" ...... ... 1.. ~1_ ... n ... r4 r-_
'"U TNI\eJ C!oł"';I h .. k1 o~. 1M ....
Wn&d1Ii1.,,'" tA..., ja'k ~""''''' l

'ł"k tJ'tl1r" ... II!.... .,
.ię

""'pl erl~la

woC)bo'!"Je jel'1leeklm.

8

W AKTO WIEDZlEC

atalo -

Sty', Kry.tyna Os1ń"a. Tadeusa Pleklo (ole tylko wier.:te, r6wnlet
sporo publicyItykl),
J6z.ef
FraDklewlct,
Zygmu.nt Kubrak, Adam Lazaor,
Andruj
Gru' kowlalf,
Elżbieta
Nuckowska,
Artur
DOmańlld. Jan Leś nlcwaki, a
t.kże
MleCZYllaw
Nycuk
(choć
- a jemu tylko wanych powod6w nie podpis)'wal
.Ię
awoim nazwiskiem), VOl!: (me potrafię chij
rozszyfrować tego
pseudonimu),
erupa
pracownlk6w
WOPR %. Korytnik (podeJmująca fachowe tematy
rolnIcre) oraz Roman Bunyń.kl a
Warszawy (opowiadania I fe-

to akutkl atrajRt;estowakich ZaGrafian,ych.
były

ku :.aIoli
kład ó w

•

ZYCIE

z"ŻYCIEM"

Ror.gardlauowl apołecUlem u
I &o.podarcumu pr6bowano
uradzić
w r6tny lpos6b.
Przykładem
mote być dzJalalnotć
,rup
operacyjnych.
kt6re powołano w celu 'Q'bklej IllIerencjl tam. Cd zje
lItępowały
nleprawldlowokL
Stawiano tet na d
a d anie .Ię - d z.lękl niemu doprowadzono
do mkońuenla
, akcJi protestacyjnej w Jaroaławiu (objęla
ona
takle
Prz.eworsk IRadymno), kt6r.
trwała od 18 do 27 listopada.

o,

w,.-

lietony teatralne).

w
wojew6dztwie
.polecUl,. Miecz.y.law

Znany
d%lałau

PraełowskL

~eszcze

rok 1981
W poprJ.ednlm odcinku ni_
m1 IIę zrelacjonował:
••qIOdeb &daneJ\, klm Ula·
laUJ IWOje odbicie ni lamach
ą'ocłniU w 1181 r. Nie dokonam takie lelO ~eudu" t \era:.:
- bJl to boWiem okrft tak
"cofllCJ'" I b o I .. ty. ił mUllC
dUJe .,.blerać .. wJeloki.
Dominował,. ocz:Jwl'cie temat7 pOllerpnlowe.
udało

"Ducb odnowy" upowlz.e,ehnU się w cusle IX Nad;t.....,.aaJneg. Zjazdu PZPR, a ur.ocnlł pO OIłoazenlu

dokumentów W7praeowan,.ch przea
\o lllIJW)'Uze forum part,.jne.
OpubUłcowallJm,.

w6w~1

,.Prawdt o woJewód%twie-- (raport o aktualnjom .tanIe 10spodarld w rqlonie. przedlOton,. pnea cIelecata na zjazd.
wojewodę
Andrzeja Wojclecbowskleco.
p1'U'WOdnl~ce
mu KomllJi Uchwał I RezolucJI). Temat ten był
takte
trricil!, W)'wladu Z. Zlembo-

lewlklelO .. I .ekretart.em KW
PZPR zenonem Czechem Ue'o \)'\,,1: _Ul 'wWidomok!ą

nielatw7cb
czaJ6w
1 obowi'ull......).
STf.uacja w kr.j" (w wojew6du...te takte) bylI. Jedna.k
~u.ez.e dule &la.
Swladcz.ą
• b'm m. in.
publikacoje:

"Grotne .kutkl blerne,o ocze.

kiwania - W1~'C'7 bur.dnie
rozJdad.ajll n;ee
I "Ust otwarty do pretesa RadT Miniftr6w
PRL.
KKP NSZZ
_SolIdarnNec
ora, wlZystk1eb
MKZ
NSZZ
_Soli_
damott. w
kraJu", auwrn,.,. 11810ct Stacji PKP Zur.wlca ona jej kierownictwa

polU"czneto
DeCo.

I admlnlstracyJdo lOUIIodlr:u.

nawołuJllcJ'

Nlepewnołl;
Iowarzy.z.yla
WI~ltklm co tei wydarQ' .Ię Jutro? C~CIe zada-

nam

to pytanie. Nie
at'! np., te
.. Zycie" nie ukałe .Ię w.przeda.t.1 Je sierpnia. . A tak tlę
w.tlimy

.,błe

lpoddewall'~

kt6n!eo Iylwetkę
w tym ct.uie przednawlaliś
my. powled:r.lal Inda,uJącej co
dt1ennlkarce (A.
Bo,ualawakien: .. Nie popadać . w :r.wąt
plenie. Bo za każdą
chmur"
jest słońce". Znamienne to I
mądre .łowa. I chyba
podobnie mytlel! ci. kt6rzy w t,.ch
trudnycb dniach pod,jęU pr6bil' formowani. Frontu Porozumienia
Narodo ...e,o. eUlo
'lady ~ na na.z,ycb I.mach
WidOCUle pod kon l~ UNII r
A takie el Irt6rQ' 9ł)'powla
daU .ię ... ramach cyklu publlkllcJl pod .... pólnym tytułem "Z CZJ'm do Hformy7",

• cle w 1981 r.

• • •
W roku 1981
odeszJo
- wielu znanycb i

zaWRe

.mna

nowanycb mleu.ltatu:6w wojew6cbtwa. WJrOd nich m. In.:
Andrzej
Plutralt
łdt1a1aca
.~mo-poIUYCUl,..
o.tatnlo
bard:r.o uanptowan,. w
cy LOK,. Ludwik WaJat (jedylU' 'N kraju producent

pr.f.-

iek br~1rieh),
Mar\,a
K Ielar (nallCJ;1delka mat.ematyki. \Illde
Michał Pry-

Tym ....z.yuklm wnenlom
\owarz,yn.yla wielka aktywnoU cIJonkO... zelpołu dden-

mo,.,.

łd:r.1ałacz
Stronnietwa
Demokra~cUleco).
Edward
Plena
łczłonek
Preądlum

mon

nlkarskleeo. PisalYm)' d~
odważnie I ciekawie (pod tJ'm
'WZIJędem Jest \O dla ..%ycIa"
Jeden % najlepa%,Ych okreM",).
Takie rraflc:r.nle
(ukłon
w
Itrem: E. Kmleelka,. tJ',odnlk
))reJentowal II~ jak nild.Y dotltd,
Bardzo .. płodni" b711 r6wnld.
na'l wspÓłpracownlq (poz:JakaU~
ue.:r.tą
wOwcus
wielu nowyeh). Oto Dalw!.ska
tych, ktOrzy najc:z.ęJcleJ
w
U8r r. publikowali
·na nll"yeb łamach: Bocu.law Gę
barowtcr. Andrzej Andrusiewic%.. Antoni P letruchL Mlec:.,yslaw Krajewsk!, Jan KoWacław

Zdz.lsław Clchoc:~

ki, Zblłnlew BllIński, Ryszard
Daleck!, Jan Dudek._ Uetell
kogoł pominąłem pr:r.epra·
nam).

• • •

łodzieJ.

Kontynuo-

.w6j cykl
reportaty
"Reja do Arlentyny'" - Zofia
.Ja.kulowa. Po kilka cennych
poz,ycjl maJI!, na .woim kon~
wała

WRN. dualau lpoleC'UIY %. J.roslawla'. Edward Serruu\ (cenion,. lek.ra-pediatraJ.
Jan
Szuban (działac:a społec:mo-po1It)"et.n)". pracownik przemy.kleJ .. Pornon)"'). J.n Diwier~sld

(dz.lałae% ~,..

nc:r.q:6lnle za.nptowany ....
pracy rad na1"Od09ł)'ch. mle.%-

kanlec

Orł6w)_

• • •
Nie naplalem )esuze, te ....
tym roku n l epokoJ6w
mala:r.l7 takta na naaz.ycb ła
macb
miejsce
publikacje
.Iwiadc:tll.te o reaeowanJu t y-

BunmińskI.

Zdz.l.I.... Konlec::r.n,y. Rent'1k
GQ'mu:r.a. Stanisław F. Ca·
jerskl, Zblłnfew Ma:r.1ar:r., Jan

godni1ta nie tylko na wyda·
r:r.enia klka1ne. Mam na my.III :r.amach na paple:ta I łmier~
kardynała
:;tefalUl W~"yłl
.klego.
W obu pr:r.ypadkacb
podnelallt my uc%u.cla wu:y·
atkich Polak6w._

•

•

•

Zblitam sl~ do końca tego
odcinka "wl pomlnk6w"_
W,.my.llono przepl.,.

umo-

ż liwiające wcU!Śniej.ze
pruchod~nte na emeryturę. Spowodowały
bałagan, %

one

kló.

rego kraj nie może otrUl snąć
si~ do dzJi. Ale % te, azansy
!eonyswo wielu. u1ecydował
się na to takte nasz redaktor
naczelny Zb\Jnlew Uembolewskl I tak
od l crudnl.a
byUśmy. brea u e fa.
Jako za..
.t~pc:a naczelnego
pr:r.ej"lem
czasowo obowlą7.k1 Zbyuka I

d,.·

nieu.tannie nałabywalem
rektora wydawnictwa ł miej·
scowycb decydent6w o ,,1%1.1kanie człowiek.
na
Je&o
mlejace", aez.ywlAcle poez;yniono pewne kroki, aleuczęla

Sytuacja w kr.Ju
lię zno .... u !.aoenl.t..
u1ecydować tJ~ na

MUltano
rad,.kalne
posunięcie. by nie doulo
do
najłonzelO do -bratobójczej walid.

OJIonerue atanu. wo)enneco
Ipowodowało

m. lJL zawi. . . .
nie d:d.al.tnojd redalr:cJI prze-

~~::~ ~~ia~~e-.

gOi". Ostatni numer

nu:telo

tyeodnlka ... 1881 r.
uk.zał
lIę a da~ • p-udnlL Nutony. jwiljtecUU'. pooflądaU'1DJ'
• tylko na .sc:zotkacb drukar.kich... OtrąmaUłm;r
wsą"
IQ' breuennlno9ł)' urlop l zapewnienie. te ,d, t,.lko to ~
cb1e moWw. na powr6ł
.pOdejmlemy awoje obowlą.zkL
Cz;uIUmy lię ueubleni, Ieca
pełni n.d:r.lel, te \en mn za·
wieazenJ& me potrwa dłu&o.
I mimo urlopo ..... nl. wcale nie
Prótnowalljl1l7 prą,oto
...,.waltłmy kolejny numer
eodnl1'a - ten. kt61"7 bl:dde
rn6cl Itę ukauć po ofid.lnyra
wznowieniu nas:r.eJ
dz.laW-

t,.-

ności-.

(C.40.)

Radymno swojemu rodakowi
nit wcale - do takiego
zapewne wniosku doszli mleukańcy Re·

gicznycb, nie uwzględniając przy
historycznego charakteru procesów

dymna, zainspirowani przez miejscowe
władze, by .wojemu wIelkiemu rodako-

rewolucjl

Lepiej późno

Lata całe mijały, a
JANA CHRYZOSroMA ZA'CHARIASIEWICZA aybko zacierało .i~
w pamięci l obecnie malo kto wie, te w
1825 r. w Jednej, do dz.1ś stojącej w rynku kamieniczce, urodzU' się przyszły,
wcale nie tuzinkowy publicysta l plSan.
wI postawi~ pomnik.

narwisko

Był

Zachanllsiewlcz

ciekawą,
wersyJną.

intrygującą

postacią.

1 mocno

W początkach

swojej

wielce
kontropisar-

skieJ l społecznej dz.ialalności związany I
galicyjskim środowiskiem radykalno-demokra tycznym. Z wielką pasją głosił
hasla narodowo-w yzwoleńcZe. najpierw
we współredagowanym .,postępie ". p6ł·
niej w ,.Tygodniku Polskim" ukazującym
się we Lwowie. Za tę dzialalnośł był
szykanowany I dwukrotnie Iw latach
1842-44 1 1849-51l wię:tlony przez
6wcusne władze zaborcze.
Jako doJn.aIY człowiek) ptSarz. w la·
tach 6O-ych Jest gorliwym propagatorem
modnej wówcza. Idei tzw. organicmikow..,

•

Fot.

STANISŁAW ALDłJłT

• klego sOlid.al'y1mu -

d't.8Jąrego

zjawiska

kl~M1Dku .prowa.

społeczne

- do bloJo.

łeeznych, odrzucając teorię

tym
spo-

walki klas 1

Jan Zachariasiewicz Jest autorem licz..
nych powieści o tematyce społeezoo-oby..
czajowej I h istorycznej. m. in. ,,Jaremy'".
i "Człowiek bez Jutra" oraz utwor6w
dramatycznych l opowiadań. Szczególnie
interesujący ł bogaty jest "Wybór pis:n"
tego autora, tak mocno związanego ze
środowiskiem, z. którego wyszedł.
Zmarł

w 1906 r.,

Okoliczności śmierci

przeżywszy 81 lat.
Zachariasiewicu nie

ą bliźęJ zna ne. Interesujące

Jest zwlasz...
cza to, Jakle dobre czy złe wiatry przyniosły go do Krzywczy, gdzie na mieJscowym cmentarzu znajduje się Jego
mogila. Ciekawe ery knywcu mie wiedUł o tym. a jeśli tak, to czy ot.a~
czają

ten grób

naleiytą opI eką?

Kamienne popiersie pisarza
patrz
zdjęcie Jest dziełem Unzuli Serafin.
uczennicy prof. WojCteclla Kubl~u
z
WSP ~w Krakowie. 8 obecnie nauczycielki
wychowania plastycznego w eoin1ckieJ

. ikole podstawowej •.

KULTURA J SZTUKA
D
PJISCIU
DNI
&JE.
DZ... W TYK p om.F.SZCZE.
NlU W OCZEKIWANIU NA
SIIIUC. Nie d,.I ~Du.M J.t t .. ·
.,.... UPIoHIII t,..Doki. .e ,wKII
daJ Dl.. .,.pikm ani kupU . . .,.,
.JdJj aawd .dob,.lem ,.t,.włelli ..
I lak w..,..lk. b,.lo .katoDe.

V

.Ju tem eh yb a Jedn~ , .Iunleb
ulumoreh Iltol na k u U Ilemaklej,
• •JI ola udaJ na. krewni, ,naJo·
Dl! Ca. . . Jał WDarli. a
r_J
qlnęlL

Po_blem 11m -

I&m je.

ehU"e oe,k .. I kritkle. .pllowano
• elulelte
.. tyslelli..
aJek .. n",.
Z.lenęl. t., Miały "dob... prae·
t",-.mai • ...Ieh
.. " .op.n,.eh
j .. m.eb •••et k .. tastrofo J.dr . ...
Nlo Da po Clll tk. Ili. • . ..., • •, ••
le Ił.~ ale I"~ '1aa:lI . . ut,m
""leele. Pod lI asa,m bokiem r ...•
mad .. ł,. aJę l plellil,.. Pt...... ten

P laga

9

płado.
I rosn.·
praeto i ne ehorob,. . ... aille _

laCH alClmlo ..

ale

Ibl, alo lliebnpleelDe dl a .!I U 1!C·

... :utu.la

~

t,.ela •

Kled ,. lo .. bl.. "'.. ladomIl16m,.
bJI., iat .. rito • • pemlmo wyd" ,
.!lej ,ran .......1.1 nie mOl:lJlmy
[eh aalao$y6. Z.wledly
....e lk lo
Ir"kl ,..ewen.o,.jne. Co
pra ..da
unleut.lliim,. t ,..I.ce praed. t ... I·
eleU tq., ...Ia ..lla, jedn.k .ne by·
I,.. u .a«lęd.. na I Will lI eu bnołE,
Dle do pekOD.Dla.

de. m6 ... pl"loeClw tej ...,. .Ie. mic....Ję, te a.d enl,. ..' .. 'nie mi·
liardem dołUw,.ob m6td lU. t,. ..h
.",~o,.o.b
I ·pHl,.eh
.wlerąL
nat,. m.,Je". l)'elL
PrutalaJlIea
clernnoiC I al....
mnle .t..
.J" d.wII. 1 ..11.. 111... 1,,0. 11'1 lIaC
010
w.kazuJe
al.
jedno
- n.dtlh..
Ich rel~ I persoekl,. •• r •• woJ. k ·
dal łm[eri. 81taellem
o.. łkowlde
.......tuok. III. kulJ Ileauklej. T.
b,.ł,. ••• _
1""lenęta.
ebr••I_o. Ir.... t,.al lIlaleela. P.,mlmo
... ,y# nl,lllloje
n·a ratunek t lak l,.elo
l !' • .,.dalemlaClb,
U.I. łar. al •• Irado. " y Iłylo perównywa6 1I10Jo -.lo mI .. łoby ..dnelO ft:Dla.
łon.e, wH,.lłkoteroe. NICI ,J.d.Dak Je •
, ••,JIIJ ,łupoCl.'e
ID ..,.ch Jeb lit mllt.,d,. - JI je. lem tylo
IIle .,.",.WII. DA .., te tu n)'~ IInedaławłdeU iwI.b. .włeraęet,.. te jeden. P ...ed,lIem al. Ja' • e.e·
o.
•••
en.,.eh
leh
oee.h
meł...
••• .a,keym mDle I.... m. 1""1 "","nlllo
Ile . [0 ' . . . lelli....
.,.,.Ił., b
k~I)'1Ienlaob
'wl.ta,
. .trafił,. U.,.,,6: _601.-'6 I qelaDl. z.,11l..,... lit, imler6 oJ.,
pI'I)'I'-We6 al, •• rita)'elI . . . lali. m ...... Ueesyl,. alo I lir.· ..'" "r.... Uwnlł męe..nt. c...
~.1I6. kUm.t,.el.,.eh.
W,.. .rę .... 1I, 0b",y ...Iaqo • •Illł. oeDty",~~
e.alem. te k.,oJce
łed
IIlllłmy klik.
m •••• _. tfł. ,n.lltL PUII.,.ał.. ""'N IItU"' __ lRyulO Ja' leb ebarallteryo
k.1 wędre • •,.. .,.10,.. • .....
DloII Jaku .slwlli.
~.
y • ,.hUł.
m.,jeJ
..uuo
.....,. Iie4Ib.dalb . . .t • • • •lek • r.rdaf• •ałao6ei. Jeuo • akb, kr,.jł ••L ,.... 1. "'e.lI.
Ulem . alę,
Julu "'1"'''.'''''' W,.h....._ pnewlłDi41 . . ."ule• • Jak" aloo · praenłllw.
....1. . .-.l . . . . . rH. rłtDe... ,... _ ....,..,. 41. llM
IJahe " ' .,
wIC.... J. . . .
" lDl~ .. h
al, ...., . .ołasł ..... amI • •aloe. .... ,...... d ..... WDt. . . p"•••e .u•.
.. "Wo
.I.,I.~ I a_rwie- . . ,u,zt.Me ...."...
lela
.....alI
Jej
ale...
-'e"Ur., ot·
,.... l.dalr.~ 1'(11. .bUła iii.
..
.._~
1łJeł,.. &e1_...Uł- _.tec • .MM ......." •• Ie ......... 1lł'JłI •
HI". . . . . . ., .

J...

(opowiadanie)

.I,...

.

"mi..

","Be ......
'.'.U.. S••
spo"'' .'ere- ....
..u., ..,."..

..". ....,.U..I.
' .........

".nI.'"

_&al...

B".,••Uh_,
aJ..,. ..

..

_-'łanJa

• y • • yłl relll'lJ-J _oty.

Mq..

.,,...... ,,"DUM"" """ •• ,...

"".L

• .we .._notde
1Ueł,.

P",.nI.'. •

_

.......

te . . . ., ....

..

JeoIaa. ......, ... .

'J'.-\DICa IOIHOwe1U

Bad... Trzaadel-Iostrzewska
występowała

jednak
Sprowokowany
d)'Cj"

rv

w

a.

powt6~

dnIu

.Aau~1

f( up".1

" Iwow./riel Duety
wLeninow.lra M/odziet-

d~ jut alWOIiolv~
_tOB" Je.
T• • ZleZle przed woJn... wielu w7~

au·

UI.08.8T

Kaeay6d1łq.
BAaMay.
11:0·
BTIlZEW&&I&J",
po.tanowlłem
uzupełnić tycio!,.. BASI. ktOra
widocmte zapomniali:, tAI prawie

.,I"nebejl!

Red. Stfepan

we _"Fredreumum

wiada.cb pruOW7Cb .tale pod_
kreś1al&. te IWOje ob"d. Ken1.

une
I wyrobienie &awd:dęeza
FREDREUM, Cdue
.lawlała
• Jat nł3~lł3T) wy.tępowała plerwue krokL ( ..100 lit FREDna de,kacb aeen.lczn)'cb FRED· REt1II" .tron. 3S «.:I fotoau,.
REUM. Pamięć n.:.lto zawodzi.
. .
Czy by'" to zamlenen1e CELO. fie). N10 mocę uO'&WDieć dlt.c:.·
WE? Ch)'bIi TAKli!
Pierwst;)' Co ., t)'lll. wywiadzie TV· pom!.,.ła! BASI od\)yl eh: w rftVU nęła IWOje wy.tępy we FREDpiw. A. WTloclde,o ,.%ULJtl· RE1JX1ł
5.s:a:
te powodem
](A- .. t:EW. obrazku.
Kenlc~
b la _
n)"m l. eh6rem 're....~.6w. W- _ _ _ . . , . . . . " . & A "
wa

.-

Gość

Lwowa

,_?TUR -----.. . :

kj rewO r6wnlri' br.~m , adzlał zdradaenła. ta)emn1ey daty "ro.. jednym l: obr azków. NastęP"' dzenla,
ale w Przemył l" ł,yje
nie wy.~pn. " operetce " BA- jencu wiele oa6b _ choćby
RON KIAlMEL" .. reb'łoerll A.
Wysodde,o w kt~J wy.qpll Jd uc.annk:e
lub p .
Janina
r6wnJeł aJ) ojciec .. 116wneJ G6n1ta (s kt6r" .w: b. prąjdo
roli. a )I .. roU
Jąkały waz n1ł7) oraz Ja. tt6ty :r6wnIet U.
mnie wprowadzony do. n14' Pl"ZJ')dDUem nfłO dowo- ,
.,Fredreum" amant W'Od,. tl1moo
•
weJ o pr..,.}emneJ barwie ,lotu dera Je.d Iotocratla, kł6rllli m.1 0I talC1'DU~ym spolobie bym, t'larowala • dniu 2 X 58 r. ,..
kole.. Zbllnlew JarockI. B"I to UMie Jej , W)"atępu ,.. Prz.unye
jeJo ~I,J' Wyat(:p na ICmIe ilu,. po. zwolnJenlu &: tutna
w
,.I'Hdre.um" I BASIA byla &: te- Waruawle BAStA b,,1a w mo1m
10 -.nanta b. tado ......olcna (patra
.
Idjęc:le). twonyU oboJe wyma' 1 Po J . G6rskleJ wieku. Ha kolie Inne dowod, w,..tępó. BASI nil
noRłl parę. oboje urod&ł'MI I ko-- eu w,,)dnlłlrn. ." BASIA • de). .cenle FREOREUM motna mao ~
ldelUe1, bu clenia zaro7.umlalo· mu TRZNADEL ."azła sa ~ Idć ." k.lllliłce Z. FeleQ'6lklelto ł
kl. Operetka ta eleszyła 11-: o-- sa Sta.uka KoetraeWlkJq:o adwo- pL "FREDREUM I INNE TE- ł
lI"omnym powodr.ealem. Jeu~u
'
kilkakrotnie- ....,..tępowaleat w 00 tata, kt6r1 rclnĄł tragleznle w
peretkach &: udualem BASL 81:. WarszawIe w eu.sle
oku~J I.

pr..

t

ATRY 'R::":~:~'NICJ<I

!

S'TU'PAN KURPIL In. l4lt 28, jst cłtJenoikar_ lwowlkleJ ,azet,. mJodJje1oweJ ..,.LenInOWI ka młodziet" - riaJ-o
większej teco typu na Ukrainie, ukazująHJ Iię tn.1 ra~,.
,.. t,.lOdnhl ." Jednorazowym nakladzle lto tys. eczempla.
rą· W ub. IIlIę~eu b,,1 naszym redakc"Jrl)'Dl
cokiem
ptftZ pawle bch1e6. Jelo pnyiatd &alnaucurowal
no,...
hmw,: . .p6łprac, nane lo nclonu a: obwodem lwowskim,
jaq będą ~d okresowo wnnlany ludzi pl6ra., makce
dobrze a:lu.t.,-ł le~zemu poznawaniu tycia .polec:mo-:oapo-darcze,o I Jego aktuall\1ch problemów ... obu zaprzyjaf·
nlonyCh woJewództwtlch.
Program odwiedzin ObfitOWAł w waine dla ,o~eia wydanenla. Jlozpoezęło Ile od ,pO~kan1a &: ~ea:połem HdakeyJe
aym ..,z:yci." l' ..."cienkl po Pr:zerny.'u. Nau.Juln: S. Kure
pU rozmawlłll &: lwowskimi pionierami 10HeZ4eymJ na
bozie _ Hor)'1\cu·ZdroJu.' Ociomne wratenl. wywarła na .•
DłJft wizyta w b"łym hitlerowakim oboli. kOMentraeyJe
nym na MaJd4nk.u. W pncworlłi:leJ ..ValuU" l't'lOWSldeco
dz.Iennlkaru. lriternował" ueugólnle efekty I pen:pektyw"
Wlp6łpney zakładów I pokrewnym lwowlklm .. MaJakiem",
0I1ągn1tcla I trudno!d we wdratanlu reformy gospodarnej
onI udnal mlocbJety w Jej realizacJI. O problemach wy.
dawnlczyeh. technikach wleranla I przekuu Informaeji
cott rozmawiał w Rul zowlklm Wydawnlełwle Prasowym,
redakeJl .,Nowin" oraz oddlla.le KrajoweJ. AgeneJl
W,,- ,
dawnlczeJ. Spotkanlłl &: lekrełarzem KW PZPR Stanlslawem Nowick im , rzecznikiem prasowym wojewody Mar·
kiem Sklera:y6sklm pozwoliły D}U lepiej por.nać nasz region ł Jego problem" oraz· ptaa;: administracJi. W Zarządzie ,
Wojewódzkim ZSMP była okazja do wyml"ny pogląd6w na ł
temat pracy z młodzietą, Jej t."cloW}'ch problemów, rad~e1 ,
I trosk orn~ planów.
ł

0- 1

l
!

!
!
!

,I
l,
,

P enetracja rótny<:h 'J"ejooow n auego w ojew6ddwa po.
zwollła S. Kurpll owl poznać nasz.ą gospodarkę, rolnlełwo, I
handel, uslugl. budownlełwo mieszkaniowe Itp. Z braku
aalu nie m ogliśmy. niestety, odwiedzić Woli R otwlenickiej
- wioski, :r której pochodz.l oJelec S . Kurpila.

!••
l,,
I

PodeUlI IIczn"ch r ozm6w I spotkań padaly
niezliczone
pytania na t emat radzlcc:klej KPlerestrojkl" I Mgłasnutrt l".
GoIć le L'Alowa obuemle relacjonował d ot ychcuurowe o·
s\.aeni(':cla prtebudow", n ie kryjąc oewn"ch problemów, 'Z.
kt ór ymi . nowe" się 'potv"'a. I oporów n3 Jakle natrafia w
!tn:lI;aeh prtyzw\'ezajorlVeh do b!urowratvcznelto· stylu bycia
I ~Mooda rQwa nia narym l metoO'nml. Nie t Atem dziwnp.~o,
te t ak ",Io:!le pytllń Iwo w.lc: ł e p.o clzlrnnlwpr7.8 O'otycz"ło r 6wnleł. ~nosob6w I m etod, jakimi u I"'OB pokony,', a no podobne
barlcor y.

Routa .....allf my

II~

bogatel o nowe

doświadczenia

i info r·

,
;

ł

ł

,
,.
ł
ł

('

•
~

macJe n lnbędne do obleltt"wnelo pr-ze1stawlania proble· (
mów. kt6r "m1 tyją ludzie po obu stronach granicy.
t
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PROBLEMY SPOLECZNE

II

Przł"_.rMki

ie .. ł"n ~

prob!em numer

nomych I w elekcie -

S'padek
tam
- .Łudni. Jedyną wit:(: pe.ripdct7·
wą dla Pn.ewor.ka ~, oc&eld·
w anle na zakoncJleDI. trwają.
ceJ tn_eJt)' c jL ZłOdnle & b_w)'dajnoścl UlaJdującTCh .ię

Tęsknota

za
Dobru

•

wodą"

"Wie

1IlI •• e

....~

monocramem.

dals:r.:ycl;. Cd,.z tempo ' nWett7cjl
(nanucime pru:r. WDł .. Prumyślu) nie ~t &byt Imponuj".
ce. OJa pr:r.yJdadu : na uplano..anycb w br. 56 mln IJ przerobu w pracach budowlano-montatowych. ... ł p6trOCl.U w)'ko.r:r.:yatano jedynie 11 m ilionów, A
w pnyn.łym roku uadan la .ą
więksu: prwwldt.iaDO Je w w)'·
IOko-łd HO mln l.ł.. Włallu wojew6d1:k1e mpewnlaJ~ środki fi·
nanso_. ale ~ I lę lu:aaadnion. obawy cą inweJtor (WOJ)
tdoU je , oPtułltnąć".

wlelolclnle klepotr
IIcza:r- .ullk.eJ.. Da
tea lem_ł, ki'" ub.,.... • .,. II, Da aalr7filh IaID.ell w .. tahlldl
lal.cll ArtyItIlLaku .... Jak w:r.1ą4a cod:llelllla ,.wodna nec.,.·
_llloU" I Jakle perlpekt".,- ID. pOnad lł-tyaJęcllne a1l.1'. ..
aaJbllł:t.,.c" talacllL Dd' woda Jest _ aha wd~' towarem 1''.1.lDeatowaa,...• • jat: będlle :sa !'ok, «w.T
pnewon.caaa •

q

.. y'elolkom

,...cI.\. riwnlri

dtlękJ

/łAAN'

J..""

NIE
Z ••
I:J>,DU7E SIE SN'ęfi.
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POJĘCIE

=m m==
=

w

NIEZNANE
miasta

i

_od,., •

""te....
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w.IaJ~

CO DALEJ?

Jeco
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CWĆ akutki "auny". Koło R ozbona trwa budowa ujt;<:ia wod,.
dla m!u ta: wykonano tam tu.y

Itud.."l.!e gl~ l nowe (jedna jut
prac uje). tx:dz1e roflbu.dowywana
stacja
uzda.tnianla
woo,. i
po ukoflcr.eni u
!nwe51yc}l do
Ilecl miejskiej popłynie
"100
m etrów
szeklennych
na dob(:,
Większość
z.aklad ó w praty.
kon)'lStaJących
~
w0d7
•,miejsklej". otrzymała od naC7.elnJka mialItI. limity jej pobon
oraz wstała wbowląuna do po.czynienia starań eelem u r uchomienia ~Iasnych u J<:~ ' wod,.
Wprowadzono .tr~owT sYlItem
podawani a wod, w okrełlonycb
porlleh dob)', do oJn-eślon,yeh rejon6w m luta IId. •
~
Zar&wno te, jak ł bule prudsit:Wz1ęcl a nie pnyn1oosJ,. iedn.k
w ldoa.n7ch rel.u1tatów . Ba. 17tuPERSPEKTYWY
aeja
nawet ,141 pogwn,y ła po
majowej .powoda, kt6ra na 1.1_
Wlathe m Ilut. podj(lr sz.ere..: j~iu wodnym spowodow41a 'Ula·
drd.łatl. aby maksyma1nkl :tł.ago- cmą cSegradacJę Wartltw wodo-

Zaczynamy nietle

warto~.
Powncclmle}ednalt
wiadomo, te ..syty gtodnego nie
z.:t'oz,tun.l.e" ł w Pr:r.ewOl"tJt",
lo
wodą jut podobnie.
Oto Itwa
przykład,.. W l p6lrocw PKP
pneJU'oct)'ly przym&n7 Ira U.
mit o 1500 metr6w .7dc., :td
WSK o 1....0 mlMr6w.u:k. Do
tego docbodU\ ubytki będąca e..
teldem niespraw~d. "Płuaek
klozetowych, co Jest tJawl-.klem
pown.ednim. Na por:.ądku dn!a
jesL podkradanie wod,. s Insta·
lacjl centralnego ognewanla,
brakuje, bądi
rue.prawne
wodomieru ttp. Nagmlnnie teł '
nadwylłd. ZC'Omadzoneco zapasu
wod,., której Innym brakuje,
spusz.cz.ane I~ do kanaliue)ł.

S"

Z KOLEJĄ
NIKT NIE WYGRAŁ
Obiełtt7

PKP prą ul l Maja
na brak
Z
połotenla (w dolinie) mają ją non ltop, co
trr.eba pr~z;nać - .,n~u:killne"
lojalnie pollWlerduM. Mniej 10jalnie UlchowuJe .i~ natom1ut
dyrekcja pne..... orskleJ PKP. Nie
reaguje on. na falct, te tu.t)'de
wod,. na )ej tuenle dz1ałanła
)en wl~u: od I1It.a1onegO 1~
mitu. Dla kontrastu - &klada~
ce się lo • bloków osiedle
~.
Kcuiddego, ł4CUlIe & "Vletubt ..,

nie

cierpl ~
racjI IW~

wad,..

ł'"

alę

.tut,

łeklurew,-cll

pudel . . . buwla. NaJclęKId taki otn.sek ••tu IMbterwować
w dni
tarcowe, t kt. .... 'e
karton,. I Cdalo . . bleące .. u -

każda Uo.t~ ~
Wladw
mJ...ta, ,",&I. & RM
szc~wneJ wody ma IEJCl.eI61nĄ Pn.ON, .......'tanowi1- podląf ko-

'?'T'"" Fiil

Od

ITluReJl

mienkańców

m

KILKU LAT pnZEwonSZCZANIE TĘSKNIĄ ZA
.. WIELKĄ WODĄ". PrzedmioŁcm marUD Je$t rwykla woda "" kranie, pojawla.)ąca II ~ w
r.nlkom)'cll Ilościach , t,.tko od
Cl.a8U do czasu. WI~ku.ołć miel;r;;k.a6ców. :r.wła3l.Cl.1 w,u-ąc.b
pil;:ter osiedli Janka Kras lddC{:o,
Marii KonopnickieJ. IOOO-led.,
Plebo.nkl I Innych - praktycmle
lest 'ej powawlona, Spo.-adycmLo. naJczęłclej około p 61nocy,
woja pojawia sil;: na chwil!; I
kto Ile nie pospiesz,., ten nyb _
!to uslyu.y denerwująe7 "iwist"
w ru.r!Jc-h - :.nak. te odplyn~!L
Nic utem d:.iwnego, te t7ele
rnieazkańców, Izc7Jt:gólnle rodt.in
~ mał:rml chlećml. je.łt w taklell
wac-unkach k<n:unarem.

wląc:unle"oOwler·

con)'Ó. ju.t ctw6cb t'udn l pn.e.
wklz.lane )est na 30 wndnla br.
Poątale prace reallzowar!,e bę
dą w lIN!! roku I _
upewne -

Iladal brudno

Plk:mteru dpda}e
fakt,
te
PKP nur technlC}ne motll~L
korzystania t. Innycll tr6del ' wo~
Oy (np. t. w~ UJęcia,
t
Zakładu
T.ramportu Zwierx.ą t
'Jalc:lm miaatem )es t Prr.em)'śl
Ru:tnJC.It, a takie & tł.W. wod,.
brudn)'Rl CI.'I ez.ntym? Opi_
trakcyjnej). .Ie umililt to -:'
robi ć
koleJarz.e "podpatll~ nIe mle.uJtałlcó w I prQ'b,.liów
.tę
naukOWI!; ekspertyZĄ, klOra sq na ten temat ro~ie±ne, a co
~ iednej suon7 utaladnia.,
t.e ~l o tym 'prez.ydentTPKP winna otr~ymać
jesz.cze
- Je"cI. ale nu aa c .......
wlękne lłokl
& drugiej tenle mleult.0c6w Pn_TiIa _
- ie do natetOw_ nle:Wędna m6wl MARIAN KOZLQWSK.l. jest woda pUlla w i10łci 8,' me- NacI.1 imlec~. a CQicleJ Jat do_
piero
w6wcsaa, Cd,
popada
tra neAclennego n. 00bc:1 O.tO- dł:QC1. N. PII)'.tallkac" auto bublłcie sll.du:, że woda
necma_ s_,.cll .,. wpnwdaJe ....e Da
(lz:w. kakcyjna), której lnatala· imlec:t, aJe alekl6", jakb, Icb
eja prz.eb!cga obok ww. szale- a le I.uwatall - nucu. ,aple r7 t nledo p.lkI ,dsle pop_dale.
tbw w pelnJ uut,.s!llkcJonowala- Pod wqlędesa n,..tria· kallaby ~t, nawet najbatdz.leJ wy- ~ ale cnetl,...,. - Iq. ale: d.
brednyeh klientów PKP. Na- .141 ukr7Ć. CI' IDOCę lDIeć laae
.k.ro aa pn,ld.. ....
culnit: m.la-ta ...Ia.dn,. ;łeit .sdaale,
·lcb.l.lrm. jałI: kierowca OCK·
"prQ"kręcić UJlIIW~" ~lel Chy- kUt:fil" . . IN,""
ba. te obawia się,
s n~ nie I USc. . . . ....,.. Unęd_
Mle.t.Itlm wn,,", Da dMdaUr:
"')'0'''_
...... ~ f'O:plelaksklf Albo:
lIet t. ras,. hlł obok .,dep6w

.,

w.er

lejne kroki anJenaJące do zła·

'

lOIhenia deliey!u Wod7. glówJ eieU tn6.lb,-.s 1t0l'0. pochwanie popctU pr'Q".plesz.enle lnWeałocl q,kladbw
.t--'-' 11:. Rot.bona. Je.t lUNa, lić, t.
1InC1', kWA 1Iriele ... a-obU7
,"",.
Ib, 'lJbCtCJ w~ć do ełupłoa w ult.rea1e "'ro1ł"adzenl. 'akte
tac)! ckrie tamlej",e studnie, ale lerea6w . . nlcll pn)'kel7Cb . .
pod. warunkiem łJ.7buego, nU ...leły~ro pofS4d.ka. W eu.io

' 'wW.

II....

waboM
de ,..alkl

prUIWidu'~ harmonogram. .."ko..
~
nanla wielu jeltel.e nle~Tch
puc, a ., to roboty ~lal~t7cme technicznie trudne: l odp!>
•
wle&:lalne. Dlatego td ml~z..
kańc, m laata :r. wielk, nadzlej ą
patf'q w It.roaC głównycb wyko:nawcDw. Ct.T w)"Wą1ą Ile ' onl

*

_7tJłkI Da

trOD.

. . ..te. . .pionU j
"I.alkl. clJeć _ pn,wdę Dl6w~c

-

POm" _da .. ,~

wlę

klu. Teraa lIelę na mtoddet •
mlrJKo'W7c" nk61 ked. . . .

RUIImlu.Rc. Ibl.. D&IIII Je.
liCU "- Ilanu IdeaiDee., do W7~
el~dg estn)'ClGqe, jaki obn r ·
",uje się np. 'lit BeleII, Bel_lidii.
ze r.obow[~z.afl podj~t)'cb na na- ta)' Slwate_rll Pnem7i' a".1
radz.ie » lipca? Chodd. o Rt,e. b7~ n)'at)'1D lIl.I ..tellll _ doprolzowekie PnedJi tbio rlt wo Robót wadl:enl. C. do lakleeo alu.
Iniynleryjnych, n.etl:O'lło'ski ,.E. Jes' Jedlł)'lll I _1I)'c.b uda6 I
l: teJ ambleJi lite a-nRllaJem,..
lek.t:ornontat..
I
Jar051aW1kle Sltor. clęa l. ltIe pom_&. per_
Pruds iębicntwo
Budowlane, 11ftsJa. t. będdem, IDUlleU alę •
Pr~wornc: z.anie
tyc&ą
im, aby p~ IN i ndkl repres,.Jne, , pn,.
ws-ąstko poulo zgodnie t za- wdzone hat w Inn,cb adaałaeh,
mieruniam.!..
I~
.le...... la cdzle pOllępllJe Ilę w _7i1 ...• ....
sad,: prz.. kleslei de ro:llaau.
wielu s .olch ukualo rękaw)', J ellRu w bm rolni un:PJeru.ab,. popneć apcl. RM PRON. lO' powoW ł-osoboW4 Itnt
Ten "Cz.yn Obywatelski", ma ' preI7denck,..
Jak k&ot !\Ił. ...
uaeeale aledep.lk. na cbedDlk
prQ"bUtyć d defl, w którym de.- lub ,leldnlę ..płaci $N si .anfinitywnle ustaną miejswwe tę- 41hl, t. aa Inact na -wpierw
I koot,. u. .,.wleHul wOd~".
1141 u.tłano1ri. n,. CJPbca lię aimlee.~ ..I •• , • .

wt;rwa na

dobę
o 22i metr,
wod)' mniej nit prz.ewidt.iano ", limicie.
sześc.

budować

Nol. '""oJ)
Prz.emy&kłe Wf! mlalo 06taln!o tz .... .. dobrej pr"",. ... N.Jc~śdeJ pl.
sa.no o QII.I I "m6wlono' orl:" olt.zjl r6lnycb polltn[~ A* tu wresz.filie
nlell'l.lll wayslklo ' r CKiId ma!lOwego przekuu. podc bwytuj.c intorm. _
cJę GUS. Ulcu;:l,. lŁawla.ć nu Ul wzor. tym rauro VII d:l!edzla:o bu_
downictw. m [cnk.nloweco. r:dyi - j.k w,.nlk. z dan:rch staty.tycz.D)'ch _ ua.lełym,. pod tym "'1.Il~dcm do klJl:eJ !tra}owel czołÓWki.

w C[4' u 7 m!eslęc,. br. CKidano w wojew6ctzlw ł. do u:lytku 5!l
mies:zk.oJa. co ltI_wl 54.9 proc. raczaeio planu I jeat to CI ZII9 miesz.k.ł!. wlC~J. nit .., ""k [m samym gkre!!e roku ub!elllt'lo.
- Co .pl"ntl. u. k poa,.ł,..u pnemlaa,. • .,mJslIk.nló..ee"'r
- Z t;rm pytaniem Iwr6ciJijm7 się do nenn.lka ptl~Welo wo}ewCKi,. MARKA S:KIERCZYNSKlEOo.
.
_ U.7ok ••e efekł,. .. 't.lldowalctwl• •le l.rod.laa,..
aI~, II •
• 1lI.c,. ,ieIIłdnł,. . . POpodallla • _ol.do .. olellle, , daj •• IIObl1 IIpn,W" Ił ...traeby ' ,poIeon. 111\ ' ••e_le wlęuae. .ra .... Je.a .ibd.a k.

to włel. prille...",: ...lcć w,.ra.ale wp l)'a ęlo bl ",.wlenle tempa bud.wlllet. . . . Ienkolll••ea:o • Pnc.. ,..klem. W,.mlellil pnykl." .....
"'lIko • aJeb. 0.... 1I•• _nlo mial. pneku.lli. rad.m
.arod.wym
lłopDi ......... _wea:. wlela .pr. . .le6. d",.e..e,.cb .t ...... Dl. I reollltejl ..1... ,..eI!. prGp'tmi. ·b .....nlct.... Ta 'eeenlr.t1sooJ.. klół'lł
woJewód.łw.- wprewl4d,. Jak. Jed ••• plerwn"ch .. kr. J....... r.d•• w"':kna ....be•• dd.'ul.. • Je4-"a1. . . .lę"'u7... lab "' .... lełalaleM6 I. D"""y.."tDi.nl. . . "t,._.,ell ..daA. Ni.
~ UKteIllo Jest tu tau. eleme.t ....i1Itej
r,w.I1ueJl mlęd1l7 po_ec'loymJ m.I...ta1Pl I Imlnlml
lIana:ałowa.le .lę ." l.
wspilD4 IproWę w ..,.n"lcb .enal.I"". prNeM" In westycyJn,.ch.
Po••
.da" ..... olę .k.nHllłr •• .., r.hoty .1 malcJpeJ elt .,.prud.l. 110l0i plac6. ba.6w.
.

n_
't.

.ra. mOC'D.
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I prawy;
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być
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CIEMNOSC. wl'd.,tać
110
I Illd - unl kp!es1. W ' ostato lej chwlJl . nleboezo lecZC'ństwa .
CUY.ZANTEMY ~.tać olrz.ymas& widel a daleka.
XOSCIÓt. _ paw. tr:r.ymaj
. IC od n leuc~lw,. ch :tanliar ów; m.4łlli ale w.um
l pełnle-nle marzeń..

PLAMY wld.leli "a swoim
abra "h. _ smutck.
PRO$BA, pro,lć - ubóstwo: .dn:uclli Ja - pom)'śl
nołf; ulec es:rJeH prrible niesl.C7dcie.
JELENIE wlddee masz;
ambitny ch przyjaciół; ubić
JtłuUa _
soadek lub l,WYci~two;
Ilrzeld do bch
.wleR4ł
lootka cle zanctyt: ... leć jelenia w • • ro .de - 'U(orlz.enle,
I.ARCU8ZEK mleć na 10bJe _ ulobQdzlen aulor:rtel

PANNA (U VIII -

ZZ IX)

~dt k on~kw entna w ,wolch pOlStan~wlcnlach
I nie u legaj cza.rowl Ryb. To prawda, i e pozostaJen pod Ich urok.lem, lec:r. powinnaś zdecydowanie 1'Otgranlc:r.)'ć $praw)' pry:wntne od s luibowych.
WAGA (ZS IX _ Z3 X)

Wraz z powrotem dobrej pogody, w r óci CI doIlę tak bard1;O nad :racho ..... nlem b U,lde j . ercu osob,.. Nie Twoja Ipra~
wa. J est doros ła, .wóJ rG%um ma I powinna wie- '
dz!et co r obi i 'akle mogą być kOllllekwencje.
bry na ltrój. Nie r Ol;c:r.ulaj

(e.d .n)

lekkomyłlnym.

SK.ORPION

(Zł

X -

ZZ Xl)

Sam a ie motCI: w to uwleny~, ale t o l ak t
Twój 101 odmienii .Ię nie do po:tnanla. Trudno
CI .Ię odnaldf w nowej Iytuacif, .le pawoU ,ię
pny%w)'culls. Powodzenial
STRZELEC (%3 XI -

Zdaje . Ię, 1e wclą.l patny5%. na 'wiat
pnex
J'61owe okulary. Nalwy1a':ta pora je :djąf. Tyle ,
wek61 Ciebie naroslo p roblemów. Musisz; zabrać
. IC do Ich ro związy wania I to jul. Poniedzia łkowa ,
wladomotf nieco CI~ zbulwersuje.

z kombajnem
_ No I co• •t.r,., hiw. alę
tkoł'th"t,..
CUI na u.luion,.,
prlellllo ll-mle ~ l (e.n,._ odpoeIY - .
nek. Nie w.t,.d el tak dlU&'o lealucbowaU
_ Rzecz.yw iAele, troc:he: mI n iJako. Ale cZ,J' to moja w ina, ie
jertem prZ,J'st06OWan)' ,łówn ie
do .przętu %.ból? Poza tym odpocz)'nek słuaznl e ml dC n alet,..
Dostalem la .wo)e: lupie m nie
w napędzie, Sakrl.1 w ber.plec~
nlltach. a o h,.draullce wolC nie
mów lf _ to ,or.ze nil reuma~
t,.zm u '11M, lud.zt..
- Nie martw .1(• • SKR_aeh
I POM-aeh '4 dobnJ' lekane .a
twoje doltl'lIwo' <:I.
/
Mo!liwe. ·W Ie:r.asle 10tw j3
szczck!e raczej do znalehWÓW I to k iepskich. Gd,. raz
I zalezęlo m nie bolef motowldlo,
na w er;wanJe pana prZJ'ie<:halo
dw6<:h m e<:hanlków, OCZ,7WlJcle,
bez c~1 zam lennJ'ch, I nawet
nar~1. W rezultacie
,anlaH
po w.1 za kluc:r.aml, bo ku by
nle było cz.ym odkręcić. O k on,enlu w tym dniu
jul
nie było, za to obaj mechanic,.
ulrowo pokrzepl·1I l iC na konto
%&płat)' u
prace 'W nadgodzi_
nach.
-

miałem

mow,.

-

Nie

Inłlba

bJ'ło

Ilę

PII\l.li_

Bohater .IC waluli A t,.
ra:r.y
skor""'ltald I. tego,
no.~ L-4? W dodatk u połowa co
najmniej · .woln le ń. lekut kich u
ludzi, ~t zw~z.a~ WJ'luClzanA.. A mn ie kierowca (tet do~J' numt'l'l). plluj. do ottatnleJ
k ropij paliwa nie twatalłlC n.
to, te .IC pr-:r.erru-wam. Ale td
Ile

gdy 11f: Jut ro~ae~ w6wcr.a. nu, podobnie UMl.lą Jak fi ll-tT.
nawe t naj!epsz.y m e<:hanik nie Czekal, czym oni lo u:.uadniU?_ Aha: potrzebą, e!ej(t)'WllC'gO
tanu cl ml .ymu}owan la.
I m aks)'malnego w)'korZTs tanla
- A wl(e tUI Iw6J klerowea detall Ladole to bumi, ale
Ju l taki pucrn,. al robotęT
n iech ktÓry' z ruch pochodzi na
l,.,ych oponach albo na tłoku
- Eee tam na robot e. Za bez. n.utu. O lIn.bych hamulcach
aunalem goniL Płacili mu sa nawet n ie m6wle:.
przepracowane pne ze mnie
dzln,., od ,ospodan.,. te1 mu
- CliJ' Ille ....ruduu 1roehl;!
CM kaplo, wl~ ,Ic Iłaral A c:o W ko fleu robU d tylłl mniej wię
'a :t tego mam? Oleje t.altępeze «J, Ile pnewldRJ", .o~:J. W,._
(bo tańsze), tfu, co :u. łwińatwol Jaika I. II IId,. • • ób Jamawł~ ..
"yeb ' kOfl;se n":.
- Komba j" na poha .bok ,.~
- L ista )est dla «ga.nów kon ..
ko' .ię " le plul Zdrow.ą. UJ'
I%"obly ch. Pan UUrnKlJ'I mi, te
w ramach r elonn,. I p leresll'oJ..
- On ,tanowI bw. wła,no'li ki musIm,. Il'Obl ć w ięceJ, ale jut
prywatną. Jelell zboże b)' ło po- beJ. lilt,. I tak alę Itało. Paa
walone, to nie w}eMtaJ na l»- t..1fob il _ ja uCl ztą lel _ k ule. Poza tym dO&tał ode n-.Uc: pU m i maskotke:, która will na
nowy puek klinowy i dwa lo- lusterku w kabinie.
1yska.
- Ile lat Juf; lak c:1unlen1
- Od ciebie?
- Osiem. Powinni m] pr.,."
- Powieduny. W k atd)'tn I':i~ %'I I! ~ ty-lul kombatanta p61 f.ni-.
.
s le m a. Ja m uszę zadowuJ.~ 'lę wnyc h.
c zęściami r egenerowanymi, a l
_ Rt.eez,.wlfcle. I eal, eu. a
tak paru detali mI bukuJe, m.
'
ne zd
tr:r.ymają, ,IC na Mowo Jed"J'rtI klerowc:ą:T

,.t

!łonO'ru.
w,.rem.ntuJ~

- N ie . Dwóch unJenllem., bo
za cu:sto ta.nkowall Aktualn,.
pan IlUU'ZT o .... ,.}ddl.le do u~
bU, wioęc nie chce podpatf.

Nie chce mi , I~ w to w ie-- I'lau Jakleł . peeJalne iy~
rzsć. Chyba. 1e GIT b,. pr:r.yJe-chat 0 , ,d,. był tu p ierwszy czenJe7
ru, mlalem wted,. dobrze l Juł
- O, tak: postawlf' na
w lutym u zupe łnili mi wszystkie brakI. w,.puco,·all do Mat- k ach prezesa naszej deficytowej
nieJ ś-rubkl - C'%.Uł~ .Ic lak firm)' .
mlod,. bógl No. 'ale GIT poje-Rozmawiał
ch a ł ~ zar az wymontowano
ml
ANATOL SIERP
pompę I :tWTOCoPO do m3ga:r.y-

Iprzeda! m le:sa I wędlin
w
oddzielnych 5toislulch. Powolał . iC prz.:r tJ'm na r ozporZ-lldunie mIn Irtra. opieki ,połeczneJ :t.... 10 I'rudnia
HI3t!
roku! Ruc. w tym, te w 193t!
roku n ik t n ie lIyswł o kart kach na m i ęso. ("T",łrclO~ć
Robotn ików").
ZAGADKA

KTO WINIEN

J'aka Jest T6inlca. mlCdzy
'w1nl~ a .klepem
mlcsnym?
Odpowledi: ' winla ma du10
mlę,a I krótki ogonek.
natom iast Iklep ma m;llo m le:13 I
długi ogon.!L
c.,Vdo'1

KOZlOR01EC (%2 XII II

P olski prz.cmys! zut)'wa at
procent %.810&
b6w wodnych, w tym blllko
Jedną trzecią wód
podz.lemnych, kt6re zgod nie a obowtą
,ulącym
prawem
wodn,m
ZWIĄZK.I Z PIlZESZLOSCI",
winny
być WJ'kOl'Z)'d,.wane
jed,.nle dla u spokojenla poWoJew6dzk.l In'pektor lanl- ,trzeb ludności. f.,Spra",J'
I
tarny w Toruniu .,prowad7J1 L.dsle", _
al edemdzlesląt

JESZCZE O HANDLU
ZAGRANICZNYM
Zaklad)' " Ceglelskle,o" dCIporlul, c:t(ŚeI zamienne do
wytwarumych OTUl;
Ileb lo
.Unlków. W ()1lD.lnlch latach
Su::r.eclń,ka Stoctnla
Remon~
towa ~Gry fl;''' ImportuJe Je
po wy1:Il.eJ cenie. Pr:r.y goto wy~
wan,. jelt wnlolt'k. aby pom l ędz.y Powa ńlklem II. S1..C~
clńl~lcm

zmlenlf
niektórE'
Rnkcje I bariery celne, . 10/
wem wprowadzić
klau zulc
nieco w le:JuzełO upnywtlejo-wan la. (.,PRt'1'I~ TJ'I'odnlo&
",,." ).
W)'brala E. RYLKO

ZO I)

p"Y aystcmfltyc:r.neJ pracy wltyltko pójdz.le Jak
plaUta. Nie b~t jednak w ltorące J wod zie k ą

pany, dziala j r ozwatn le. OlU podl~te d~yzie li·
czyf ile: bc:d:"l tukte Jutro. Pamh:fa j o t )'m!

'o--

_ Moie tcral
eJ" Jak ale palny.

Z1 Xm

WODNIK (U I _ ZO IJI
Nie ,oń tak Z3 plenląd%eml Oucze:(l:r..aj . il,. l
zdrowie, k Ulre mass t,.lko jedno. Gd,. je u traciu,
to bezpowrotnie. Do celu. d ochodzi Ilę takie dłU! .ut ,pokojnleJIUJ. dro,ą . Wybierz Ją wł ajnle.

(.J
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ZO Dll

Nie ma to Jak w domu. P o t rudach lata nade- :
lila pora w,.tchnlenla w domowych pieleszacb. .
.' Nalei,. .Ię Wam trochC lab,.. Wres:r.cle bf:dz.lecle
mocł,. odnowlf k ont akt,. t owarzyskie, do których ,
I ~k bard:r.o ł.(:sknllyłcle.
BARAN (21 III -

Zdaje

.Ię,

te

ZO IV'
zg łuplałd

d o r eszty.
OlewaSl
chof powlnlene61 dąbf do .Jak
naj.:r.ybn.ego po:bycia .I~ problemu. T en Twój tumiwialun b ardw
ócoywuje otoczenie. Czy1b,.
naprawd-: nie zaletalo Ci na uchowaniu dobrej
opinii?
l,t nleJqcą, .yluacJę,

BYK (%1 IV -

Z1 VI

O.tatni tyd zień. .Ierpnia k ontowal Clę
duto
ZdrOwlL T ern wl~c r elalt.. 2&1%.)'j .Ię chof na
parę dni w jakli' ,łunę • dala od . pr aw todzien·
nych. Rak &na tak le miejsce.
BLltNJĘTA

(ZZ V -

ZI VQ

Urlop urlopem. a o eodzlennych obowi ązkach
trzeba. Nie udawajcie utem Greka.
Spotkanie nalbllts:.e pr:r.ynlelle rozczarowanie, bo
u duto Ile: po nim .podzlewacle. Lepiej byłob,.
ogranln,.f oczekiwa nia ...
pamiętać

!tAK (:!:% VI -

Z't VII)

N ie blldi .amol ubem I jdU B)'k poprosi Cię • .
pomoc, wskał mu to uroczysko, gdzie tak dobrze '
.... ypocz)'wasz. Ru ch naturyslyczny zy.kuJe z. teZOnu na lezon corRZ w le:cel Iprzymlerzcń.ców. Czyi
b,. Clę to ~OJ'Sly lo?
LEW (23 VII -

,

%% vun

Zn6w obnosi" gradową m inę n ie wiadomo dlaczego. W ' rodowlsku nie brak ,Ci popl,ecmlkó-.y,
wynoną pod n leblWla Twoje zasługi , WIęC POWIniend byf caly w skowronkach. Roz) ałni) zatem
oblias •

•

i

lZ

DO I OD REDAKCJI
P r z.est rze.ganie
pos tano w i eń
przez obslugt; Ikla d u opalu oraz dyscypli na odbio r·
ców ~ &l n, za pewn ia Oczpiec ze ń.
sIwo I porz.ltde lt. Dla wyellmlf\ow 3łl la pr'Q'padk6w
wy kazanych
w n atatce, zobo wiązano naczel 4
nika m.aga tY-nu gł 6wneg o w ZU4
r aw!ey d o bez.wlog lędnego egzekw owania reg ulaminu p racy pr zez
obsługę: skla du opalu oraz ZObo4
wią zano Służbę Och rony
Ka/ei
d o pilno ..... a nia dysc ypliny.
r~ u lamin u

L-t WG NOWYCH
ZASAD

Us tos u nkowu j ąc . I~ do in formacji pt. "Nic tamcle konny,,"
, .. 8 !ipea br.).
Departamen t
P rac,.,
Nadzoru nad M ed ycyną
OZNAKOWANIE
upr zejmie W ormu je , te 7.Ostaty
NIE CAŁKIEM
j ul. z:ak ońcw ue p fIlce nad proPRAWIDŁOWE
jektem Il .. wyeb
u proszc't.Ołlycb
Odlto~ni e do środ k ó w t ranspor tu,
zasad or zekania
czasowej nie· w yjaś ni a si~. te P K P n!1l
Jest
~olnoścl' do pr a cy, k tóre jak 1.obowią1.ana do rozwo;w wę g la ,
nalety
pr'Q'puszc zać spełnią
W aw1llaku "not.tk4 .,M.sa oczekiwania zarow no pacjent6w, jak to st os u je sklad m ie Jski, a ni
do
za pe wnle n!a odbiorcy
,al,._" (...tyele" • 15 lipca br.), Jak I fachowych p racownik ów tei
w~g la środka
t r ans port u.
PoMiejski Zan:ąd Dr6, I Mostow sluiliy zdro w ia.
uMlto PKP nie posiada d astnte.
w Pl'lIentyślu upneJm1tl lnror ~
czncJ ilości pojazd6w samtJChoaJ:uJe, te owakowan.!a a wa r ii
Olown,. Spec;..li ~ t"
do wyc h, aby 1..ape wnle przewo'Q'
wodn.- kan.
na tere nie miasta
IV Oe partamencie
sluibo we I r6 wnoc7.Cśnle W1'laUld okonuje Prt.eds lę:blorstw o WoNallloru.
wić ich n ajem od biorcom ~g.
dtJClągów I Kanailzacii.
a za ·
nad
)(ellyel'oll rraey la. Ola udogodnienia
pobrania.
bezplecz.enla
I
oULakowania
m ie jsc: n)ebez.ple cUlych _ Przedlek. liMO. l\lalkiclI'lel wc:gl.a ORP podpIsala. 1. WZGS
Pnemysl porol'umienie, na mocy
słęblontwo Gos podarkI.
Komuk tórego
wbowl ązal
s le:
on
nalne J ( ...).
świadetYć
us ługi
pr 'Wwo:&Owe
W czer w cu br" z.e w loględu na
trans portem' najemny m do rol.-r oboty p ro wad1.Gne pod w iaw67Jc1 o pału deputatoweg o dla
CZY
nr.;OZLE
duktami k olejowymi, uunknlę to
pracown ików
PKP na terenie
PORZĄD
EK
rueh kolow"
na odcinku ul ic
Pn.c myś la Ul skl adu opalu PKP
8ore!.owsk lego J Brodz.lńakle go.
NA SKł:.ADZIE
\\ 'g stawek obowiązu l ąc)'Ch
..,
wtaśclelełe pojazdów, nie rwraOPAŁU PK'P ?
skła d:t1e m ie jskim. LIczba prq-cając uwagi. na prawidło wo
od ltiel::mych srodk6w transportu
PlAkowanie, pr:r.ejet dtaU
t,Y'mi _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
prze z WZGS
dla polneb pra_
txłclnkaml w 'U\nc'U\Y.m s topni u.,
cowników PKP jelt jednak rue.;.
utrudniając w y konawcom
. pro ..
W odpowiedzi n a 1I 0l.utkę pl. wys tarczająca, twtas:r.eza .. cmwadzenie robbt I 1nmiqc pr7.lep ls,Y' ,;JOlek.plecuc
..mie~ laltic", ale:, gdy jest r6Mloczełnle wę
ruchu drogo wego. Ptlstl:puJąc VI k t óra ukazała
si~ w
..Zydu , iel w ~ kladzje m!ejsldm.. DRP
ten spos6b mus ieli licty-e . I~ '& P r z.emy,kim", 15 lipcól 1931 f ., nie
na to wptywu.
motUwołc l ą , potkania
a p rze. D.)'l'ekcJa IlcjoIl6,.. Praeł:. duok. ·
.?kodaml
oplsan,1Tni '" notat- wyc b wyja'ńia :
Z1l.Sadn l t'~ p rz,ye:r,yll.ą
cluiego
Miejski Za rr.ąd Dr6g I 1.10- naUoku lud rj w .il k ład;.tie VfI1'1 1u
mer
.t6w, mając na w zg lęd 1Je bez- PKP w Przemyśl u, jest n ieryt4
piec ze ńs two
ruch u, SWl'6d ba_ mle znołć dosuw w l:8'la, jak let.
czn i ejs zą uwagę: na tenn!nowołe aby t małe jeGO prl;)'dlJ3ly pr~'
.oo3l9raw I prawldlowojć oznako- Cenlral~ Zbytu Węg la Ka_to wi- '
wania awa r U oraJ. lposob,.. .ozna- ee. W t ej syt uac ji od roku 1986
"Bł:.ĘDNE KOt.O"
kowania prac prowacbon)'Cb .., wprowa dvmo rejeJil rację de p uta.
p.'iRe drogowym.
loblo rców, ktora
r6wnoc:wśnie
stanowi k.olejnołć
wyda wana
Kierownik
węi: la.
Opracowano takte regu~
Ju.er W,,~
la.mln, prac,.. załadunku I wy ła. . N.'lVl:!,.~..... a.u.tkl pruedunko. węgla kopark~ 1111 ,maga- wd .. Błędne hł." ł ,.zr • 8.11.
l'y nle pomocniczym 'kładu opa. wJ, .. kWreJ
aul_ rnwab.
l u w Przem1ślu, któr,.. (w roz.. I,rawę l'eaUaaejl . w,ITplak . .~
00 "trrOlłA I
dz.lal~ m, pkt. Sb) zobowl .ąru je perli.., łtomuna1uye'h.
IiIr_.·
Oddllllk aL 1I.0d"II4""e.a ale lori
magatyniera do ki erowania ru- Ję:
umknlęl, . 111 OZ ..... IIW.",. ... ebwlU
..."kll""w. lIl. "rac: IIpIU ,. y~łł w .. a· chem po jazd6w
.. tak i spoa6b,
- W OOowj!\l:Uj~c YI1ł Iktual'a"
... 7.a po .y Ol. drOb.. I .t..... wn. a by r..'t pewn it bezpieezetistwo
o-- r\.I8 systemie p rawnrm ,.",.m.a".k.1 POJ...·II' alll dllple 'a w kllll.
sk!adowiskl
IInl 96tn le!- Halom l. " OI;lIlko ...an la .lobom z:fI&jduJącym lię w s k ll ~ C'U!nle mlejJoc na
IlUey n ł) relnws kl ełlll • okresie pr • • dn e. Z UWl gl
no. mai" obszar odpóldów, których
rue moWI
_.d.e .'" p ra c: , .. ota" ......a oIto,ots. ,
au '' '", lenollyell) p n ypllll1lnaln li • • ,klad u. jednoruo'WO m<r.Łe wje· wyko""s t.ać: gospodarczo, nas te:chać u m do • po ja'Zdćw.
puje w trybie p rzepisów U5ł.alo_
pel .. le PO"' le n~ "I.. • ""pl ~ tal" em.

°

rr...

'".

nych na pod stawie u.staw seJmowych', w tym prtepisów p rawa budowlan.ego. PodeJmowane
2.3te m
decyzje
adml ninls tracyjne w tym zak r es ie muSUI.
by ć r.godne z prawem,
a
procedur a p a.s t<;:powanla
unie·
rza j ą eego do ur;ządun il
składo
wis ka , wy ni ka właśnie '& pr:.r.epi~
sow tego p ra wa.
Cele m pn:~les zenJa porUłd~
gospoda rk i odpadaml,
k owania
p n e k a zane
ws tał,. przel. tut.
wydr..i a t w I pblroc2iU
br.
do
w~s tk!ch terenowych orga now
a d m in istracji pan,twowej , topnla podstawawego odpowiednie
materlaly,
uw ierające wmry
roz;wl ą zań lechn icznych un.qd za ~
n ia t~. w iejskich punktów gro·
madz.c rua odpad6w
do l ..utos~~
wanla wu~d tie lam, gdz.le takte ·
rozwiąza.n le
jest m oillwe.
do
wdra1elUa: Ww. metoda ąroma.
dz.enla od padów jes t reahzowa na na Innych warunkach nli ty~
s kła dowiska
odpadów,
})owe
pr:t)" c:tYm od pady ze w spom n ian,Y<:h punkt6w wInn" -b,,ć do·
I~n:z..an e na rejonowe sklado~
w lska. PoW l:'żs :r,y sposob powi·
nien p r 'Q'czynit ,I~ do rozwiąza'n il problemu
odpa.d6w, pr:ą
znanptowanlu miejscowych organów wlad:.y oru orgaalzac:JI
,poIec:m1cn • J samonlłdowycb
WUlXai\CÓW.
D7Hli:łlJC' " , . .....
Oebr... ,. Sred_lSD
a o, pod,arkJ Wod.aeJ
I Geot.. U UW

- -- - - - - - - - - - _

..SZKODA TEATRU
KUKIEŁEK"

aawJ4ualu do aobUr.1 pL
łeałna
ltuk.1elek'· (la.
noie~IC'WD eJ w Wafty m eusopljmie w dniu 1 ~.01.l9ł1 r.', W,.·
d,,!al Oiwlab l \Vyebowallla U·
n.ędu I'llejskleeo ID for:m~Je, te
InicJa tywa ko,l.
Joanny Bury
by Ła pr zez nas popie ran a, leCz. w
formie :.godnej
te
statutem
MDK. tj. prowadzenia za j !;Ć
a
d t.ieć mi I wys tępó w teatrtYku,
którego a.nimatQraml bylyby dz.leci uc~szczające na m jęcia k ola
teatrnlnego. KoL J . Bury nie
wyraziła zgod" na prowad2.eluetakiej dtl ałalnośc i l nie podM.a
p ra cy wraz z k.oleżankaml., ml~
mo te na pi sała scenariusz wldo.
w iska ora1. była autorem sceno-.
gr a fii.
Decyzja o zawieszeniu
dzi altLl noścl teatru podjęta wsta.
la w zw iąlku z. planowanym rema n tem
saU
Widowiskowej
MDK oru prz.cma'c zenlu sali po
r emonc ie do prawadzeiLIa dz.la~
la tnoścl statutowej MDK. Zaproponowan o koletankom prowadUJc Vtu teak~iI; kontynowanie
dt.!aialnoścl
na bazie
sceny
MDK ponl: wat 73D'Iontowanic
sceny' paflOramicznej, wyklucza4
loby . jakąkolwiek Inną !Walalność kulturaJn" Aktualnla Wydt.!a l Oświat,.. I Wychowania
prowadZi rozmowy :r. prudst.,'l·
Wtdela.rnl zakL , po.łla.dających
sale celem umotllWtenla dala:.r.ej
(Jtacy teatrawl lalek.
IasDtkłor
"Ołwłały ł WJ"ehow.n:J'
coer Alicja Dra,anik
W

,.S"kod&

Wlw)'lllaw S.p,l.. r----------------------------

0 _ _ __ __

_ _ _ _ __

Z
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redą.kcyjnego dyżuru

rozbijarka

Koparka

Zatelcl'onowal do nas obunon,.

przechodzień ,

kt6ry -

wra.

I innymi - pnyglądal 11ę: robotom prowadzonym. 11.08. pn.y
ul. 3 Maja w Przernyjlu. Otąt. czerpakiem _koparki roz.bijano

tam murek. ZdanIem czytelnika talti Ilpos6!) eksploatacji te~
k oszto wnego unądzenia, to po prostu wandallun. ~oparką
_ jak sama. naz;wa w,kazuje _ nabiera II~ materia1y raczej
sypk ie l nl~ mlę:ks7.łI od betonu. Do tego rod:ta.ju prac IluŻ" natomiast młot pneumatyc:zn,.. bądt kilor. Na uwagi pr:te~
chodniów. obecn,.. .. poblliu pracdWuik budow,., odwrócił sl~
plecami.
_ C." mam,. .. P olsce .t . ,.Ie
alyiln,. spowb dewasłowa ii , puętf

plulęd."

łeb,

w lalt be,·
(bs)

"Hasła · nie zastąpią konkretnego dzi~łania,;l
W nll,wJąunl1l
do .rtykuł u.
- o prr.yJ<:tym oboll'!ąz.ku ared. W. WoJelcSlonka, "Has ia czyszcz,an !a te r en ów I szlaków
nie IlI s tąpill konkrdne.ro (lIlala· turystycznyc h prze z ucze51ników
:r-amJeut:zonego w ,,z)'ciu. ka·,1.dego Ol'ganlww anego pn e z
Prjllcmysklnl" n r 28 a 15 Upea M~ obozu w ra mach akcji " La·
1987 r _ O... \!JCffi)' Ii l ę .obowlą~anJ t o". Rcal!zujemy te udania w
pnc ka,'Ilać nas l ę puJąc e uwag:i
J r a mach Obozów M łodych Eko·
u z upełni enia .
log6w w Uslr1.ykach Oor~ h.

n·'....

Umnjemy, te Reda k tor m6gł
dotyc hc zasowy do robek
orsani tac'Ji w zakrelle d 1.latań
na rzecz ochrony ś-:-odowlsk a nat uralnego jako .. nie w lelkl~. Zre Iztl\ daliśmy dowM temu w wym ienionym w artykule referacie,
. twierd~jl'lC,
te do niedawna
p roble m oc.hron)' środO w iska by ł
traktow:my pn.et na, marginal·
nie. U ważamy jednak, te bar·
d t.!e j utyteczne dl a ctYtelnika
by ł oby poinformowanie
o tych
inIcjat ywach om6wionych w referacie, k t 6re organi2.3cja
już
podj{:la I zreallz.owa la:'
- o O li m p iadzie Wied zy Eko logicznej. k tó rą z,organh.owall·
jmy wspólnie z Wydziałe m Ochron" Srodowiska, Ge ologfl I
O osp odarkl Wodne j Ur Z(d u Wojewódl.kiego oraz
Ku ratoriu m
OJwia ty I Wychowania w Prze ~
!py~ l u dla ok oło 1400 uCUllów
:te sz.kól ponadpodstawowych;
- o cortJCUleJ akc JI .. Wiosna
Inic jatyw S polecU\Ych" , w któr e j opr 6cz wy m le mych efe kt6w
w pootac l Ulsadtonych drzew, oczyszczonych potok6w, uzyskan o
znaczne
uś wia domien ie
mlod :z.le1y e k onieczno~c l
ochro n,.
irodowl'ka;
określić

Sdtoda id, te nlcu:go P01..1tywnego nie Ul uwa"y ł Redaktor
w glosac h dysk usJi. Mj<:dzy Inny mi k ol. Sybilla Prymon (wy·
m ieniona w artykU le) podawała
prtYklady udzia lu kó ł ZSM P w
Mu nln!e Dutej I w P etkinlach, w
pracach na rzecz OCl,)'s2.ez,an\a
środOwiska w ramach ., WIS" konkretnie przy
kopaniu ro ~
w6w melioracyJnYC h , octYszewniu row6w prtYdrotnych. Mówlla tet o dz.lalal n oścl Kola Mlodych NauctYcie U w gmi nie Ja ·
loslaw pr7.cde wsz.ystkim w 18 4
kresie odddalywan!a na mł0 4
dz.lei szko l ną poprzez oq;:aniwwanle konkurs6w na na jlep iej
pra c ujące k olo LOP pod h as łem
.. P rty r oda twój p rzyjaciel". Kol.
Zbigniew
G rabowski 1. gminy
Orly, m ówi! o d:z.laJal noŚcl szko·
leniowe j Klubu Młodego Rolnika przy wspó łprac y ReJon awcf:lo Ośrodka Dora dztw a RaIniczego w środowisk u mł OdyC h roI·
n ik 6w oro:r. o li kwi dac ji dzl kleh
wy.sy plsk ś mieci przez cz.lonk6w
ZSMP. Kol. Januu $ wit z Sie·
n law,.., informowa ł o zaa n gato·
wan iu
młoozle t,.. w pracy
w
w Kole
Wędkarsk i m,
.. WlS".
prt.y budowie wodocl(\gów.

wpto,,·adu. JIIC7' 010 dy ~ku łJI
I
W referacie za warliśmy n saz . pracę: na r z.ecz tJChrony ~ rodowl~ ut
ptol~k,
.u chwal,. tllba dllllumtDty
stosunek do d zia ł ań podc jmowa· .ka. Naletalo popatrzeć na RalI p.u ebo_lll d. dułl. Jut ... 6 .. ."...
nych na r zecz. ochrony irodowl- _ jako org an1 zacj~ - nie
jak .. allowle d.ll tem, t. ..I" lIędll" m6&.
obeeny 0111 k06~. aol)'f: tn u n~
&ka
w wo jew6d ztll'ie J k ra ju. na odpow ied:z.la\nych, ale tych, 'b,~
a kl. 1I1t$ltI*,,~ PQ&!d ..... le WPZZ.
Nie m ote nas, luciu
młodych, kt6r q
przeja w iają
IDlcjatyw~, InOt. ocIbywato a. , ...
samyM
u le. StrOIMY. mnolo'ł oarad po.
n ie obc hod zi ć lo, co dt.le Je . ię troskę I jednoe zeinle wlqcr.a J ą nwodule
. te dzIennika rl mUJt .. t.kle·
w kraju I na ~w lecle w zak::rel le s [~ w rozwl ą zywan io problemow d, kunllw. ~ tnlęd"y r6tn!'m.l Im tlomaw ia nyc h p roble m6w. Mamy rwlązanych t tJChroną ~ rodowl ebaml. NuaJul rtl O Obr.dacb ,,"'tu·
kOwcow I ml ...h:tdo"'e6... dOIlIlJ n,.
moralne prawo J obowi ą zek wy. .ka nat ur alnego.
MS llwlo,." (a utore m ob u lufotm~eJI
pow iadania się: na t emat wystę
1I!,lem Ja).
.-.
Biuro Wykonawcse
pujl\cych
negatywny ch
l'J8Odauda , jĄkl. ""uilISIo:. po wy·
'
fUebaul
u
kilk
u w,.s t~pl d te. w a,.
Zan 4d u.
wisk.
t y ku te w ..ZP" I k"l:llIle u,,&u ... ny·
Z ra tys rake;ą odnotOWUjemy
\VIIJew6d~.kle,o ZSJ.'lP
I~ ml o rl 'l po .. po"n'l .. !a l i t " t e ·
w Pncmyjłu.
( u a t ,m 1 uell ... a l. _ \Jyl, .ablł!'ba
prze myś len ia Redaktora w k oń
.. lipin la m.! u. pronollyeb cołel . ...
cowej c~ścl ar tykułu toisa me z
t y m tIIk-te
U kuta...
KW PZPR.
wnloska mi zawartymi w reCera Dali on ' le mll wyra. w •• c i : 1I wy.
s t ą ol e .. i .. ~II, 'I t a kt.
\II'
, e Il Mu J,ael>
cit I uchwale,
np. PJo pOl.ycJa
00 ,\ lITORA I
PO ~ I '\n um. ° CO IdI 1150M <rl. "II'
tworzen ia wniosków racjonaJlz.a..lIs
lle
lll..
Tui
p
o
pt
e
num
, "nna w la ·
Z .. velny br " k kllllukweneJ h .. a j .
touklch to nic Innego jak: zada - pierw
'm . o wnl d le l"'olllo.nle ,. w ice·
~ t w lnd~ .. I lę. te dotllb ek Or·
wykorzystania
TMMT I ~a n b.Ąc:J 1 pa ,n o. o eh'"D,. ' ,odo",l· p l"uwoo n1 t ueym zw 7.s~P k l lit ,
nie
..... t II1I1! e. te do
TMMO w dualaola c h na rzecz ik a l<i5t niew ielki. ale Jut w lIa · uDl.r hInwa l, poln ntllrmo
Alet, d ll ll a f J u~ o.e )-ed ell
"f~ OIlYm adlluh, IIłl1uJe . It do ",l ełt,
pu
n
k
t.
rul
a
ll
o
wle,'"
te 1I0dJ~tO fe ·
ochranY środowiska.
te pllllj ę t o
I uull.llwa llO u erel[
Uważamy , ie Redaktor po ull ll ycll Inl t J:IlY"" C61 o ..e Je dna k %fl tuck. b y 1'1I15k . oodpl .. la m l ~.
.. n , 080 ... " ko" wen~Ję .. SIlU.",t ..
wylil ucha n iu
taledwle
k ilk u " 1"I""" J. WO b ll e nI"tllwlI~ cI w lIJe· 1Id 1y
run leJ • ..-enl l tml~,1 d Wlll te nk .. 51u ·
WÓd.,.kt,,) IIrl a n lu elt ZSMP'
MIi",1
\V ~p om ł " A m.
g los6w w dysku~J I I opWtCze- II.
un:.t. 1I'(1: lit nlko w ll t ., ca ,.I ~""onll. k i d~ o t",odery
nlu sali w pierwszej przerwie, ~&Jiad~ "IIII. g,"y . k lLbO. ""'I. nl .. o ..a no tym nn~Ii: /il e 1J'tk o d h tejtll. b ,
IIdll .... lldntł. t.. n e tr.lnle t,r om a ll;;!.
lip.
Itd.
W
re
fe.a
cle
III
..
poi
Ntono
n!etapomanlu Ilę z dals'Q'm s ie a ni J.... II~· m k ll nkretn y m p",. le m wyu a, eu.J ~ co ,,~jta ty lI1uerb l,
dyskusJI . z trdci ą kładf.... Blu . n Wy konawa.. pllu, by m m61;;1 w ""lI w l ed~l e f , le n . te ·
przebiegiem
ote ",,!:..I mlo·
uc h wały. zadaniami ! wnioskami .. Ni .. mote ilU, t .. dKl 1I11.... ytb nie mM ... " n /l:d ll ... . nl a
n . I'U'ft torhrOIl, • • od ll wl ~ k.
ob chodz ił III. co d ", le ).. ci .. w k.a· d re n
pr:r,yJętyml dorcaliwc jl n ie Ju
I nA ' wlr el e w a kTui .. omawia · n &l u ... lnłllo . Ut? 1>ot'l" ""n r m ut ~ M
mia l moil! woścl obiektywnego nych ptobl.mow.
Mll m , m-lIuln. lest unut. )o.kn bym "ni_ m l~1 n·
J' wn t l"li ,ooJ n ellla lIa ~B lnlł
spojrzenia na ea lo!ć plenarnych p t awlI t o boW la nk wYPOwl .. d"nla Ittekf
lIa fe nla l w y. ICp"J.-cye.b Dł'la fy. pt e n arny .... obr a d zw. Ild Jł n t. ~I'
ob rad Zarządu WoJew ódzkIego _ "ę
wnr~b
ISk" O""m-I lo lIa.d~1I pocu ~tem st~ • n.~e~I .. ;! lt m d ysk u .
" trełela ac"wal,. . • adanllll1l I
sit: tet ,
te Redak t or Olllel,..... " e . a s kom .. ntuje k . 6tkol tj!.
Wydaje
wnl o<kaml Boyte f ..",1 ol .. ,., 11... "11"
specjalnIe d ob ierał
f ragmenty moteJ dyak.n jt I POl nllal6..- . .. w tC '
Obs ",,) , P " ' ...·olm: UIIIO ;lr'4ejS'
~J s POlen"l. Iltyt .. o.n l l .obot,_ Z
re fera.tu d la udowodn ien ia te'Q' o,(ó11lIk6 .... truba ... rtI"'J~ Je kllnk .... .vt~nlf Inle,lat,..,"", 1 1t000kl ,n .,.~ ...
16w Nie t}' lkll w sakrule oellroll~ w5pom ln. sle .... ostual... akaplde l
za warte] w tytule anykułu.
w IlItmle " 'yot_pIHl ~koUcm oJcl ...
Nas:r,ym ulaniem. Informacja "odo,,·I.ka.
Hle
Opu ... I!DHItIo
c1włk....
taU "'Ycb , u chwal W"IMk/!'" 1111 lU nie
ta kl7.ywd:d w iel u naszych d zia- Ob.ad Uak tO u~m III .. kt6oJ' ~tt .:d a dall p"y.M1Ie I\'OtO .. adal
C1łyt
0&11
adale N . 111.... bed", ote rOnJI l",f ~ esyn .. mJ
ła ci'.)' s połecznych, kt6rzy wloty- ...1""J ldllwey).
pofnrt"y.
O\zto
.........I .. J. I.a 111. . ...... ta... _Iatl po .... rte
U ' poro wys iłku, poś ~lęcill wle- laklej
ł'rtled
Ich tll"'pocaecle..... .vl.. m ..
w. 1I1'.JcteS':r.OIId<
I~ wolnego
czaw na konkretną Z1I1' ZSMP. cdal. Ol...,..... te_ H'e_
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PRAWO I ZYCIE

Refleksje znad

Bałtyku

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

!

Wodolot l.bli~ II~ do KaulOl u ••,~.~-~~~.~---~~~.~------.--~~~-~.-----.-----.---~
~
Pial~w.ski~o
w Swilloujś<:iu ,
,dy wstn.ą5.lląl
nim
pOl<:; ny

(15)

.Terroryści
ZL-.JNO. o pl a Ż4\\'artiu 1 k~~
, pIeli nie ma co mar:i.yi:. W ll.O(:)'
było 6 atopn1. w dzien J5, Wielu t ury.st6w
I 1l,'(;tlIsowicz6w
:;r.l'e~ltno ....-aI(ł
• pobytu W' $w1noujśdu i -...·,~chało do -domów
IpisaWsz.y - na atfłlty _ponlel iool
kOllztl; Zo.I!tali optylnjścr J ludzie
uparc:l: Mimo caarny.:h, t~·
cycb
aeaZCiU!rn
chmur. Ir. t6r.
przewalają
alę po mcble z uchodu na
w~hbd.
Jlp/icer ujij
w.mIui pla1y, możl i.wie jal, najbl1tej -mortn, bo tu wła śnie le.'
w .j)Qwictn,u naj..,i(;aj Jodu, tak
w katd;rm razie twierdr.ą le)(a "
rze s. tutej.l!zyc:b lIanator ibw.
Nadmorsk I, p iaaU:l,Yaty d ep"'lt
ma ponad dwa kilometry długo
k i l zac1,)'na .Ię tla bne:u Swi llJ', konc:r.y na granie,. s. Nle ~
mie<:klł
R/!pl.lbllkl!. Demokratyemq. Lud%.ie podehO<hą pod ła
mo ogrod-wnie. Ci, któr...y
nil!
mieli nigdy w tye:J1.I okazji stil"
nfl ć tak bl!uo paflstwo we J
nicy, za.tn.yrnujl!. Ilę na dłuie },
patl"1ą; na Wte1e drlLtnic:te,
na
polilclch t niemIeckich pogranlc;zników. Mies'lkanca Pr~myś la
ten widok specJalnie nie Interesuje, Inna rt:et':t, ady spojrzy- na
Bałtyk,
za wldoc:cne w Dddall
"laUd 1It)"C2leku ;~ n. wpuneze.
' nie do parhl. Tam, tdzie je :takotwicwno, je_t n\Orskll ,ran iea
Polski. Na wod7.1e n Ie ma t.adłl;yeh znaków, które
by lI!. wyl,.ct.8I,., nie ma IobronG'WDneo.;o
p lUa tal, )ałc deml koło Medyk!..
C%1 latwo 1-. u.p.i1nowa ć? NIe
wiem. Znane III mi natomiut
przypadk i, Jdedy to r6:ini ltJdr;le
usilowali ją przekrocZ,J'c, a raczej prup1ynąc 1Ityma.c:UI'ąc .0'
bie ;ako cd brze~ Szwet;jl łub

tr.-

",.. ybtreh.

1.1

Wyleciały

pogi<:~

l1.,yby,

ramy. ulegt
minaeniu
pulpit sterownic""" nie to było

Dobre b"lo MIlUZe, tlobn
moje - ł ,ut.n'wd ,
_hotde" chlty gqriOf' wina tleJbędzłe

tnOtDej produkcji,

G4łiOf'

-

11'".

mając

pWllŃl

1'I1.oill.oo.fci
dcI9fłłko, • erm
Hr·

Kto .koczr do IkleputO,.:."orOl l', - T"cu
jIr .h,wiom.

dzf.:j komboitłv:, Cńegorz T. .
' rc:lecvdowol rił u ,f'QdlleVpCl.
"Ił pociqgou:oq, 'J. /tonki.
W '
Uh, ~",łzrl _
' łIWri'
kOlt!fci, %obletont' 2e sobq po- ucl _IOO , 'tł'iccr :Iotveh. Mio,'
!WUIz~.k, 1e merzę 1UIbęd..;e
...tlleco &GfI.łeJ, - e nuta zoat.. n~ 
ela 114 obilmi.: (rcn, akcjL
Pech ehdol,
.po drodze .podwl St01łill owa K.

. 'wm

u

-

Gdzie ,qd.::is.::,
zapl/ull zna jomJł.

-

Chcę kupił

Grzedu1

konika.

- To po co tak pęd.:: ill;:;? Jo
mam cztow~kQ, ke6'l' chce
włCI.łnle spnedo:ł łOiu/q . uka·
iHnę·

-

Na ~łQrov. fut

qboir,~

-

więkn;

- Po cholerę mcu: ~gl.qdelt konłom 10 zębv: IJc.oro j o
o/erak cl prwllll ,,,lnu1
-

A Qdzi.t Jut ten km\?

- Ntedaleko, to 3qlłedftfd
wl. Piech.ota J)ÓI godzilłll,au
tobwem kUko minut. ·
- Prędzej dojd2iem1ł pleeho/q - zdec1łdowal ,ię Gne·
gon T. '-~I.
. Po dł'Odze było
ktÓt"ej postanowili

karc~, Ul

co,

od.llJmqł I lDIIpił
thnl'leoo,
Z zlmnt,fch napojÓw billa wódIw
cZllsta. którą UJmó w ill
wraz z timnq pr.. c'cqskq,
ch wilę'

Nie mogę za dużo w l/ p lł,
żebll mi .ię potem
kan fti,
)JOmlllil z krowq - z/liarWwa l
Grzegorz T.
-

-

WWijemy .., Wltar. -

Iłtclierd.ził Słanillo1# K. Ii \OW"
piU ,,61 , Iłt~, . ultel.~, . ..
rcd:Sf- tOwł1il '" 'rddze po,,"olirl.tj;- łd "
zak"pS.: ·fe.
ai4.~ SN"iłklw K.
poU»eclU.a
;eIlUk, U _rro br wz",t _
JO~ przynajmniej ~dłlq -....
'elkę li ,o,rllwit :ryrzt""jqcc-

· mL

pewJlO et
powiedriol Ten K.oł'O/. S, (wla~clclel twierzęcio.) l"bl :WlI Pit, II. jak l.,ktlłe ' "och( truMu,. to opukl
n"c,
W mmle
~ to opłacł _

ftG

ZołotwiU ta lem z kcltlerem
dwie blLlelld łl a wvnos (\01ł
chodzqc z założenia, ż.
od
przll b",kn OIowG "le boli), dodojąc mu odpowiedni
ft4P(we]e, pO .czy'" lD1Iulł z loko ..
'a i ruU1łU do lego Karola:.

".' ",Iejs~ olrouło "ię. te
SIo.niflo.w K. miQ.l Wl eję, bo~
tutem rzeczl/wl.§c;e kofi
b llł
,dobreoo i1atufl.ku. a Korol 111.bU WlIPit, Zacz('1I o(ł .. H;rzekontowi to z('b1l. ba rdife'j
dla ulodr, nU t k01'liecznoJci;
- bo· zwfer.;:ę b lllo mlode, % bll/uczqcą .ierJciq, zdrowe ·ł pel-

"i.
at

ent~'-

powled.. lol

- Kupuję
Gnegorz T, • - N'oJpierw
maluchu
SlanidatD K. I

Ile pGn ceni?
łuknicml/

po

podpowiedzia ł
l l/knęli.

OC:: )lwitdc "je
tl/koli tak długo,
dOJ)Ókł to drugid but;!łce n ie
pok4:a~ rił dna.
Na

C1I7'ł

• koltczlllo

alę

ł

Teraz odezwal
dar: Korol S.:

l ię

lll/.l~O

ell'A tłA NAi ?ł01l1 iUA~UllA .

RII" RYSZARD GWINNER

StnbłCIUl K.
~ucze
k'ełbule,
pili
.IV~ ł'ił 1110 K4rolo.

W tym ucuie

.,.,pll
.zym
'r

"L

r.

,d. . . . UOI1l

J)laczegIJ7 __

1ftl,·

tel/b.łko/III'

lPfZł'ciawco..

I4pvlo~

Nie

,,
,.

był

dutv, ol.: gardlo
bi uiDdldlcÓ'lb oko:alV· Iię jedule .ortłzi e j pojemne, Vdłł,f
",/tritee xabt'lJklo trunku.
rzec%)łwiJcle

się uśmiał

I

si~

jednak na jwat nlcju.e _ powal .U! obrar.enia odn.l6s1 ltapitan i
_'.I's~ Bornholm. .Opow ied~elj sternik, z,."inąl l"OmIesfony
tut
ml o 'lieh kQłed:t,1 ci:7JennikarZl' .rr~p,. Ipra~ca wybuehu - 6w
~dnej Je 1U:U!c.iÓ3klcb gazet.
młody ealowJck:. Jak wykaZIII,.
~da'l'~lo sil::' to tny l;ała tem. .dochocbeDi.ll, • .detonował ~Wlek
Pewien
tniu l!karuec P odlali., __ tr<lC1l~lny,
Id.6ry .lDlal on
mający ~ S(lbą
&.ilk a • pru:- pr73• • !?blc i k t 6ry,m che!a,1 prawłlępstw, .. .ly~ u .pad n a mlU- aopodo.bnle ZlllI fAn1!J-tOW;'ć mlo81:
cjim\a,
po.taDowll
pouul(Ou~ l tm~lć ~ lio arnfany . k"~u .
nt.zdcl. w &wetil, ł)On' waj:te Pauaerowu' .. K~t.f I'" pncw t:rm '"hl wooolo-t
"Ollloa-, ~li pełne nap!<:cla Cbwlle~
~a
Kied» 1.at1C:taly Mofory i wado- IxclI:ękle uDtomu
nic .:.; Dle
lot. odbił od W"ieillł klerując.ił; _alo.
a' ..won( Kan.lu 'Pilałll'-w.r1dclO\
KUka 1a~ temu dwa.J ~lror,.
w.~ł
rio .tellÓwki, .,. k1wej 'el, ur;brojenl w automat zdobyp~bywQl0 .kural Idllt.
01611, lT na łolnienu, "prowadr;lU mo .
"" y<:iąglllf! u.a p,ua nbł, pr.t.ylo- tOl'o ....k.; ~ portu
w Darlo.... ie.
tyJ CO do pleców jdnelO JI ma- abie.r .t* ~ M)~ '.ko układ·
t1'lUlriQ' (pech ebc:ia1" te bplta- nDl6w dwóch
daulędołetllich
ftl1) t poci ~b, aab6j.tw& . - chłopcó~, k tbrych
pod prełek_
t~d:lł
*Ierowani, ttatiul
to l\em pnejaidt kf po morł.U M bneg6w Sz.wec:jS.
'Kal1 na pokład. W pojcIgu 1,1Pom1td~ pgrywJli:uom II JOI,- cR"Lnicql, rue t)'lkó Jedno.sad
,ynar:r.ami d oJ.Zło do walid. Nla_ pl,.....Mce .wOP, leH
rown!d ·
do.ll..łego poryw":l. 1"0:4lrojone- polec, ry~y lowl:'iC' w poblltO J związanego lIUlUrJlrnL
łatk Ul Bornhobnu.
Zawl3dornien!
tobołek przekauno wopistom. W pr&el. radio o mml.arach
por, _
ezasie jledz&wt. 1It,'zło n..a jaw. .ae:r.,y, kl6rych ruch)' jledtll late noiownik a fe m.!al delonego lłłOloł, akutecmie bloko....all mu
pojęcia
o geografii I eb.1ba nie 'roł~, Terroryki
poddali .j~,
wlechia.ł, te do S'lOW«jj
płynie ,dy z.abra.klo fm pMiwa. Zapła
.I~
nA pOłnoc, , nie połUdnie . kant malc,. wr6c1ll do nie mniej
Nie wuysc.y
jednak \~nor,.łd pru:ra10nyeh r~:t.k:6w. Por)'watą l4.ey naiwni I e!emni.
Cle dano::: U prtCd ląde m w Ko PodobIłe ujkle mIało młcj.ee -.alinie.
p OC:1;łtklem
b.t "edemdzie.l,tych, wKoMel.a r" ",.,.tU8z.yła .,
.t..lo lo r_ Q.i~ " s.apowiedzialo
rej$ R SJ.n.eeIM. do Swj not)~ ~5ł.e ro~tanie a1ę f.Ie .IuŚc J a. W nasil' podrM,
kapitaa chacza.ml
r; końcem
wakacji,
J;wr6c::iI awal%ę ni dziwne Q - Jak t.u routawać I lę
1\ latem,
chowanie .it: dwuch.ieJtoparoleł kiedy nad Morzem 'W t.1M roku
l'IJelO młodueńca,
kt6ry Itr(dl Je~:;r.e lO nie b,.ło. Mate jed40lab
.Ię po wodolocie, a nawet Uliło Bak pn.yjdzie. Do kohea
wał dwukrotnie
we.,j$e do att_ kalendauowego pomsl.:lło tr oc hę
r6wki. Zruygnowal d opiero p o dNie) - całe \n;r tygodnie.
ostrej "wa dze , dow6clC:l .tal.
'1:., ZlUlBOLEW8KI
ku.

Koń

by

13

go, po-

P6;dę "'onfłi'-w K.

-

Iłll

.hai
.t6l

łf:fJla

, riołW'

",ted.
jtl "r%1Il7~
fi JWltfctoGi kilka
itlbUi wieprz., - . .

.i.

czql ,It W1edl/ no d obr.:. Koi
,toł UJ "a;.ence. kOttlrahend
r~cU pn" arole • .t t"m,
te r
biegiem czasu k(rli Jlcdol za~
choUllfWG1 dobrq
k ondllcjł,
tlI"';łq~ A'ię Wlltqczltłe

ri4"~'I1J,

buli coraz
bardziej
'1WcmU. Wf'fl3ZCle, Qdl/ Grze·
00'% T , poC'::u1 łut omdlewa'"
jqcq 8labo~ ł rmiefttotoOl si,.
że lo.da chwila ftle potrafi do,iq.łć kon ika. powiedzla!:
•
%OŚ

. . tyM' . . . .j"nri~j Ił łJ8"-

er, • .

prz"woloł

wfecliołv
węd1ifl'U
'IlG1cłce 'tod'łeg o odpowiednik.
to
kiełbasac!ł
,,żyw ieckiej:'
,,ślq ~ kłej".
, ,! taf'Owlef,!kłej •
Gfti żodnej iAn ej, Dal ro.::~

oni

tek.

- 1f6~Uf"" lek, l" aie Ul'"
"dar. łalltuJ. Al. ,troc'leł

.Iolę

'liI.to'

nklł~4ę.

I1'OJłOftO\Całd

I PC ' .kU)c,UlO·
~

k.;ol 3.
~

_ .!eu,.

łaZl,ł"'.

'Ul,

.milkl,· oczyuriJci.

pęhle:

Z. _ ..

.uctłdował~,

milllu111tCh _

WI"",.

-

- Dośćl Te raz kuplC
tego
konia', ooprowad.zc do doma,
o J)Oeem możemłł biuladowM
duJe;.

Koral ·S. lI,,1 łeQ(J · ,am-eoo
:zdaniel, Ił UJ!em po.lli do sla~
ni, wllprotoOdtiU kon.io, Grzegorz 1Dvłoi,,1 OOl6wkę, ,ta.."m
%.'f'IłCząJf:m przllklepaU W dlo·
filC , po cZ}lm fWWI/ wlakidel
lUlił owIl.I to twle r.;:ę
oslodlał .
Rzecz ja8'11a ftje azlo mu to
'J;lro wnle 'douedt do wllloIku. że będ:le mlUllal e,. "rilę
poc«igowq'· prowaazit, gdlli nfe
vlr::Vffi4 się no. j4!j grzblecle.
Wtiql wifC kcmicJ tO uzdę i
f'U&Z",! do domu. bu J)ochwo.Uł lIę żonie udrJ!l.",,,,
%ak upem.

•

~- '"' lubił łrulc!

wiecIrial Kord S.

~

_ JlotM f. 'u::eu upr.'
wic.

-

kanki ł po.lnowił wrócił ,
.im do Karola -S. W jego .zapijoczonej ,łowie zrodz ił lię
flO.tępujqcv pomtfsl: "Przlłidę
1110 Korolo fllll j lol gło.łftO
_ I powie", ""U, u Grzegorz
flle chce tego /t<mia , prosi o
.łWTÓIOOlówkl". Jak poml/jlat.
tu 1rt ae%lI'łił - z tllm 1ed·
.ak, te 11..1/ tGeMdł
blllf:go
.rptzcdowcę do wuc01anm ~It
z amowlł, zoproponował mu
JO"'P"OCentową

..:ni.tkę",

Nie-

Korol S . chcCqle ftll
Je pnw.te! , zwrócił pie1łłqd.ze
Ul ktoocle poPnliej8,::011el o jak 10 nazwali _ kouty ma.iptllot'1lfłle,
Od tej Chw~1
K. poc.."Uł li, liuzo
ląkj , _ t\ICh_w! jql
łruiww

...,,1.00

ł)'lłuowoć

ko,,-

tok ",ile

rozpoczęell

d :riM.. "W ł,ym eelu pou!f'ÓCU
lI,,1 4a k_1P1I. któr4 wczdfiiej odU)Wd~t z Crzf:(IOt'um,
TWl't1Czosem Gr::.:gOt'z T . fJdll makr;! pod lożi' , tle kt6·

J0łł!

_ d,z.:.riu. jut 'alt JłijaRII,
ie nowet ..... pornięta, UC ci
~o pło:eU, e U. pnepU. Jl14simy go dOlilonł.c! i zabrał m ll
łU.::tę pfenic dttł ·

•

- To nje będz ie \II ponqd~
ku _ stwlerdzU KaTOl, kt6rv
mimo a«J_ moc"e"o upojenia - jako ezlewlek t nOI"f'V
ucz.chl'1l - wiernl/ b Vł ~w"m
r ~asadom.

"1I7'l l'OS1ltł 1. roe:ęlo mu dok,,·
c~ pr.::eblwzfl się i fUJj·
p i.: rw "ie wwdziol, gdzie jed
i 3kąd .tę tu znala.::ł. ale po
ehwili odtworzyl pr.::ebleg ~v
dorze. i poczql roz/,llq{tot " t
za konjem,

-

a ię
to
- ptłtał 30m 3iebi«,
·ale odpowiedzi nijak ft je mÓgł
zAateU.
Gdzież pod.zł4ło

' bydlę?

- . Twoja ,pWlwa - pod~
aumoto(ll Stonl~ła w K"
pa
c;:;)lm 3;:;lIbko ,o.1:egnal się
z
g03podarzem i oP"kil
jego
go~cinne proC/i,

P03lanow!ł zote m, to obotole
przed gftieWfllil. żon ", ponowlaje odlviedzlt Korota, włerz4c,
~.: '. mądre z",ier:ę mogło
powrócić do blllego wlo!ciclelo..

ruszul
%11.
$potko!
go
ł alwo,
gdU.1:
ten
drze mał
wla.mfe pod dnew.:m, do kt6reoo przl/w lqzllł kOftio.

Kol'Ol ,po,ł właś nlo!, ale Qdlł
go dobud.::ił, dowiedział
.ił
prawd". Runył zolem fto. poJtukłwon(e ' Staftb!aUXł,
ole
zonlm f10 .::nalazł - o t r wa lo
to prawie
Irz" dni - te1l
zdo lał jut w"dat
prawic ea~
tq trobowaną got6wkę . .. lali.
źqdanie jej zwrotu mial pono(!
pcwłedzie1!: ,.Kofi
bil .ię ułm ielł"•

Niezwłoc::,,1e

Gnegorzem T.

ł

_ Grzesiu! _ uwołol Slo.ftblllw. ole ftowl/ wlaJddel
konia ft le odpowiadal. oloJno
pochroptljqc.
Wtedll SIonblllw K. prumu kiesunie ł znalad
10 ftich je,zcze kRko.nokfc t)lJllfCll :!otvch, Zabrał te pie~
nlądze, G ftOslępnłe odw~ zal
~zukoł

S~rawq

tajqł ,ię

f4d".

JAN M.
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ZAWIADAMiA
O rozpoczęcru prac zw!ązanych
z modernizacją trasy E-46a

pOko ju

lI a

G-H7

121lp -

1981

r. -

SprD!·

da fl!.,.. Ullwn ikl l!.
GM8
ZA)H ENlf:
Ila ta 128p lI a riat!

W",doll'. '

~o

RII ~zelC'&, ·

tł. !>Oezb K'rz, wt:lII.
0-450
HOZO ITOOC fIata l ~ p rorzcda m
w raz t p r zyzn:lllll k nrosc:ln . Pru·
m y". I M ~J. 48.
0·451
N Af' nA WA orn lok
tw tomatve~
n vd l. l'ne m y lól. tel. 74·68 od II do
I-t I Irl. n ~ .d 1-1 do 21. Pełnv
.1Iac>rt.vmen t eześe!.
0-452/ 3
Sf' R 7.r: Di\~t k<)mple lnie uzhroj.,..
na
k ~ :ollC::e f't.tD
12.'io no remD nele. WI .damflllC, Pn etuyłl. "L
Slaehll!w i~n 1/ 1 ,. (lId1L IS.
G- W
PILNIE K Upn~ m k>uk an le
łl ub 3-pookołow. ... now y m
bud OWIl~dw !. w P uem ri!u l ub wyn.alme m ! lllmum t-noJcolowe
ad
zaraz. Pł atne llII fOk I 16rT. Wla·
ł.m.ac ,
Pr_my'L
tel. U·u.
w .. wn. ł9t w CHL . . 1. ł. ze.
e4I

tj . ciq,gów ulic: Krakowska , Sobieskiego, 3 Ma ja,
St a ni s ł awa

Augusta, BOiclowskLcgo, Bohaterów Oet·
ta. W. Poln.

W związ ku 7 powyiszym. wzywa się wszystkich
zai n teresowanych prowadzeniem robót w pasie dro.gowym, o zgłasza ni c si ę w terminie do 30.10.1987
roku, do Miejskiego Za rząd u Dróg I Mostów w Przem yś lu (ul. R a cławicka 2) w celu uwzględnienia w
hannonogramie prac.

ZAWIADAMIA, ŻE
13 sierpnia 1987 r. na wnibsek Zakładu En ę rge.
tycznego w Zamości u (ul. Kożmiana I) została wy..
dana decy:;r:ja nr UAN .. IV-8381-1l8 / 87, utwierdza ..
jllca plan realizaeyjny oraz udzielająca pozwolenia
na moderniuc,h uld_du elektroenergetycznego na
terenaeh polożonyeh w obrębach 80. to. 9Z. 97.. 98.
99. 100. 1!)1.• 102, 119. 120, 121. 122. 123. 12$. 121
w d.delnic.ch Pnemyil.Zieloaka ł Kruhel .Maly.

.

w ciągu 14 dni od daty ukazania się: zawiadomie..
Dia w prasie można ~ Wydziale Urbanistykl,.
Architektury l Nadzoru Budowlanelo Unęcłu Miej.. skleco ... Pnemyłlu (Rynek l, pokój lir 10) zapo~
nat! się: % treścią wytej wymienionej decyzji oraz
zakresem projektowanych prac modernizacyjnych.

-

0'l~ZVK ANGIELS KI tium ••
ezcmle
korespondeDeJI.
lekcje.
mcr .en.ł.
Pnam,Il._1.
.... r.IIII".lI lellll Uli!.
G-4S5/:!1
MATKA I I-letDlm dlJecklem
poa:ukuio ml_k.nlll na ·'-.de
ml u t. Pnemyłle. W,.ł_t!: ....
rlll PaAt• • lite,." u. n -1St .....
"lee B" S.Bem.
Q...łST

JEDNOCZEŚNIE INFORM ~JEMY

Sal....

te po wy konaniu zadania. MZDlM - przez okres
5 lat - nie będzie udzielał pozwoleń na jakIekolwiek prace na ww, ulicach.

SPRZEDAM tl llta

I ~p

dobry. Pr.... m,.łl. "I.

K-189/ 2

K-l9t

(19.4) staG

\

SolŃ.nklece

II !.

G-4S1

- miniatura). Wladom-'6,
~.ezenl"
111. M.IClI
.. "", lIle...(pudel.
III
~=======================::; .robro,.
,. iod .. n.

Z WOkandy

p-,)'wa1, II_ ZdalailIw Os'n,,wilk (. , . JltlCra. AD1. w M.e·
kówee. ełn,maI k.rę 1 rok.

Sąd Rejonowy
w Przewor~
.ku wydal wyrok pr:.ec:lwko
dw6m os ka rtonym o dokonanie w ma,u ub. roku w te j
mlejscowoi e[ roz.bolu l lU"
chwa le) kradz.let.y. Aa'onl P6I&orak
Bellulaw.. Pmłesakal,. '" &llreelDłe). sb·
• •" , ..tal aa 4 lała pe.b.,wleola ,,"olookl I 1" ba. al

I 80 tya. zł C",WD1.
W atolun ku do obu o,kar-

SPRZEDAM
Pnemyłt.

0 - 458

ZARZĄD

WOJEWODZKIEGO . ZWIĄZKU

ZUZANNIE ZlEOLER
dJ'Tek'orowl
S"lkob Podstawowej ar S
w Pnem,.6h,
WTtllłY w , p6lcauela s powodu ' mlttel

GMINNYCH SPDLDZIELNl
.. SAMOPOMOC C~LOPSKA" w PRZEMYSLU
wspólnie a RADĄ NADZORCZ~
GMINNEJ SPOLDZIELNl
.. SAMOPOMOC CHŁOPSKA " w KASCZUDZE

OGŁASZAJĄ

~

WYDZIAŁU

"-'"

SPRZEDAM dom , bud ynek

:I

KIEROWNIK
URBANISTYKI
i NADZORU BUDOWLANEGO
URZĘDU rtIIF.JSKIEGO w PRZEM'YSLU

IZ}a l Ub POlonua. Odb!ór \9 .PoI·
ruozbTC!O" l'nem)'i1. , .. 1. n-n.
~ p.xl:trez ,.

an.. 49 ustaw.y z. 1.4 · eurwca

1960· r. U.
nr 9. poz. 26. tekst jednolity & 28 marca 1980 r.)•
art . 54, ust. 2, ustawy z 24 pażdzicmika 1974 r.
Prawo Budowlane (Oz... U . nr 38. poz.. 229) -

n.f'"

8hłol lr..

J} II

Zgodnie

Kodck3 ' postępowa nia. admini.!ltracyjnego

tereni,

(II""

OJCA

KOHKURS

I kładllA :

1:onych orzeczono ko nl [skat~
mienia w całości oraz; podanie WfToku do
publlcmeJ
wl.domołc1.

poprzez

oglOS%e-

nie 10 na ~ lam8ch ąZyc la P,rze.mysklego". Wyr ok jest prawo·
mocny.
K-20J

peda, o,lc:Joe
pr&ecIwale1

I"reI".

na stanowiska prezesa Zarządu Gminnej Sp61dzlelni
"Samopomoc Chlopska" w laAczudze

admlnbłrlle1Jal

kolegium~

I \Dlod ..ld .ako"
G--460

w...,.,.......

Wymagane wykształcenie wytsz.e ekonomicme,
rolnlcu lub prawnicze l co najmniej 5 lat na stanowLsku kierowniczym.
MotIlwośt otrzymania
mieszkania na terenie

ad.lał

'"

kam,.

I

0100
.
EDWARDA .
KORZENIOWSKIEGO
skł".m,.
.erdec.lMI po.

Kańczugi.

Oferty pLscmne naJcty zgłaszać n.a adres: "Yoje"
wóddd Zwhtzek GmiDllych Sp6łdz.ielDi ,.s.mopotDa:c
Chłopau" •
Pnemyłlu. ut Mlcklewłcza za. • _ ..
ł:nacaenlem na_kopercie' - "KONKURS".
K .. li5l2

d~c"'waala

teM I

'S

karze

wd~U

pąneb'. Męia

.

.,...wle.
a ....

K.lec ham da. W,.kroese6 w
Jar."..1Iri.
akarale Ibr".
Kicba Cs. L ...._ . .... '.II.
lMl 1'. II Itldał~ło za to, te
11. 01.1186 1'.. będ~ w stani.
n!etr&dwym. wywolał w W ld '"'J G6rU! awantur-:, zaklóca-

Jąc: w.p6ł n !e z.
E": M. .pokój
publicUl,..
P onadto
obwinion" dokonał kr.duet)'
butów
o ....artoJcl l 200 d..
Grzywna
wymierzona
mu
pnez kolegi um
wyniosła 30
zł Cw nz.le
n leulszezenla
umienia .I~ J~
na
60 dal
arentu), ut obclątenle z.
tulu koszt6w poltępowania l 000 :r;l. J a ko kan; d()datko~
orzeczono pod.nle powytszej
treści do wiadomołcl publiczne j.
K-203

t" ..

t,.-

PRZEllSIĘBIO~TWO

.GOSPDQ,ARKI KOMUNALNF.J
.;, PBZEMYSLU. al Slowacldeco 184

MIEJSKI ZARZĄD DROG I MOSTO"•
• PRZElIIYSLU
-,

PRZYPOMINA. ŻE

31.11.11

r. •.-,... tenał.

at...............

uJfjlde .. _ . . . . . . .0·. I p611'OC"h l......... -

.

e

*'

Jed~le

Informuje -się. te • . okresIeH.~o- '
wym. tj. od 1.11 .1987 r. do . 31.03.1981 r. 'ale bfIltI udzielane ~.ezwolenia na r~ty ziemne VI puht dr0gowym na terenie Przemyśla.
IC-lasl!

*

"*
*

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
:Want.ki
'" plac)' · do otQówieDla ..ohad" • ..
dyrektorem ukWu:
.
. .
E-lN / l

na wykonanie ·nashipuiącYCh , prac:_
--

wykonanie posadzki w kaplicy Cmen·

tarza ZUanie

~

'*

roboty
wykończeniowe
budowlane
or.. obróbki blacharskie na -oblektacb

KonaP)'jDe otwarcie

pn,.-

".,i . .

ofert . .
~ .00aeDi.a •
.waibłe ,ned.łę1tlenł.a • Iod&. t. _

1 lIal od

ot,. ub..,.

r,e ntont szaletu miejskleao~
ul.
.,ltatusww·eJ '!' Pr.z~myślu.
·
Zastrzega .le prawo wyboru otercnta.
•
,_.
lub u.nlewatnien1a przetargu bez podania
. W . przetargu mag, WJ!ią~ udział Jcd.. · . pnynya.
nosIki IIO"J>Odarld ' uspo!","",1ooe1 - era. K ..ZOU1
osoby prywatne.
, I

ol

Ofert)' ,net.reowe DAłei, lkIaUć w
kopertaeh _ _ pbem "pRZETARG':!. w
Ił!luetariacie pnedaię"ionł.a . •
tenni."
ale II. S dal od ut)' ubunia .il; OCI...
uenli.
,.-..le.

w

wykonanie zbiornika ooM-5

przedsiębiorstwa

..

Wartmid uehni.czne n • ...,.yko~e__ww...
prac znajduj, .14': w .Dziale ·TechDi~znym.
przeds14':blorstwa .
-

naprawa oświetlenia Park.u. Miejsidego
insłalacji

ZATRUDNI 00 ZARAZ
pracy

PRZETARG HIEOGRAIIICIOIIY

"*. wwykonanie
c.o. 1 wod...kan.
bU~Ynku prosektoriwn

DYREKCJA
WOJEWODZKJEJ. STACJI
SANITAltNO-EPIDEM10LOGICZNEJ
... PRZEMYSr..;U. RYQt:k 20

Wymagania. _ wyuztalcłlllłe. wyiue ·qeeomka110 pluli' lat prac)'. luli 'rodaie .... ,l. !at jluc)'.

OGŁASZA
.'

SPORT
mwlenIu: Marl .. Fllioowie%. Ma.ł
,on.ata Marek M . _T nedak. Seata Bar W$Zy$Cy 'wyteJ wy micn.ieDl wywalcity l! dn.zt:le OOitycJ.e. Tn.ede lokaty' . ukli : Marta FUlpowlcz
(800 m - 2.17,43), Barbara Woj·
WeJ:O klubu trafila ł fonnll wla- łaszek (100 m PPl. - 18,<17) lW i.
'nie Da te impr~,
l>Oprawia jl\c tol4 KlI"Plnewslc:i (w~y:t - 186).
awoje rekOl'd,. t~!owe.. l to elów_ Iellt lo J'" tr ud
nan po.
nie zadecydowalo o końcowym po- writ, a "W'.. rt,. a ..... ruo do .r.na
wodz.eliiu. Indyw Ldualnle najlepiej dn ••U..a",cOw _ oowledUal. ura·
~!..lJ idę: Ryazard Kruku (lO km . dow .. ny
z "pr:r.epustk l" trener_
- 31.34.00). Mar la Domka (3 km -koordynator .ekeH lekk()łltlełycz10.<10,53'1, Danuta Sz.t.aJmce (dysk - nel Czuw"Ju
WZTSŁAW
MI39.38) i Renata Wlini<ewska (WIWy! CHALSKe Tell
uWlltpllwy
1!H). którzy łdobyU
pierwsze .ukee~ JeIIl tym b .."b..leJ eeLUIY. lt
mlej$o:a. przYłlPat:r.aŃ,c
zespoiowi .,.wal"y1l C.' ~1'Io1r.t,.e.QJe
a-.ml
po 11-12 punktów. J)c)brlA! repre- JurUon,.. bowie m w _pole mam"
z.entowall Ile rOwrueł.: M~ht"r:r.ata ł1.led wle łtfteh iJelllari... I jed,,"
Lukasiewl.::z (3 km - 10. 46,52), Re_ unlork ę. P.twludlJl an t ri .Ia.unata Tokarz (kula - 10.68). Barba- ..oło!i k.peepeJI.,. ohr._J ltnu O·
ra Wolo.z.yn (W"l,wyt - 184). Zd-..i- kluawy Zwl"uk Lekkiej Ał\elykJ,
sł.w T.ab\.n (dysk ł:!..96)
onI "Ilita . .le.. a. JIOh!cuA.!u ...... yszta feta ,,.100 m kobiet (SD.301 w akleh łueeh d.i&l~cy .." w n._
.kladz.ie: It WołoIu.yn, Malt;oruta ny . . . . .je.6d.I .. 1e NIlo» _ (l.u.
F iJ.!'powicl., Krystyna norelc I M.~ ...Ja, IIKS Lobaed""
I .1l1wenl&
ria Trzeciak, takle tcńs.ka r.z\.afe- Pnem,.iU - ... je.1łII. lbillkl łelllu
t.I. błOO m (4.03.14). bi'::I:".n"ce • ~ • • la. Ił,.,. lłatda.lcJ
n.eJ.".Ja.ie

Trzeci powrót
Kiedy lekkOAtletom Clu"'alu nie
uda lo .ię z.dobye iadnego llIedolu

na XlV Ogó!Doooukiej Spartakia-

d"%.le Młodz.idy.

mało

kto

w ierzył

"" jeb sukces ... nutępnym starcie.
jakim by ł drulEl rzu t dr ubnowych
mlttnostw Pol.skł o weMcle do II
l it:l, rozecra.n .r
we
Wroclaw iu.
Przemyślanie Jednak 'Ilrawll1 m i.
łą n i«podz.iaakę, z.ajmull!e 11.(1 185
punkt.mi drullill lokatę :ta Radomla.Jem C193 pkt,l. pued
Uni",
'I:arnów (165) I RKS Lódt (158), co
przyniosło Im w~óln1e:t
tymi
dru!y·n ami upra./l:nl(Uly awa.n&,. po
roclnej "kwa n.ntannie". Za Cz.u·
waJem ~alJ' Jes:z,ere
ekipy
A.ZS Kaiowi.::e. Juwanil Wroclaw,
UPiJ Hrublea,6w. Juweni.i Glu.::hołuy. MKS Bytom. GKS T,.cby i
ae, kldów Bielsko-Biała.
Wlekuołt
lekkoaUet6w kolejo-

finał

A teraz

w

łOSpodr.row.6
.....dk.m.1
rlD.1l$O"'YlIIi, lepiej ol'f. nilOwaC
pr .cę
uk.lenloWII .UI. pl. no ......ii qrupo ·
w.nl. I ,tarł,.. Nuz a "'.1lII - t.
równ,ei ... jakim' .lepnlu laslu.
I. Wydzl.łu Kullur,. FizyczneJ.
Spo rt u ł Tur)·lt,.1IJ Uncdu W.Je..... lidzkler ••
ram.ch
eksperymentu - cal,. k ... otę pu,e.
&naelon,. n. Iekk,. .Udykę. .klero w.1 widale d. C& .....aj ...
Nie wiele brakowało. a Iekk<>aUeeJ Cruwaju w -oJ(óle... nJe wysta rtowaliby we Wrocław.iu.
PocillJ(.
który m }eebaU ' na uwod.r. ml31
bowiem paLUd dwie I pól Iltodl.iny
op6ź.nlen ! •. N • .ulełcie. kilka osób
jadąc: t3k!IÓwknml Z; wrocłlwskiego
dworea PKP na stadion ..Słllsk3",
mątyJo
fosz.eze na od9rawe tecbnicmIl. Pnemytl an!(l Z08tall w ięe
zweryfikowanl l oopuszcuLli
do
Itartu, cbocld nłckt,óu.y
z n leli
m ieli .to.unkowo
niewiele (:UI.IU
na odPOw led.n la touncwkę.
Warto 'jesz.ae roz prz.ypomnleć,
te Czuwaj )cI;t obecnie jedynym
Jl·licow,m Idubem w kra;1u nie

"lir, - "

Doi.!ad.Jlleym.. _ bieżni l innych u·
r:r.ądz.eń Iekkontlel.YcUlYch.. W tym
roku leto N';ltez.entanei,
$po$ród
których 12 "IIOIlada II klgse sportową. k .. rz,v:rtall z lIIośeinncici .ta-dl(Ulu MKS. ale u wUledu
nil
prowadzony tam remouł, pr?.y Jdzio
im zrezyt:nowae tó wniet I z tl'I! O
obiektu. Pozostaje je$:teze Poma, ale
tam Jakoł niew"t cbctnie
wid%;l
lekkoatletów.
Na awans CzuwaJu z.aoracowali
równin
szkoleniowcy: Z. Michal·
ZblJ(nlew
Porębsld.
J an Ial
ADdru.sz.ki .. wk:z..
Jarosla w
Kly_
miński. Leszek WoJcieehowlikl (pn.
euie .pole.::r..n ie). Kr:r.y"tot Tulej.
Jan Cleplic:kł I Wlesl.w Gil. PoWody ct9 O$Oblstej sat"sfa keji ma
równlcl. es.lctn!. :r.uiutooy
kierownik
lekkoatletycznej
.eke)j
Adolf Kochanowlez..
któr;r
mi·
mo -eduwelEo ~w iek u towarzysr.ył
cz.u-waJowoom 'IV teh wyprawie po
II Uee do Wroda.w la. T"lko poz.u.dr04c~ ltond]' cH i wy1rwaloie<l

,kl.

... a. 2. Pr:z.ewors.k; Il!lka n:cz.na Toman Oslkowloz (a); Itrzel ...
I . Zanecze, 1. Ka6czuga; nic - Graiyna Modr,. (L) I Japrzeeląganie lin" 1. ZarZecze. nun Florek (R).
1. Przewwsk, 3. Gać; .trzelaD1łlłleeko

!lie

z

wiatrówki _

l , T.ryficUl.

Puktada: 1. DyM'" _ 131,
W 2. ZMZCCz.e, 3. Slenlawa. Konku·
2. Me dyka 2J l, 3, Dublecko
w CewiL:owie. Sieniawie, Tu- Oczy; pi łka. reczna kobiet _ t . retteJe ln dywldualae: - kula 103, ... Blrcu
160, 5.
t:zem.pach 1 D u.b!ecku odb yly li~ Lutlacz6-w. %. Ole.u.,.<:e, 3.
St. Ewa Iloin. eK) I Dion.llY Bot (S).
100, •. Fredropol
rejo.nO'We
finały
międ:l.Ygmln Dl.IK6w; liatic6wka m~tc:.ym _
Itrze.lan!e
Marzena SłonIna. K.n.y;w cz.a -

ub.

m.ie5lącu .

na stadionach D1.ików.

' nego "Swi~ Sportu W si"
rozgrywanej Jut po r3z. d6dm,.
l cieszącej Il~ dobrą 'naTką Imprez.y WZ LZS. Tym ra-:.em o
_am do 1inału wojew6dz.klego
(w bm.) walczYło prawie 1200
uwoonik6w I :r.awodn!e:zek J, l2
gmin, • uz..yU:all CO t.rium1atony punkta<:j1 U'lpoło-.vej ,,I'e~
nówek". Wyniki:

Cewków
l_Uada: l . Lub:lI~z.6w
277, 2. Stary D7.lków _ 272, 3.
Wielkie CkZJ" - 126. ol. C ies u nów " - 140. 5.. OJesJ.)'<:e 127
pkt.
K .nkarenc:je
.espolowe:
nta rda aUmpljaka
l. W.
Oczy, 2. Sto D:.ik6w, 3. Luba cz6w; prz.ecli\Canie lin,. - l , St.

kluky,
nowe nadzieje
Iłowe

•
Z
baiek I hal
A .. k'

, ' 1-'"'"

''.GjB

n 'd~ (}WV

• Kol~l.y ud ... ,. .".,t 04ootow:01
Juo,lawl.,,'" !'dw.,d Du"o!S, 1<16. y
u.j~1 10 lo ... te 4w aUle 1.S..lIIl II.
1.ul.. Illul, ob...dROa.U;O lU bl~I.·
ny I • p;l6.llw) XV Mledzyo.,odo.
w..,o 8L...... M.uI06sal .. ,0 w Ot·
wodl •.
• z.u:.6oyty alę .oroaue letn ie
IITzy5Jr..
. "rtowo·reluue,.jll" w
.mlole BI.eu, W kt6rvcll tv'" u·
I '. '" at. now.,o _ ...Ił • k61 LUlI
I uld •• 6w pru,.. ZWJ'tI~łVI LZS
BI,Q.a P"e4 kol . ...1 I Lenna
8uleayp,., au •• w LIII I ' Hut,. 8nul '
ki",...
.,.wali_w ...o w , ...~ow .... ,
Pll . . . . 0iD·t j • • tn.. I....twl ....... Itk.
kl .. j . Uetyce. zwycJcu6w uboooro·
w.a.o ....cu,.,_ •• o~loLk. • ...111"
linn.. " .. ,... .'ulldo ...·••,. f 6W11ld
ZG LOK. PGR on~ /Ii.d ldol"I"'O).
• /Ii ••td Lool. Cn",")U o<I"yl II,
kOleto,. tur.lej pllk.u"lc" .. rut,....
" ut.acklcb • pucbar .... nu'04 . ..'.
wok,.,6.hklt ..o SL •.ty pot.. ... 'th w
Pn ..... yILu W.loylo 1 d.aly .... Zwy.
dcf;,.1 u'p61 KWSP ... . 11'10. "ru4
KW&P T.nl ob.U. I 1I"'łIOdar~"ol

w,..

lor .. l.. jL

1.

Lubac'l.Ów.

,.

1. Cieua.n6w, 1. St. Dzlk6w, 3.
Lubacz.6w; pUka. noina - l _ W.
Oczy, 2.. St. D:r.ik6w;
konkurs
kuJturaln,.
1. Lubacww.
Jtaa.kweneJe IDd,...ld.aID~: kula - Dorota sączka (L) ł Jnl.'1
J;łielarowlec (C); b ieg przełaJo
W1 - D. ~r.ka (L) I Mar lulZ
Rempoła (W, Oczy); ·,tt7A'lanle z
wia.trówkl _ Kazimiera !\racz
I Tadeusz. TTaez eW. <kZJ».
SIenIa ...
PunU.eJa: l . Zarr.e<:z.e - 182.
Pn.eworsk i KańcJ,uia _
po
161," Sieniawa 153. 5.
'I'ryńeza
100, 8. Cni: _ tl
pkt. KonkW'eru:Se I.Hpolowe : pił_
ka noma - h Zarzecr.e, %. Pt-.z.eWOl'Dt; ,tat.kówka _ l. Sieni. ...
~.

Zdzb ław

Kot.ak (T).
Tanemp,.

Pokłada :

-

.. LASĄ .,N"

.. ) ' •• Maoaswn _ Mo.aw.k. 1:1,
PIwoda _ ~""S II ':1 ler, III. Lo,IIIulI. WIeIlI. _ W!ullUla
Go. ·
II.,.,. ..... _ UruJ.", ie.! 1", Kruno_
wlee L. MIrodOI S:" p"'''ilIle
_
U)ezo. " ~l. ".I:k6wk. _ 81 .. 000w
. ,• . ia • • lIII, U,.. ola Doili. _ SI..•
.1..... "1, La ...... I.. c _ ".'IIdl l . :1,
M1ękln N.wy
_ Zalut.. 1:1. b .. ch·
ao... _ aYIIII."'a W.l. 1:1. LI_i ..
"my _ WIeLkie Oa" S:, ..... IV).

"l.

"Z.

"Czarna tabli.;a"
Ił
Iri<>rpn;.
z.a.Ionlucur-owa.\ ijm1
pu.bl.i kowanie kr6lklc b komu"lo!k ..•
tóW' ~ ezwartkow"cb
J)OłIi«lzeil
W"d ~ .łu
Gier i
Wychowania
O'l.PN, w trakcie którycn .. roUi·
cu ne" aq nlesPOl'"towe wybryki eo
nlekt6rych p!lkan.r. 13 lierrml. do
karnecQ rej['5\ru ...,pisano 21 M :r._.lak zawodnik6 w ukarM:l'ch t6ltymi. kartkami . • w tydzie" l)Óf..
niej koleJnych 31 .. herO$Ów". Jako
trzeci w tym
sezonle czerwonI!
ka.rlkę otn.,Ymd Letiław Po\.oclny
z Dynl)vił, • jako Clwa rt,. nard llulldyra a RO:1tocu\ nuda
R6tanleck a. P~rws:ty b~dzle J!:r:r.al
lawf; pnet. 3, • drugi - przez. łł
kGle jn,.eh ~tkaft.. W wmie
PO
-plerwlzych trrech rundmeh /leZOllU
1987 /88
uka rano
63
o llkarz.y,
Smutna at.a t Y5Iyka.

U,-

Mistrzowie
"stupolowych"

"1

.

,

.ctpolo~

l. Rad"mno Dubiecko. 3, Fredropo1: pUKa
222, 3. J va.!aw %04, ol. Chłop iec
100. 5. ręczna _ I , D.7lln, l. Krl.'1w.
Pruehnik - 121 pkt. KonkurcD- c:r.a. 3. Bueu; piłka notna
cJe~ UJpolowe: . przeciąganie lin,.
l. Medyka, 2. Dynów. 3. Du.b!e-c- l. LeIzki, 2.. Jarosław, 3. Ra~ kOi mz.elanle -r l . Duble<:ko, 1..
dymno: .iatkówka I piika f"\'CUla Medyka. 3. BircT.a; sztafeta oli.rnI . Krz.yw.::za, J . D)'1. Laslkl, 2. Radymno. 3. plj$ka
Chłopi«; plika nożna I. Ra· n ó w, 3. B!.rcza.. KookurenoJe in_
dymno, 2. Pruchnik; """sfeta v+ drwidoalne: kula - T e re.sa Pal1mpiłska
l . Raodymno. 2 włowska (K) l Kn.yutvf Cz.erChłopke . 3. J a.-oslaw; Itrr.elanle: wieniec (B); b ieg pru;łalov.ry - I, Chłoplce. 2. Lanki, 3. Ra- Renata Poto.::ka (M) i Zygmum
(D);
ilrU!l a.ni e
dymno. Konkurencje IDdywldu- Młyna r~l
alne: kula Beata Kaleto I (KBKS)
Lu c"na Sienko I
Adam Strawa (Ch.); b ieg prt.e. Sla11151""" SochnckJ. (D).
lajowy
Lucyna P empuJ i
łłn.'

K.LAIIA .,c"
I.owCfl _ Sko10,z6 ... 1:1, ROkitlII I.
"a _ /IIltb. 16wkl
Zad~b,owl ..
- Uo.:oty.. ':1, Matkowic.. _ L1n••oowlca t:s. (I', I) Pr .. eh .. ill _
M... O... L' k. 5:1. ..aukowi« _ WLe '
iii.. Wid ' :3, WI~" ... a.I.. _ W y.
loelt t:5, Su •• cb6,.. _ TywolI!. I:t .
U.wlo,.,lce _ Konenle• • :. (Ir. II).
Jodlówlt:o _ R .. i ... I~.,I .. J:1. KI, it16,., _ Roab6nL 1: 1. J.wo.lIlk PellIII _ GonyCłi ) :.. Clel1acJn Mi l,.
~K. • •: .
U,I ).
_ Try6Q.a l " li r. 1111. D.olowl..e
Lob.o6w _ W6LII. K. owldl. ':1.
UGĄ OK."GO\\'II.
Plu.6w _ "10110.,. ':1. "Iowe Slol.
- Rull. aoła.,IUk :o 3 :1, Młod6w _
(CU.· 81ary Dzlk6w 5:1. :ta bl .ł. _ 8tare
Spom... _ Kupla'YO"
pl." I Ltmlech po I. MII<II II• • I ~ J· 11101. " ', K.o .... lea 8 ..... a _ CLena·
"o _ K-nlIOI""I, Swl~t .. plo"'. _ C&II ' .. 6 .... 1:1.111'" IV).
wa j U 1:1 tA.
k,"pa, L. Xrupa,
4W,...Itr.1 "lU ."''' I .. C" . I lu... •
8. lIlrul .. _ ..... url. Zu .... t.a~ IU .. ..,.ln t ł lI oleJIII. '.Ulra oej 11
Pola.. II J,I tO b. "',IIJ' I. P~tr,.nJr..I. .Ier" ..l.).
1'1... ' - toin,., UJ l,"wl .. Uldd _ LI!_
PU<:UAR POUlKI
1Ili...... 1). 8d. .... "0 _ L(k 1:1 I~ u r~ ••". lodll. 15.:11.,
kle wiu _ J . Skolllld<I,.
0:01: D'p.... 1a S ' ł 48k...·LII., Wilk, Btaftllo
.,.uu". _ &3.6",.11.. Ol'"",. ....
II. G.I, 1IO'1.oH.' _ O n ..1 1,1 401101· Lęll, Ce"'k6w _ 6wltloPLOW., "01·
W.ek _ ".lInyckl). P.ow ••hl 8po· ... 1'llkh\lll. _ 811<1 ...."'•• S:lub... . .on _ t. pn" Zur .... lePl _ 1 ou. Kllplat,.ae, 1'010.. 110 U _ Dypovla,
zuuwla."" I aOllou .. m _ p. 1 pln, Grzesk. _ Cauw.l II. Orl,. _ pol·
&tn..ley, T.oja_ I Le_lub (ZI - .... D;& II.
I. P. Glern.a" _ 5 o .... Wydlodnlk.
O ... ...... y. L. ' Krup • • MIkla", WJII<
I CupJało _ po ł brUllkl.
Ula JUlIloro""
Oluayu - lipo'
lOI,n I:l, zu.,. ... _ Plroa ł :l, po'
1011 _ pol..a .,), IłUd"wl ..... 1 _ D,.·
110..1.. ':1,
.
•

UGA

pkt. KonlulI'eDde

%. LUllltl -

«gr.

POI06 _ s t. 1 8a~ok
HI (.-teuJ
r. .. ry _lai. POIOft • • Ie b •• lOlkl .d.,
bY" 'aLl ..... cle' .......lIa _ J . W.W .
uyk), Budo ... laol _ 1"1>1... I:l (po_
a..d 1 ty.. kIbiCO....
do
pn..,wy
p. n....... ' ~ ..I .... I.. k.. I "llll .. j
.....CI. LowCy .. opa .... waU I'C: b.amk.
- aop), Ka.paty II _ ~K8 1:1 Clla·
I'lko,. 8allovla _ POLopla $:1. ano·
.ovl. _ Cza.1I1 P.wlolt6,., ł 'l, DU '
ru. _ Start ! : I, C&:o.ul J nło _ UlUIQ . d,. . s,.. M.. n ..IUl y:
pola.._
CU ... I Jasio .: •.•• ow ... 4.1 Slal - ł,
pn.td Pol..", _ 1 I 8.no ...... _ I piU..
• ta .. e lę h ... yll', co Jest unl.cJ....
.... 10 ..1:0 ' .
U,owy...
dorohkl...
'unktow,..... IilrnL~,. ' aop _ s .....
blewln _ ł I J. Wola6nyk _ 1Ula 1II01.row C,., R:.wł1Olia~ 1JIl!ł'l '
n,.cb,~ c:: .... a.1 " ..10 Orad P.u·
wonk .:. il:I). Technik Ropnyee
czuw.) 1; 1 t.:łl. IHa! Rznww

ił

we: prz.eclllganle liny
l.
Krqwcu. 1. Medyka, 3. O ubiee253, kOi s iatk6wka - l. Dynlr.>(. 1..

1-16 drutyn seni orów walczy w piłkarskich rozgrywkach. lezonu
1987 /8 8, VI tym 81 "jedenastek" w kla sach ,,8" I "C". Wśród
debiutant6w bądt reakt)'wowanych po dłub lej przerwie zespolów
kla!y "C" odnotowujem" Drogowca Lubaczów (z tamtejs:r.ego Rc.
jonu Dr6g Publiczn,yeh.), B1Ylkawicę Płazów (gr. IV) LZS PruchnIk
II), Syrenkę II Rotw1enlca (gr. III) orat 1.I:g Ławce I
Olimpię Boratyn (gr. n, która powr6cila do roz.grywek OZPN po
p6łtorarO<::r.nej karnej - roz.lące. Powo dzenia!
(bs'

C..... k(\", _ Blub .. o 5:' ,Gn.ę , k. MOlo. 1:1. PIca G.UlU - ZdroJ nit
odbYI .Ię
/bu1t
40wod6w osobl'
C::lawaJ - CuC"Ovl. J:I j':l}. Dopl .~ Uyd'). tonych wyolk6", pucd '1 ... 1.·
.0 W SU mlllude UI ,UII.wyeb wy_ nl"ru .. ~oltu "o d.uk:uul ol~ n....lh
.t ęp6 .... Ma de l
f'olwUlki Jako pi " , ..... y. _ . '"- .
""Ul' "odna.ow.I·" b. i ... k~ rywaLi I
KLASA ,.Ił"
IIlewld. br.kow. lo, . "y b'. Plk.n
114e •• lll.pltUlow.' tentu _, . ny.
nUllkollice _ T.6jewc.. I,l, Groa:er.e,!1lJ1le w II " loWL .., lidy Ceu· "Ilowce' _ ...lolI<(\w ':1 .. o, L.. nll o
"'.• j - wyr'liale pnew.lIl, Po ł ko· · - Medyka t, •• Dl ....... _ 1'01001. 11
leł<>r.' prowlo4d Uol.
Tar ..o ... - l , I,,., " . nloYIl _ ".u"o.... lee 1,J CJ: ••
prud CnN.. III _ 1 pkt., • C.II .... j 1). WitUln lit _ elU won. WOLa
':1, Ckn.aCill 'Wlelll.l _ ."otolowl.
J"t lr.JpU.
lU

(Z) i

CoJ-a-z w lQkU4 pop<.llarnośd "
des U\ , II ~ w regionie wa.rc a.by
10\)...polowe. nad który,,)] r<l:;wo}cm ~rawuje piec1li: WZ LZS.
8 ILer.p n la, w Jarosław Lu. rolegrano kolejne mbtrW6 t wa województwa w kategorii mJoozlk6w
oraJ, juniorów, klóre wykm lly
m. In. ' reprezenta.::ję regionu na
m is trz.ostwa kruJ u we From.bor·
ku (00,. tak udane, jak. dotychcz.as bywalo). Tyt uły :.dobyli:
mlodz.Jnkl _
l . J6:r.efa Karuś
(LZS Tap in), 2. Nalal la Slpilyk
(Spoma nl. 3. Ewa Mo:yka (LZS
Unia Horynlec l ; mlodtlcy l.
Robert Balkkl, 2. Andn.ej BaBeki (obaj 1 LZS Ta,»; n) , 3. Pa·
w!'.l Jan<: z.y (Un ia Hor ymec): j u niorki _ 1. Bea.ta Ka ru! (LZS
T api n). 2. Anna Janc l-Y (U nia) ,
3. Anna Nawra'cała (LZS Ga ć):
Jaulorn _ 1, ' WaldemiU" Kar.uli • .
2. M:.roJ;Ia.-.y~ Baran (obal l LZS
Tapin ). 3.
Kr:tysztot
CUlrn y
,Unia) Zawody udowodnily. i:ż
n iekwe-s tlonowaną Itol :c" r~lo
nalnej .. śtu polówkl"
pozos taje
nadal Tapin. Gratulujemyl

fl~kny .u kt~ 06nldll
ot...... Ilel
.n..... y.kl .. IO Polbutu podczu .~.
k,,.!"'ln .. 1 ...... Su'wI lka cb .. XCV 0 8 M
juolo.(\w. . t.n IJl~h. Krzynlol PUl·
n1Io- w k"'l. oH kC I ~ .. rzy uaian w k.t..
ł1.~ 1111 .dObyU "'ot .... I\.. III$I.... II.L OJIY w k. t.. " 11« _ .febr., y•• 0'.ian ,St.. c w ka t. H IQr. _ IIr ll'lOwJl

:t::t ~o':.~~~':i.-:;~!~...Z1~i..u~)'~~
ki ! IOIL ...... c.. , .." Le,t" War""'w •.
Zn.komlty
wyll~p, ' 110
kt6re.o
....... r6Ice wrocl ... y_

~

(bl .)

15

Iwh.)

Dwóch
"królów"
_ Xł. wla.k:lwle I.o\j~al a.alle Plzym .tne1ee.m piłkarSkiej
kl ••" "M" w lezoDie 1986/87:
Madej F.lw.tlld 1 Czv.waJu
l acek Krr.7I.l.koWlki l. PołODi?
- p"t.ajll k ibice. OlxLj,
bo J{rr,y.z.kowskl w uległym
meclu lo Burzq R ogi (4:2 dla
Pogoni) •• trzem jedną, bramkI:
I raz.em ze I Wym rywalem t.a~

«,

konczył

ro~rywkl

:r.

d()ro~

kle m 23 trafielL Warto wied zieć. li w kolejny ch
siedmiu se:wnach lubac zowianin
zdobył ai 159 bramek W mecz.ach IIgoW)'ch, w tym 66 w
klasie "M", J eśli by dodać do
lego gole t. pojedynkóW puch.aroW)'ch
(pamh::tny t en z
II- ligową W is łoką, w którym
napastn ik Pogoni strrelil at 6
bramek), oraz
towany skich,
uz.bieraloby 5ię "lekko" pon8d
400 celnych uderz.eń. Młodszy
o 7 lat
M. F o]wauki
rrq
prZ)'"u.łość prz.ed so~ i n iewykluczone. te k i edy ś
dogoni
bramkostr1.l'lnego rywala.
Wracając
(1(1
n.'\lIepslYch
'naj pe r6w kla sy "M", kole jne
lokaty na Ich ' liścic ujmują :
Andrzej Barnak (JKS) - 16,
MariuSll Rop (Po lna)
13,
Andr:tej Oczoś (Czuwaj) - 11 .
Jer'lJ Wójclk (PogOL'L) - 9.
Adam Mazur (po lonia) I Dariusz ZI~zio (polna) - •• po II
oraz J ó:r.ef Wola(lclYk (Pogoń).
. Jań Skotnlcki (Łęk).
Jót.e!
, Mazi arek (Cz.aml Pawlosiów)
I Waldemar WycłlOdn ik (Zu raw) - wltYscy po 7 brame k . •
O ClJwiście rejestT ten dotyc7..Y I
ty lko piłkatt.y z naszych klub6W, bo podobny c b danych z
kr()śn leń~ kicgo QZPN n ie ma
(wątpli we jednak, żeby
znala71 sir.: tam
skuteczniejsz)'
s trzelec od na szych liderów).

.. Króle m" In aj"perów ligi o1.Os tal . bez.npelacyjnie Stanlslaw Bublewlcz.
z
Budowlanych Radymno - 30
bramek, pr:r.ed Janem PE:trycz.ką <Zurawlanka) U I P iotrem Gien:z.akiem (BlysKawi~~
Kuplatycz.e) - 17 gol!. M lej- l
sca ł-lO zajmują na te j l iś-I
cie kolejno: Tadeusz Soloma
(Orz.cl) 1 Boguslaw Mac!enko
(Budowlani SIÓW';(o) - po .
14, Adam Moloń (LZS Gać)13 oraz. Henryk Ciercz.ak (Bł)'
ska wica), Bo1(' slaw Nowak a wlcz (Zdr6j), Ja nusz Cz-apla k
(Spom01st) I hnusz Trcjna r
(Budowlani
Rad ymnoJ
wszyscy Po 12 bramck.

kręgowej

PS. 16.08 . . w
meczu t
Biesl.Cudaml Ustrzyk i Dol n('
Ja cek Knyszko w 5~i strzeli!
160 w n ,ej karierze . "ligć':;·
k~". a "w tydz:eń-' pćinlej,
N
boisku
w Rymanowie. 1"bramk ę.

Dziękujemy I
'tt- Z SUŚC. na c1eslalJ pol.drowle~ 5114'dtd sc", t:&ID
wcu.s:r
w ierD.l. czytelnicy .. Z,.~ .. _ Bubara i SInusz Soplowi. wru_ z
d~1 ora r. MaJt~ t Mariusz :&
PrUlm"la.
.,:r Btekc tul J a rmar ku DomlD.I..
k a 6.aitlm w Odl6.sku OImlołal! o
nu Wol~1r 1 ADdrzef r Lubaczowa. a w Wa rNa';.
W• .I.
BłonłIrowler.ow le z Cba.ryt.an.

"Mózg
geniusza"
Ta purchawka, niczym rekwizyt do bamletowlkiej kwestli .,Być, albo nie b7L", PtZ)'pOJnlnająca do
zl l.łwrua
ludtk, c:zankę. wyrosła na I,c. w Leunl.e.
Znalazła Ją 14-letrua Ewa DzJadek. Grzyb, mimo te oku
młody, t.dItotyl lut OIJlągnqć I .OS ki wagi I 7ł c::m w o b _
dtle. Co by było. gdyby ró.ł dalej? Trocbę .tkoda. i e to
nie prawdtlwek.
~

.. Z obow aporiowe'D w Slelpl

o&plu.U NIt cZJ'tełllolcy " Ziela",

pllkarr.e

~rHmnkle l~ ..PGłoail".

'tt Z Malborka odebnillśmy pood . . Ie mle~lI:a,.ceJ
w KrasIQYD.l.. Sta n i ałi wy Podolak.

dC'Owlłml.

*

~wel
,&a.

~

F'"

ru P!otr
Mlkrut (ZHP).
NpreKryst,.na
wokwództ_(ZSMl')
~rzemY'"
kle w V Bry,adz.J.
MłooUlety
PobIdeJ Im.
Carioca Rołotf.
Mlwwtklero ~nesł..u
POZdrowłenl. li 10flllceł Kuby•
.. No Jlerden.nIe Jue potdC'OwleIlla z rejsu .. Da rem Prumri1a"
do RFN p~lał kpt. S. Krycr.-~
ko wru t :ts.IOI!:III.
-I: Z wc!.&SÓ.... w P oblCfowle
M.ptNlI nu! .Wf cr.:rtełn1ey Aleku.l'I4r. I Stanlsla ...
t..,,;Mcy
• P rzem y"a; I Juroty S. PiIlUl
1: mllllł.onk l I .ynk lem: z koloDlI
WPZZ w
Bnuchowlc::.ach
koło
Lwo wa _ ucr.l!St nlcy I kadra. u j
li obo:;u w N RD Art ur J.
zeotuJący

;============::;-::::::::::::::::,
....- .... _ ........ _ _ .... ........ _ - - -

l ~rótce

' r----------------,l

"ŻYCIU" $

OJ, nadok ucwl na m slc r pleft,
n a d okuczał. Zwlaszcza
rolni·
kom dały tlę we znaki oor·
"łl Zlieodnle Z oblcuw Q r. t fUY
dm opO:!nlon e, krad zIone tn!swej rowe ro we j w)'l)ra wy
d~
WL Mie si ąc t en cbł odny . t
okota EuC'OPy ~Lu.e do AU podró~n1k ~ prr.emyłl .nlll 1>l1t
Ed_ deszczowy, bardziej prsyPGmlnał pOtnĄ je sień n li pelni,
ward P a Ja li Waruaw ,.. KoleiD.
lata. Letnia pogoda wr6clla na
koresponde ncje
otnymal lłmy r.
parę ostatn ic h
d ol M iej
HagI. "CICSZ4 tI 'l:. t.e m . m ~. do-nad zieję, t.c utn.yma
się dłl.ł·
bry. sp ra wn,. rowcr:
I!.czd cle,
zdrow ie lipotykam b. H rdecznycb ieJ we wrześn iu (wszak p rzed
JUdzI. w tym Pol i k ó w m lear.ka_
nami jeszcze t rzy
tygod n l~
iIlcych na tr&S!e..
Tutaj chlll:1.
lata!).
pada, PIlI<1&. Plda. .lld. clalej I
Wprawdde nalla .. Pocodyn' $ k, batatu."
Ila- m6wJ o InteDlywnycb...
Serdcetlle I ~race 180
lJ&daeIa w pler_ycb d nlaeb
'POldrowleni a nadesłał nuz stały
wndala. ale potem....
czytcin Ut Robert Czech. pełnl.cJ' . pięknie, alooeeuale. a pokoJoIe.
obeenie służbo w XXVm ant....
ellŃ JIII niestet,. - ehlGdD.Ie P olsk.fCjfo KontJ'llteottl. Woj..

al,
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Fot. Archiwum

akoweao w
Sitach
~. SirJL

Zbro)!l::rdl
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11 .~ -.KrzyŻÓwka~·
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SZYBKI PLACEK
• SLlWKOWY

.lABł.ECZNO

20

dag ma rc aryny.

cl.łkrl.ł,
20 da , mą kl
mą kj :demniacl.8nej,

l)'tk.a prou.ku

20 da.:
5 dag
-4 Ja jka,

do

p iec zen ia,
cu k ier wan!Li9 wy. 40 d ag Ś U 

wek

wę g icrek,

ok. 60 da g Jabłe k. 3 d ag 'ma sla do wys marow ania blachy. t roc::hę ta rtej'
bu lk!. cu kier p uder do posypa n ia uplec:::r.onego dasta.
Marga rynę utrzeŁ l: cukrem
na pu u.y stą masę, a nattepnie
uciera jąc dodawać pO Jednym
jaj ku : pO troc::bI; mąki wy.

m ieSl.8neJ r a.zem C pronIdem
do plecl. enia SIiWkI pokrajać
na po lówk i. wynucić peitkL

.

-

o j!
".

,.

li

li.! J. n
~ • "
•
~

a j abłka pokraja~ w plas lerkL
Do utartego cluta dodać IUrowe owoce, wymieszać, Wylotyć cluto na blachę,
wltawić do nagrzanego
wcze śniej
p iekarnika, a po
up lec:r:enlu
posypać cukr em pudrem W1mieuanym :& cukrem w aniliowym. Na jsmacm !ej n.o led
c ia sto lekko. cieple.
SALATKA Z PAPRYKI
1 kg Nl p ryk L 20 do g ce buli, 8 ty tek ole ju, 40 daJ' pom ldor6w. J O d ag k wunycb
j a bł ek,
sóL p!epn..
zIelona
p ictru uka.
Umyte owoce pap ryk i oc::l'.Yśclć
;
nasion,
pok,rajać
wzdlu t, a potem w pop n,ek
(jak n a klus k I). W p6lkrą t.k1
po kra jać

cebu lę.

I

••

Ci.erpienie
us:r.lachetnia -

••
•

twierdzą

wyna lazcy

•

I

Rabuś jak z bajki
we wspomnieniach

oficera
•

ł

ś ledcze go

Samobójcy
i zabójcy

------_.-!

ł

!

(z ra portu
inspektora pncy)

prr..edmlot, 38) pelzak" 3" dychawica o 3k:rzelowa, łOI np.
pocisk lr:arabinoWT.
. . . . . .: 1) IOlen1tantka a
. 5 VI. I) po _ampulacJł kod··
a".1l7. S) d dalaC't. wulenk l...
'o ruchu robotnlC'zqo UMfliN." 4) w

IftCklej

miłolocU

IlojUwe demoll)' przed.ławla!
D e . pollad uskr"ądloft,yc:h
P ....... :
n trełnił na Marco, 11) claWn! woJownlc7. kablI!! o rlalacb . drapłdn)'dI
brCle do ~gr,.: .6) a17nftJ' jpleIl) opera
G. Verd iqo,
U) ptaków, I) kom~n Arami. .
wall: wtciski - T1no, .). autor
naJwi4kl1.T · dopl)"w _ DUnllju, . ł) snami plo3enkar'91 o iml...
pOWtejc::1 .;,Kakaot'. Ił) I8łula. - Ił) du'a .....zc:::z, za) bnt Rwa, nlu. Danuta. 1) podobno 1I't.e,{ lIb!ru, 11) wielka bieda, li)' Jli 1.0...1 r .. IT) nil ałaejt k~ Je,
·1) dorOlJla poat.ać o-..d&.
~ l otteer I ezterema &w:ludkami, . leJo_J.
JOł
taeort.tłI
para. 14) w mitologii .recklej tkacz-.
." craftCUU' U\&k. dłw1ęku.
.wajJka, SI) prą.malc
dla lLa pqemleniona . w paMIr:a.
15' .kuplec: weneokf (l~
n ledtwladu, 54) do
prania 15) port nad Hawelą, 10) naj1313), podr6t.nilc o
JmJenlu ' lub do p leezenia, 38) poug). S'I) wybltnleJs:r.y kompoz.ytor wę
,ie nkl (1811- 1886). 11) król
per-ski , podbił Bab.llonlę. 19)
rzeka o wartklm nurcie. 10)
ezę§t grzyba,
2.2.) Im ię St.Cw Ińsk lej, ZfJa) listopadowy lolenl:r.ant, 28) ludowy taniec
jlątkl. 29) jl.łdan w dr:r.wlacb,
30' - orator, 31) wznonon,- Ul
mrowie. 331 metal zjem r:r.ad~
Iclch. 34) wczesna lub pOłna ,
35) dłw lg portowy.
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p!
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do- I
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. 'Jf

f-
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•

~2{

~~nr

J

I

~Q

poc!smatyć

be.z r u m ien ienia n a oleju,
da ć
pa pry kę I Ul6w
IJodsma żyć.
Nas tępnie
dodać starte na ,rubej tarce 0brane jabłka I' drobno po1c: ra- t
Jana pomld ory._ Krljt ko razem
poddusi ~, .dopra wić do t maku
solą. p lepn-em, m iel on ą
papryką, wsypać _poro
zI elonej
pietru5l.kl.. Na kła d ać do sloł
k ów i past eryZować n minut
KRYSTYNA
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Termin
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.".

..wanl.
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.Ie-

na .. rH k JilltkowJ'cb.

KRZYZOWKA

Z
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U / lłU

Po..l.mo: patos, !non, _Iroperta. dr aki. urod a, kolelrcjone r,
Lot na. agaw a. .lent, chruał. ramota. Iwin. Moslt wl., kantor,
Ikl ut. zaku p, k uale; prok u ra tun, , ,,,lot, I!.uba. aik ien, a wans,

•

pudel. lra1ct.. Ik.ta,
s pokój, knJ. n. fauna. IRon,
Nlua, koniunktura.. re. imentar%, ocbloda. w lltroba, atlu,
elita, tra kt, klusk i. ula mek. Zoł
ki, kpina, potu, ku.ua, ,.uu,
kWi n t.
NI ,rod 'l: autorskIl otrz.ymuje
aD I ...... wa.
Nag rod,. Ir lli lll:i:kow. wyloaowall: Geaewd. ".es,...,..
1
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