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CENA

Karnawał

1500 zł

Hys. LESZEK

MĘDRALA

Tajemnica
żółtej

koperty
Do redakcji trafua ulotka następującej treści: "Szanowni
Dzisiaj przed osiedlowym sklepem spożywczym
w godz. 15-18 odhędzie się wymiana zepsutych, hezużytecznych
zegarków mechanicznych w żółtych kopertach na nowe zegarki
elektroniczne. Zapraszamy."
Ten, kto ją przyniósł, sugerował, żc za tym może kryć się
afera.
Państwo..

FOL DIETER BLUM

Tak.

K opr J AC[K

wygląda karnawał
,

w Brazylii -

a jak. w naszym województwie - patrz strona 7
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18 stycznia w MKK "Niedźwiadek odbędzie się Wielki Bal
trzech laureatek
naszego konkursu na Dziewczynę "Życia".,\
.

W

szw ie

czasie

całonocnej

zabawy' przewiduje

się

z'udziałem
!:

.

liczne .. atrakcje,"

m.in. wręczenie nagród Dziewczynom "Życia", specjalną konfe~encję:'
prasową itp.
Karnety na bal można jeszcze rabYĆ w redakcji "Życia Przemyskiego"
,lub w barze "Niedźwiadek".~
Wszystkich chętnych do udziału w zabawie serdeczniezapraszam~.

Redakcja

Takie nie podpisane (nie finnowane) ulotki pojawiły się w wielu
przemyskich i jarosławskich sklepach osiedlowych. Uniwersalna
treść, brak daty, adresu i technika drukarska wskazywały na
możliwość wielokrotnego ich wykorzystania w różnych miejscowościach,
.
Kto robi interes, wymieniając elektroniczny "chłam" roderp z
Hongkongu na mechaniczny złom z byłego ZSRR? Co się za tym
kryje? Dlaczego tak ważne są żóhe koperty?
Chcąc to wyjaśnić i odpowiedzieć na te pytania, rozpocząłem
prywatne śledztwo. Pan, który w Jarosławiu wymienia! zużyte
zegarki na nowe, powiedział, że: "Chciałbym za dużo wiedzieć" i nie
udzielił mi żadnej infonnacji, nawet nie chciał się przedstawić,
Odwiedziłem sześć zakładów zegannistrzowskich (cztery w Przemyślu i dwa w Jarosławiu). Niektórzy ich właściciele nie udzielili mi
żadnych wyjaśnień, zasłaniając się tajemnicą zawodową, inni byli
bardziej rozmowni. Rozmawiałem rownież z inżynierem metalurgiem i złotnikiem. Na podstawie uzyskanych od nich infonnacji
udało mi się odpowiedzieć na pytanie: jaki interes kryje się za żółtymi
kopertami ?
Obudowa zegarka mechanicznego, zwana kopertą, często była
wykonana z żółtego metalu - mosiądzu, Dla uzyskania walorów
estetycznych pokrywano ją dodatkowo cieniutką warstewką złota.
Dawniej warstwa ta miała grubość 20 mikronów (mikron .- jedna
tysięczna milimetra). Dzisiaj najczęściej spotyka się zegarki pokryte
złotem grubości 5 mikronów. Stosując odpowiednią technologię
złoto to można odzyskać, Ze zrozumiałych względów nie podaję tego
przepisu, chociaż można go znaleźć w niektórych książkach dla
majsterkowiczów.
Średniej wielkości koperta ma powierzchnię całkowitą około 10 cm 2 ,
więc odzyskując złoto z 200 kopert, otrzymujemy l cm 3 czystego
złota, który waży 19,3 g. Mnożąc to przez cenę l grama otrzymamy
wartość 2,8 mln zł. 200 zegarków elektronicznych kosztuje 1,6 mln zł
(cena hurtowa 8 tys. zł za sztukę) Teraz łatwo obliczyć zysk, do
którego można jeszcze dodać niewielką kwotę, uzyskaną ze sprzedaży (do hurtowni zegannistrzowskich części zamiennych) tzw.
cyferblatów i mechanizmów. Ot i cała tajemnica interesu z żółtymi
kopertami .
Inną sprawą jest, że zajmują się nim ludzie, którzy najprawdopodobniej nie mają wymaganych licencji i nie płacą podatków, ale
to już zmartwienie funkcjonariuszy odpowiednich urzędów.
Jac.

ŻYCIE
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Konkurs na Dziewczynę "Życia"
zakończony!
Czytelnicy przysyłając kupony konkursowe, wybrali swoje faworytki. Oto lista
dziesięciu dziewczyn, które otrzymały najwięcej głosów (w nawiasach podajemy
ilość głosów):

Arkona ~ (319), Monika rtY (217), Ania GSY (199),
Małgośka ~ (180), Elżbieta GJ (160), Mariola II
(1)(152), GośkaCj)(15 l), Beata GJ (136), Ewka \1J (135),
Mariola\§)(127).
Dla trzech, które

zdobyły najwięcej głosów, czekają

nagrody.

Wręczymy

je

uroczyście 18 stycznia na Bału Dziewczyny "Życia" zorganizowanym w MKK
"Niedźwiadek".

Arkona, Monika i Ania! Zapraszamy Was na Bal!
(Koniecznie skontaktujcie się z nami wcześniej - osobiście
22-(0)

bądź

telefonicznie:
Redakcja

WYDARZENIA
• NSZZ "Solidarność" ZR "Ziemia
Przemyska" wystosował do Komisji
Krajowej "Solidarności" uchwałę,
w której protestuje przeciwko drastycznym podwyżkom cen energii elektrycznej, gazu i c.o., przeciwko podejmowaniu przez Rząd decyzji bez konsultacji
ze Związkami Zawodowymi. Zażądał
podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w razie nie wycofania pod-

• Urząd Rejonowy w Przemyślu
w ubiegłym roku (9 XII) przeniósł się
do budynku przy ul. Mickiewicza 10
(po Komendzie Rejonowej Policji),
a do jego pomieszczeń (ul. Katedralna
5) przeprowadziło się wraz z kasą dla
kobiet Rejonowe Biuro Pracy. Kasadla
mężczyzn, jak dawniej, mieści się przy
ul. Grodzkiej.

wyżek.

• Na podstawie rozkazu ministra
obrony narodowej dowodzenie 14
Pułkiem
Zmechanizowanym Ziemi
Przemyskiej objął (19 XII) mjr dypl.
Adam Buliński (poprzednio szef sztabu). Dotychczasowy dowódca ppłk
dypl. Andrzej Skóra na własną prośbę
przeszedł do rezerwy. W czasie pożeg
nalnej ceremonii podkreślono jego
zasługi w okresie formowania tej jednostki.

• Zarząd Regionu Pd.-Wsch. NSZZ
"Solidarność
'80" wystosował do
władz administracyjnych, biur posel-

skich

i

senatorskich, organizacji
politycznych i społecz
nych protest, w którym m.in. żąda
odstapienia od podwyżek cen w 1992 r.
"prowadzących nasze społeczeństwo do
granic ubóstwa ". Zwołal w tej sprawie
dla wszystkich zainteresowanych spotj.
kanie w Domu Kultury Kolejarza,
które odbędzie się 15 I.
związkowych,

• Uhonorowano rodziców, którzy
wychowali synów dla służby w Wojsku
Polskim. 21 XII w Klubie Garnizono·
wym w Przemyślu. 30 par rodziców
otrzymało Złote (jeśli co najmniej
5 synów odbywało wzorowo zasad·
niczą służbę wojskową) i Srebrne (3 co
najmniej synów w wojsku) Meda.le Za
Zasługi Dla Obronności Kraju.·

• Od początku br. PZU przekształciło
w Powszechny Zakład Ubezpieczeń
S. A. i stanowi jednoosobową spółkę
skarbu państwa (dopiero w 1993 r. do
spółki będą mogły przystąpić inne pod·
mioty).
się

• 1stycznia bp. Edward Białogłowski,
sufragan diecezji przemyskiej obrządku
łacińskiego dokonał na Osiedlu Rycers·
kim aktu poświęcenia kościoła pw.
Miłosierdzia Bożego. Nowo wzniesiony tymczasowy kościół -- drewniana
kaplica jest zaczątkiem nowej param.
Grunt pod budowę świątyni przekazały
siostry Felicjanki.

• Od 30 XII do 4 I trwało w Budapeszcie (Węgry) XIV Europejskie Spotka·
nie Młodych, zorganizowane przez
wspólnotę z Taize. W "Pielgrzymce
Zaufania" wzięło udział około 2 tys.
pielgrzymów z diecezji przemyskiej.

KRONIKA POLICYJNA
'"

,

1 stycznia

znałeziono

(środa)

• Smutny finał miała zabawa sylwestrowa w Hadlach Kańczudzkich.
Goście, chcąc zmusić orkiestrę do dal·
szych występów sprowokowali bójkę,
w czasie której Stefan Z., i Bogusław K.
doznali obrażeń i noc sylwestrową za·
kończyli na Pogotowiu Ratunkowym.
Policjanci ustalili, że sprawcami pobi·
cia są Andrzej K. i Mieczysław M.
• Tej samej nocy w Jarosławiu na bału
sylwestrowym w Cechu Rzemiosł
- jak w piosence
zjawili się dwaj
cywile-, którzy nic nie mówili, tylko zbili
szybę i zdewastowałi kilka sprzętów.
"Cywilami" okazali się: Krzysztof R.
i Remigiusz P.

3 stycznia (piątek)
• O godzinie 4.20 na przemyskim
Rynku patrol policji zatrzymał po·
dejrzanych osobników, przy których

i

przedmioty, mogące pochoz włamania. Dochodzenie potwierdziło podejrzenia. Zatrzymani, Adam
R. i Roman Sz., pół godziny wcześniej
włamali się do zaparkowanych przy
ul. Bohaterów Getta samochodów.
dzić

• W Korzenicy podczas załadunku
na polu RSP, na pracujących
przy ciągniku spadła słoma, która zapaliła się od będącego na "chodzie"
ciągnika. Spaliło się 50 ton słomy
i ciągnik. Straty wynoszą 18 mln zł.
słomy

4 stycznia (sobota)
• Omal nie doszło do tragedii w jed·
nym z przemyskich mieszkań, gdzie
w czasie rodzinnej libacji Teresa S.
ugodziła w okolice łopatki swojego
męża Andrzeja. Policjanci, mając na
uwadze los trójki nieletnich dzieci,
odstąpili od aresztowania krewkiej niewiasty.

Koledze lek. med. WITALI SLABIK wyrazy
z powodu śmierci

głębokiego

żalu

współczucia

MATKI
skladają:

Dyrekcja oraz

koleżanki

i koledzy z OBWODU Lecznictwa

Kolejowego w

Przemyślu
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na TYI)ZIEŃ (i)
ŚRODA

a STYCZI\IIA
PROGRAM I
8.00 Wiadomości
8.10 Dzień dobry
9.10 Domowe przedszkole
9.35 Wędkarz radzi - wyd. specjalne
10.05 .. DYNASTIA" - serial USA
11 .50 Wiadomości
12.00 TV Edukacyjna
16.00 Studio 7 proponuje
serial
16.15 .. WYCHOWAWCA" USA
16.40 Latający Holender - Klub Zdobywców Oceanów
17.15 Teleexpress
17.35 Publicystyka
17.55 Klinika zdrowego czlowieka
18.15 Swiat w oczach Lema
18.30 Rewizja nadzwyczajna
19.00 Zielona Linia
1 9.1 5 Dobranoc
19.30 Wiadomości
20.05 .. DYNASTIA" - serial USA
20.55 ABC ekonomii - FUNDUSZE
Inwestycyjne
21.00 Studio temat
21.30 Magazyn 60/90
22.00 Sport - wielki tenis
23.00 Wiadomości
23.25 BBC-World Service
PROGRAM II
7.30 Panorama /
7.35 Rano
8.00 Gazeta domowa
8. l O .. Ulisses 31" - serial franc.
8.35 Telewizja .. Biznes"
8.55 Swiat kobiet - magazyn
9.20 "Pokolenia" - serial USA
9.40 Rano
10.00 CNN
10.10 Język niemie7ki
16.25 P::lwitanie '(
16.30 Panorama
I
16.40" Pokolenia" --'r serial USA
17.00 Losowanie : zakladów gier
liczbowych
Totalizatora
Sportowego
17.05 Ekostres - Edukacja i samochody
17.35 "Allo. Allo" - serial ang.
18.00 Kronika z Krakowa
18.30 "Era nuklearna" (1) - serial
dok. ang.
19.20 Rozmowy oRzeczyniepospolitej
19.30 Język angielski
20.00 Publicystyka kulturalna
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.35 "Deadly business" - film USA
23.05 Film dok.
. 24.00 Panorama

CZWARTEK
9 STYCZNIA
PROGRAM I
8.00 Wiadomości
8.10 Dzień dobry - magazyn
9.10 Domowe przedszkole
9.35 Przyjemne z pożytecznym
10.00 "NA KRAWĘDZI MROKU"
- serial sensac. ang.
10.50 Po sześćdziesiątce - magazyn
11.50 Wiadomości
12.00 Telewizja Edukacyjna
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla mlodych widzów" KWANT"
17.15 Teleexpress
17.35 Telemuzak - mag. muz. rozryW.
18.05 Laboratorium
18.25 Podróże do Polski
18.45 Magazyn katolicki
19.15 Dobranoc
19.30 Wiadomości
20.05 "NA KRAWĘDZI MROKU" serial sens. ang.
21.05 ABC ekonomii - Pieniądze. które nie istnieją
21.20 Publicystyka
21.30 Pegaz
22.00 Widowisko publicystyczne
22.50 Wiadomości
23.10 Family Album - kurs języka ang.
23.35 BBC-World Service
PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35 Rano
8.00 Gazeta domowa
8.10 "Łebski Harry" - serial anim.
8.35 Telewizja Biznes
8.55 Swiat kobiet

8 I 1992 r.
21.35 Godzina szczerości
22.35 Sportowa sobota
23.10 Wiadomości
23.40 Film fab.
PROGRAM II
7.30 Panorama
7.45 Kaliber '92 - maga7yn wojskowy
8.00 .. Ulica Sezamkowa"
9.00 Ona - magazyn kobiecy
9.30 Nie tylko winnice
10.00 CNN
10.10 Magazyn TV Sniadaniowej
10.40 Tacy sami - program w języku
migowym
11.00 Polska Kronika Filmowa
11.10 Akademia polskiego filmu:
"Wolne miasto"
13.00 Zwierzęta świata "Bezcenna
przyroda"
13.30 Klub Yuppies
PIĄTEK
14.00 Wzrockowa lista przebojów
14.30 Sport - Koszykówka zawodo·
10 STYCZNIA
wa NBA
15.25 Camerata 2
PROGRAM I
16.05 .. 6 z 49" - teleturniej
8.00 Wiadomości
16.25 Losowanie Zakladów Gier Licz8. l O Dzień dobry
bowych Totalizatora Sportowe9. l O Domowe przedszkole
go
9.35 Szkoła dla rodziców
16.30 Panorama
10.00 .. Bill Cosby Show" (18)
16.40 .. Gang Olsena" - film duński
11.50 Wiadomości
17.30 Film anim.
12.00 Telewizja Edukacyjna
18.00 Kronika z Krakowa
16.00 Studio 7 proponuje
18.30 Program Pub!. Kult.
16.15 "Ciuchcia"
19.00 Program rozrywkowy
17.05 Język angielski dla dzieci
19.30 Publicystyka kulturalna
17.15 Teleexpress
20.00 Karnawałowy koncert muzyki
1 7.35 Piłkarska kadra czeka
hiszpańskiej - transmisja z Fil·
17.45 Klub dobrej książki
harmonii Poznańskiej
18.10 "Bill Cosby Show" - serial
21.00 Panorama
USA
21 .20 Slowo na niedzielę
18.35 Raport
21.25 Bez znieczulenia
19.00 Reflex
21.40 "Ring of Scorpio" - serial ang.
19.15 Dobranoc
19.30 Wiadomości
22.40 Jazzowy klub "Dwójki"
20.05 .. MAGNAT PRASOWY" (6) 24.00 Panorama
- serial austra!.
NIEDZIELA
21.05 Polskie ZOO (powt.)
21.20 Zespół "Zapis" przedstawia ...
12 STYCZNIA
22.00 Rock w Rio
23.10 Wiadomości
PROGRAM I
23.35 Wieczór Konesera
7.55 Program dnia
PROGRAM II
8.00 Tydzień
7.30 Panorama
9.00 Teleranek
7.35 Rano
10.00 Język angielski dla dzieci
8.00 Gazeta domowa
10.05 "Spic Mac Phec" (4) - film
8.10 "Lucky Luke" - serial franc.
austral. .
8.35 Telewizja Biznes
10.30 Swiat odkrywany (5)
8.55 Swiat kobiet
11.20 Notowania
9.20 "Pokolenia" - serial USA
11 .45 Koncert Życzeń
9.40 Rano
12.15 Sciśle jawne - wojskowy pro10.00 CNN
gram pub!.
10.10 Język angielski (43)
12.40 Teatr dla dzieci H. Januszewska
16.25 Powitanie
"Z Pirlim-Pem"
16.30 Panorama
13.15 Magazyn "Morze"
16.40 "POKOLENIA"- serial USA
13.30 Portrety "Hieronimus z Łodzi"
17.05 Dookoła świata Operacja Żagiel
film dok.
17.30 Programy regionalne
14.30 "Pieprz i wanilia"
21.00 Panorama
15.10 Telewizjer
21.20 Sport
15.30 TV Teatr Rozmaitości "Gra
21.30 "SHOGUN" (9)- serial USA
o brzasku"
23.00 Telewizja Alternatywna
17.00 Na cenzurowanym (1)
24.00 Panorama
1 7.1 5 Teleexpress
0.05 Telewizja Alternatywna (2)
17.35 Na cenzurowanym (2}
18.10 "Paradise" (2) - ser.
SOBOTA
19.00 Wie<:zorynka
19.30 Wiadomości
11 STYCZNIA
20.05 "RYZYKANT" (11) - ser. ang.
21.00 Sportowa niedziela
PROGRAM I
21.20 7 dni - świat
21.50 Zegarmistrz światla - T. Wot7.55 Program dnia
- niak
8.00 Wiadomości
22.20 Program rozrywko
8.10 Rynek - Agro
22.50 Wiadomości
8.40 Na zdrowie - magazyn
PROGRAM Ił
9.00 Ziarno - program Red. Katolic7.30 Przegląd tygodnia (dla niekiej
słyszących
9.25,,5 - 10 -15"
8.00 "Ulica Sezamkowa"
10.25 Język ang. dla dzieci
'10.30 "Wojownicze żółwie Ninja" 9.00 Film dla niesłyszących
..Ryzykant" (11) - ser. ang.
1 0.55 "Żołnierz nieznany
wojsk.
9.50 Powitanie
prog. dok.
10.00 CNN
11.20 Szkoła pod żaglami
10.20 Programy lokalne
11 .50 Wiadomości
12.00 Z Polski rodem - magazyn po- 10.50 Magazyn przechodnia
11.00 Publicystyka
lonijny
11.30 Podróże w czasie i przestrzen i
12.40 My i świat
13.00 "Siódemka" w "Jedynce" 12.20 Zwierzęta wokół nas
13.00 Express Dimanche
14.00 Walt Disney przedstawia
13.15,,100 pytań do ... "
15.15 Czas rodzin
15.45 Kto się boi szkoły - Kto się boi 13.55 "Rebusy" - teleturniej
14.15 "Skarb z ziemi niczyjej" (5)
seksu
- ser. niem.
16.25 "Balzak. czyli świat Kazimierza
15.05 Telegielda
Mikulskiego" - dok.
16.55 Katolicki Magazyn Młodzieżowy 16.15 Panorama
16.40 Do trzech razy sztuka
17.15 Teleexpress
17.35 Z kamerą wśród zwierząt 17.10 Studio sport
18.00 Bliżej świata
- "Warany z Komodo"
17.55 Magazyn sztuk wizualnych 19.00 Wydarzenie tygodnia
19.30 Publicystyka kult.
"Oko"
18.25
"Detektyw
w
sutannie" 20.00 Przeboje Bogusława Kaczyńskiego
- serial ang.
21.00 Panorama
19.15 Dobranoc
21 .20 "Zabić na końcu" - film pol
19.30 Wiadomości
23.00 Program artystyczny
20.00 Polskie ZOO
24.00 Panorama
20.05 Film fab.
9.20 .. Pokolenia" - serial USA
9.40 Rano
10.00 CNN
10.10 Język angielski (13)
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 .. Pokolenia" - serial USA
17.05 Pół godziny .. nowoczesności"
17.35 .. Cudowne lata" - serial USA
18.00 Kronika z Krakowa
18.30 George Bernard Shaw - film
dok. ang.
19.30 Język franc. (11)
20.00 Sport
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 Studio Teatralne "Dwójki"
R. Musil "Marzyciele"
24.00 Panorama
0.05 "Marzyciele" cd.

ŻYCIE

8 I 1992 r.
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Partnerzy Przemyśla

N ie stracić
historycznej szansy
II

II

I I I

Paderborn czyli Bom der Pader - co w tłumaczeniu na
, język polski oznacza "źródło rzeki Pader" - to nazwa miasta
położonego w pięknej, malowniczej Północnej Nadrenii-Westfalii, miasta, które może zachwycić każdego turystę. Jego walory,
nie tylko krajobrazowe, nie uszły również uwadze przedstawicielom Rady Miejskiej Miasta Przemyśla, którzy mieli okazję gościć
w nim od 28 X do 2 XI ub.r.
Nikt ze zwiedzających Paderbom nie powiedziałby, że w czasie
II wojny światowej zostało ono zniszczone w 85%. Poza
pieczołqwicie pielęgnowanymi miejscami pamięci czy pomnikami poległych nie ma nic, co przypominałoby tamte okrutne
czasy. To liczące 130 tysięcy mieszkańców miasto z rzucającym
się w oczy niemalże na każdym kroku niemieckim porządkiem,
a szokującym nierzadko większość cudzoziemców - zwłaszcza
nas Polaków - potrafiło doŚĆ szybko podżwignąć się z gruzów,
by po przeszło 45 Jatach imponować chociażby samymi cyframi,
które mówią już same za siebie: ponad 20 hoteli; 60 restauracji
i niemniej różnego rodzaju barów, bistro, kawiarni; 3 szkoły
wyższe, pomijając instytuty i różne inne formy doskonalenia
wyższego; 7 imponujących galerii sztuki; 102 związki sportowe;
45 hal sportowych i gimnastycznych; 17 kortów tenisowych; dwa
stadiony; sześć torów żeglarskich i.. . długo by tu można jeszcze
wyliczać.

stawicieli wszystkich frakcji i zastępcy dyrektora administracji
Dietera Barthy oraz dr. Johanna Slaviga, wydanej w hotelu
"Ibis" na cześć polskich gości .
Co na temat tej wizyty w dalszym ciągu "Westfalisches Volksblatt" (fragmentyarykułów)

"Historische Chance
nicht verpassen"
Paderbo r n (SI) . AuSlau 'ich von
rtretern der Jugendarbeit. g ei lige Besuche und Konzerte
es be lder Musikschu -

Pade rborn bez eichnete er ais .. Ouver·

lure " der Zusammenarbell. die Slch
ku nftł g auch au ł w l rts c ha l l licłl e s Gebiel erslrecken kónn

,,Najwyższy

czas"
Przebywali w Pederbornie (przedstawiciele Rady Miasta Przemyśla
przyp. red.) już od wtorkowego wieczoru. Aż do
odjazdu, który miał miejsce w sobotni poranek, uczestniczyli
w specjalnie dla nich przygotowanym dość obszernym programie, w którym dominowały dwa punkty: zwiedzanie miasta

sami mieszkańcy. Nikt do tej pory nie scharakich lepiej niż sam H . Heine: "Walczą dobrze, piją
dobne, a kiedy podają Ci dłoń, wtedy płaczą. Są sentymentalnymi
A jacy

są

teryzował
dębami".

Czy faktycznie tak jest, będziemy mieli okazję przekonać się
bowiem wymiana przedstawicieli młodzieżowych
obozów pracy, jak też wzajemne wizyty i koncerty zespołów
kameralnych obu szkół muzycznych, jak też wzajemne wystawy
artystów obu miast to pierwsze kroki, którymi powinna rozpocząć się w połowie następnego roku partnerska współpraca
między Paderbomem a oddalonym w linii powietrznej - jak
podaje "Westfalisches Volksblatt" (miejscowa gazeta) - 01000
km Przemyślem. Po pierwszej wizycie delegacji miasta Paderbom w mieście liczącym 70 tysięcy mieszkańców, położonym na
polskim południowo-wschodnim cyplu; blisko granicy ukraińskiej, wyruszy w kWietniu lub maju następnego roku do
Przemyśla druga już z kolei delegacja z Paderbom.
Głównym celem tej wizyty będzie uczestnictwo władz tegoż
miasta w uroczystościach poświęcenia odrestaurowanego cmentar7.a niemieckich grobów z l i n wojny światowej.
Oficjalne przypieczętowanie związku obu miast powinno
nastąpić, jak podaje "Westfalisches Volksblatt", dopiero w czasie następnej wizyty władz miasta Przemyśla w Paderbornie. Ten
plan współpracy został omówiony vi dniu 2 Xl 91 podczas
uroczystej kolacji z udziałem burmistrza Wilhelma Liike, przedjuż niebawem,

Wilhelm luke
Napolskiemu .

wręcza pamiątkowy

.obraz

Mieczysławowi

i fachowe rozmowy partnerskie. Na posiedzeniu Rady Miejskiej
miasta Pederborn, kierownik delegacji Andrzej Matusiewicz,
pełniący funkcje przewodniczącego Rady Miejskiej, wręczył
burmistrzowi W. Liike nowy herb jego tysiącletniego grodu
i powiedział: "Już najwyższy czas, by Niemcy i Polacy zbliżyli się

Apel Stowarzyszenia
Niepijących i Niepalących
"Abstynencja"
im. Zbigniewa Skalskiego
00-490 Warszawa. ul. Marii Konopnickiej 6
Zachęcające, zdradliwe rady: "pij na zdrowie", "pij kulturalnie" doprowadzają miliony Polaków do uzależnienia się od alkoholu. Wiele kobiet naśladuje
pijących mężczyzn i wciąż niedostatecznie uczymy dzieci trzeżwości. Tragizmu
spustoszeń biologicznych i moralnych, spowodowanych samobójczą beztroską, nie zdołają wyrazić żadne przeliczenia na pieniądze . ,
Poczucie odpowiedzialności za przyszłość Polski żąda od nas natychmiastowego, energicznego działania. Prawda jest jedna: tylko zupełne odrzucenie
wszelkich narkotyków - jak alkohol, nikotyna i inne środki odurzające,
całkowicie chroni przed nimi każdego zawsze i wszędzie oraz wyzwala z nałogu.
Postępujmy zgodnie z prawdą, zgodnie z sumi'eniem. Rozpocznijmy naprawę
od siebie. Służmy przykładem własnego życia. Dla dobra naszej Ojczyzny, dla
szczęścia naszych rodzin żyjmy godnie, niezależni, naprawdę z siebie zadowole-

ni.
Nie bądź obojętna, nie bądź obojętny, zapisz się do naszego Stowarzyszenia.
Okaż dobrą wolę. Okaż odwagę. Czekamy na Twój list. Od Ciebie wiele zależy.
Zgloś się, jeśli możesz podzielić się swymi doświadczeniami w zwalczaniu
uzależnień od narkotyków, lub sam masz problemy alkoholowe, aby z nami
współdziałać: kierować ludzi chcących wyzwolić się z nałogów do grup ,,AA";
aby wzmocnić nas ... i siebie w swojej abstynenckiej postawie -aby było widać
nas - abstynentów w społeczeństwie .
Dyżurujemy w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17-19 w lokalu
Komendy Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, pod podanym
wyżej adresem.

Padarborn . Bazylika

romań.ka

z XIII w ,

Fot Bernd Schlusselburg

do siebie i aby oba narody budowały wspólną jirżyszlość ".
..Państwa miasto zrobiło na nas wrażenie " podsumował A.
Matusiewicz przy piątkowej, pożegnalnej kolacji polskiej delegacji. Mówił też o historycznej szansie dla zacieśnienia stosunków
między obydwoma miastami, której nie można przegapić. To
spotkanie w mieście nad rzeką Pader określił jak o "uwerturę" do
współpracy, która w przyszłości mogłaby swym zasięgiem objąć
również dziedziny gospodarcze.
Brama kieruoek - Wscbód
Oddalony 12 km od ukraińskiej granicy Przemyśl stanowiłby
dla niemieckich firm "najlepszą bramę - kierunek Wschód",
gdzie w wyniku przemian demokratycznych otworzyłby się dlań
potężny rynek. Przemyśl tworzyłby zarazem granicę między
kulturami Wschodu i Zachodu. Mają tam bowiem swą siedzibę
dwaj biskupi: rzymsko-katolicki i ortodoksyjny.
Przemyśl stanie się po Le M ons we Francji (1967), Bolton
w Wlk . Brytanii (1975) i Bellevile w USA (1990) czwartym
partnerskim miastem Paderbom. Burmistrz tegoż miasta
W. Liike ma nadzieję, że w ciągu paru lat rozwiną się bezpośrednie kontakty między obywatelami miast, nie tylko na
gruncie szkolnictwa czy związków, lecz także między strażą
pożarną. Zastępca dyrektora administracji, Dieter Bartha odwiedził wiosną jako pierwszy paderborski emisariusz wspólnie
z zastępcą burmistrza, Hansem Th6ne podzielone rzeką San
i położone na 7 historycznych wzgórzach przyszłościowe partnerskie miasto.
Dartha zaznaczył, że od czuł tam wyrażny zwrot obywateli tego
miasta do Europy, do kultury zachodnioeuropejskiej.
Bibliotece Przemyskiego Kolegium Językowego, w którym od
nieda wna wykład a się język niemiecki, zostaną ofiarowane nowe
pomoce naukowe, dzięki honorarium pana Barthy i frakcjom
Rady Miejskiej Paderborn.
Mieczysław Napolski
szef administracji noszący tytuł
burmistrza· wskazał na brak organizacyjnych i politycznych
doświadczeń przy odbudowie administracji komunalnej w Rzeczypospolitej Polskiej (35 przedstawicieli "Solidarności" i I komunista tworzą Parlament Miasta Przemyśla). Oświadczył też,
iż chcialby kilka ze zdobytych w Pederbornie doświadczeń
zaszczepić u siebie zaraz po powrocie . A tak opisał Napolski
paderbomczykom ich nowych partnerów na Wschodzie; "Jesteśmy narodem prostym, ale uczciwym ".
Czy i jak bardzo owa współpraca okaże się dla nas przemyślan
i naszego równie pięknego miasta korzystną, czas pokaże.

Kulisy Sejmu
Na księgarskich półkach pojawiło się opracowanie
Bobdana Kopczyńslóego (posła na Sejm Rzeczypospolitej
X Kadencji) zatytułowane ,,Misja poselska - kulisy". Na
wstępie czytamy: .. Od zarania dziejów ludzkości nie ma
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czym jest państwo ?
Jednak znakomita większość myślicieli różnych okresów
rozwoju społeczeństwa jest zgodna, że państwo jest to
organizacja przymusowa , suwerenna (w ujęciu wewnętrz·
nym i międzynarodowym), terytorialna, a nadto - . wedlug
koncepcji komunistycznej
panowania klasowego w' sferze ekonomicznej i spolecznej". Kopczyński poddaje wnikłiwej analizie system komunistyczny, w szczególności
zaś jego aparat przymusu . Rozdział pierwszy ,,Misji... "
autor poświęcił Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz
procesowi likwidacyjnemu SB, ORMO, ZOMO, MO.
Ujawnia również mechanizm działań posłów i członków
rządu PRL. Rozdział następny poświęcił drugiemu bastionowi socjalizmu - wojsku. Rozdział trzeci - to
analiza sądownictwa PRL-u, natomiast rozdział czwarty
stanowi syntetyczną propozycję reformy prawa polskiego.
Książka Kopczyńskiego zawiera akcent przemyski.
W rozdziale II autor cytuje fragmenty listu majora
Edwarda Skalskiego z Przemyśla, który w czasie stanu
wojennego został zwolniony z wojska. Bogaty material
korespondencyjny pozwolił autorowi na postawienie kilku tez. Autor uważa, iż nadal prowadzonajest negatywna
kampania wobec "Solidarności" w wojsku, jak również
podtrzymuje się atmosferę strachu i przeświadczenie, że
nic się nie zmieni i że zmiany nie są stale, lecz przejściowe .
Trzeci kierunek działań kierownictwa MON
zdaniem

Tekst oraz tłumaczenie
MONIlU. MARESCH
Kopczyńskiego
to niszczenie dokumentów partyjnych.
"Oznacza to, że zmiany są pozorne, kadrowe zaplec<e
PZPR nie naruszone co do istoty, a usuwani są ci, co
uwierzyli w reformy, bo działy kadr - najważniejsze
ogniwa w wojsku nie są obsadzone kadrą oficerskq o opcji
politycznej solidarnościowej" - konkluduj\' Kopcz yński.
Książka ukazała się w nakładzie własn ym, a jej motto
brzmi : "Polakom skrzywdzonym przez komunizm",
(aw)

Sprostowania
W nr 50 ŻP z 11.12.91 -

w tekście "Blogosławiony

w Bacbórcu" omylkowo zmienione zostało imię bło
gosławionego biskupa Pe1czara. Powinno być
wiście Józef, nie Jan. Przepraszamy.

oczy-

•••

W nr 51 ŻP z 18.12.91 - w tekście ,Jedno życie
- wiele tragedii" wydrukowane zostalo: ,,Dziecko
(.. .) trafiło C..) do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na oddział zakażny". Autorka nie miała na myśli
Oddziału Zakaźnego przy ul. Rogozińskiego, ale
pododdział biegunkowy oddziału dZlecięcego przy ul.
Słowackiego. Sprostowujemy i przepraszamy za to
niedopatrzenie.
R edakcja

•••

W notatce zat~łowanej "Powrót do służby Bogu,
Polsce i Bliżnim' ,która ukazała się w "Życiu Przemyskim" z dnia 4.12.199 l L, są I?rzekręcone nazwiska
niektórych twórców skautmgu I harcerstwa przemyskiego. Powinny być : A. Chmelik, B. Błażek,
D . Chłopowski , M . Mudrykówna, A . Cisek .
Pomyłki zaistniały najprawdopodobniej w wyniku
błędów maszynowych. Mając na uwadze znaczenie
tych pomyłek wnoszę sprostowanie i przepraszam .
Komendant Przemyskiej Chorągwi
hm Andrzej Berestecki
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Reporterski rajd po województwie
Aby przekonać się jak radzą sobie
gminy w trudnych, zimowych warunkach, odwiedziliśmy kolejno
Urzędy Gminyw Rakietnicy, Pruchniku, Kańczudze iDynowie.

W PRUCHNIKU
Problemem numer jeden jest komunikacja. Jarosławski PKS
zlikwidował kilka kursów, które podobno były nierentowne.
Mogą być one przywrócone, jeżeli Urząd Gminy dopłaci 1500 zł
do każdego kilometra.

W ROKIETNICY
Czteropokojowe mieszkanie czeka na ...
... małżeństwo nauczycielskie, najlepiej anglistów lub germanistów. Takiej informacji udzielił nam sekreta]rz gminy
Rokietnica Władysław Skubień, relacjonując jej sytuację ekonomiczną. Gmina jest gotowa w każdej chwili przyjąć takie
małżeństwo i zapewnić mu wszelkie wygody.
Do najpoważniejszych kłopotów zaliczyć można bardzo kiepski
stan nawierzchni dróg, co zimą daje się szczególnie odczuć. Nie
ma sprzętu do posypywania dróg, a pobliski SKR wymaga zbyt
dużych opłat za wypożyczenie odpowiednich maszyn. Musi to
dziwić, skoro długość dróg podlegających gminie Rokietnica
wynosi niespełna 10 kilometrów. Dotychczas wypadków było
niewiele, ale zważywszy, iż gmina leży na terenie pagórkowatym,
zagrożenie jest bardzo realne.

Zimy i trudności, jakie w tym okresie wystąpią nie traktuje się
w Kańczudze jako "dopustu Bożego". "Narzekanie jest
najczęściej

Okres zimowy to zwiększone wydatki. Urząd Gminy przygotował środki fmansowe z tzw. "funduszu mieszkaniowego" na
jednorazowe, bezzwrotne zapomogi dla najbardziej potrzebujących. Specyficzne dla tej gminy warunki terenowe sprawiają,
że utrzymanie dróg w okresie zimowym jest trudne i kosztowne.
Gmina - podobnie jak w Pruchniku nie posiada sprzętu
specjałistycznego (piaskarki, pługi), a SKR za te usługi każe
sobie słono płacić. Wszystko zależy od pogody. Ostra zima może
spowodować wyłączenie z ruchu niektórych odcinków dróg
lokalnych.

Kolejny problem to łączność telefoniczna - regularnie pow większości wiosek. "Zdarza się tak - mówi W.
Skubień że i po trzy tygodnie nie ma połączenia z miastem
wtarzający się

i jeżeli nadal tak

będzie, mieszkańcy przestaną płacić

abonament'

W KAŃCZUDZE NIE NARZEKAJĄ
Od burmistrza miasta i gminy Kańczuga dowiedzieliśmy się,
że sytuacja finansowa jest korzystna. Dlatego też urząd mając
w perspektywie dwóch lat przejęcie oświaty (siedem szkół
podstwowych i jedna średnia), póstanowił nie przekazywać
środków finansowych na dorażne.łatanie dziur w budżetach
szkolnych, a skumulować je. Trwają prace legislacyjne nad
utworzeniem "Fundacji Pomocy Szkole", która wystartuje ze
100 - mln kapitałem początkowym i poprzez inicjatywy gospodarcze ten kapitał pomnoży, co w przyszłości powinno
uwolnić szkoły od kłopotów finansowych. (O tej bardzo ciekawej
inicjatywie jeszcze napiszemy).

usprawiedliwieniem swojej bierności

powiedział

W DYNOWIE
Największym problemem staje się zarysowujący się coraz
bardziej podział na gminę i miasto (o czym obiecujemy obszerniej napisać). Poza tym usłyszeliśmy tu o typowych dla
większości gmin kłopotach.
Rejon Dróg Publicznych w Przemyślu nie zawsze jest w stanie
zabezpieczyć przejezdność na drogach. Na szczęście jest w Dynowie Zakład Gospodarki Komunalnej, który dba o 30 kilometrów
dróg lokalnych. Kakład dysponuje specjalistycznym s'przętem
i środkami do utrzymania w odpowiednim stanie ulic l szos.
Gorzej jest w oświacie. Zabezpieczenie zimowe szkół oceniać
można na minus dostatecznie. Na razie w żadnej z sześciu, na
terenie miast i gminy, szkół nie brakuje opału, ale zapasy
i fundusze są na "styk".
Aby pomóc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej, Urząd Miasta i Gminy uruchomił tzw. fundusz
czynszowy. 502 osoby otrzymały zapomogi na łączną kwotę 197
mln zł, dalszych 100 osób otrzyma pomoc w najbliższym czasie.
(i.s. i a.w.)

obie firmy otrzymały z urzędu zatrudnienia
w sumie miliard osiemset tysięcy złotych. Uznano, że tyle pieniędzy trzeba, by za trzy miesiące
bezrobotne dotąd szWaczki przystąpiłydo szycia
- habitów, sutann, komży i czego tam jeszcze
świątobliwe dusze zapragną. PRIM miał przygotować halę, "Vistula" zakupić maszyny, a Rejonowe Biuro Pracy wyszukać w rejestrze 100
bezrobotnych.
Przystąpiono do roboty. Dobrze się akurat
Trudno dzisiaj po dwóch latach powiedzieć, kto pie
padł na
pomysł zawiązania spółki "Vistuli" i PRIM-u. Czy byłto Adam ZASTYREC, złożyło, bo firma dyrektora Mazura nie była
dyrektor ZPO "Vistu la" w Przeworsku, czy szef wielozakładowego Przed- przygnieciona zamówieniami na usługi, część
pracowników mogła szybko zagospodarować
siębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Stanisław MAZUR, czy
nie wykorzystaną przestrzeń. W maju hala była
może ówczesny zastępca naczelnika Przewarska Henryk PElC, który
przygotowana, czekały gotowe do pracy szwaw trakcie kampanii wyborczej do samorządu publicznie informował czki. Tylko dyrektor Zastyrec miał problemy,
o swych związkach z planowanym przedsięwzięciem (np. "Nowiny" z 24. poszukiwał nowego pomysłu, gdyż planowany
05.1990 r.). Gdy rodził się pomysł dwa zakłady poczynały sobie całkiem biznes z kapłanami nie wypalił.
nieźle, wydawało się, że wszystko musi się udać, stąd i chętnych do
Trudno cokolwiek wyrzucać panu Adamowi,
przypisywania sobie roli inicjatora było wielu. Dzisiaj, gdy konsekwencją. wszak obecne czasy nawet dla większych ginieodpowiedzialnych poczynań może być upadłość firm trudno znaleźć gantów przedsiębiorczości nie są łatwe. Firmy
winnego.
plajtują, zwalniani z zakładów ludzie szturmują
Przeworski Zakład Przemysłu Odzieżowego
"Vistula" SA szyje glównie męskie ubrania. Jest
to firma stosunkowo młoda, liczy 16 lat. Od
początku kieruje nią Adam Zastyrec, niegdyś
aktywny dzialacz PZPR-u. Właśnie dyrektor
Zastyrec, pragnący uchodzić za operatywnego
i dynamicznego menagera, przed dwoma laty
zwietrzył (poinformował o tym nawet telewidzów w teleexpressie), że doskonałe interesy
można prowadzić z klerem. W końcu nieważne
kto i co kupuje - czy Rosjanie mundury dla
czerwonoarmistów czy kapłani sukienki duchowne. Liczy się, aby towar szedł. Rutynowy
eksport ubrań za Bug był dla "Vistuli" coraz
mniej intratny, więc pan Adam postanowi! odziać "od stóp do glów" wszystkich księży,
mnichów i siostrzyczki.
Żeby jakiekolwiek przedsięwzięcie moglo się
udać, prócz pomysłu i niezbędnej wiedzy potrzebne są środki, w tym wypadku hala, maszyny
i pieniądze. I oto na scenie pojawia się dyrektor
Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-M ontażo
wych w Przeworsku - firmy dysponującej
wołną przestrzenią, którą można adaptować na
halę produkcyjną. Stanisław Mazur - - bo o nim
mowa - jest przeciwieństwem Zastyrca. Cichy,
spokojny, ciągłe jakby przestraszony, aż dziw, że
kiedyś został dyrektorem. Można dać głowę, że

-=--

burmistrz. - Żyjemy w czasach bardzo trudnych, istnieje wiele
probłemów i klopotów, ale jedynym wyjaśnieniem jest ich rozwiązanie, a nie narzekanie". Słowa te dobrze świadczą o gospodarzach miasta i gminy Kańczuga, a że nie są one tyłko
pustym hasłem - można przekonać się, odwiedzając tę gminę.

(Zdjęcia:

JACEK SZWIe)

na przemyślenia, jednak nie umieli nawet sprecyzować co zamierzają robić, czy planowa spółka
ma zająć się szyciem ubrań, kuciem koni czy
produkcją rakiet.)
I
W końcu cala sprawa znalazła finał w Są<Jzie
Wojewódzkim w Przemyślu 16 grudnia 1991 r.
Sąd zasądził od PRIM-u zwrot kredytu, co
łącznie z odsetkami wyniosło około 1,5 miliarda zł. Przedsiębiorstwo jest bliskie bankructwa,
z końcem roku zwolniło kolejnych pracowników. Pożyczone pieniądze firma przeznaczyła
na adaptację hali, z której nie ma żadnego
pożytku, nie zdolała też dotąd sprzedać gotowego obiektu. PRIM nie ma pieniędzy nie tylko na
zwrot kredytu, ale nawet na opłatę sądową, by
móc skarżyć za wynikłe straty dotychczasowego
wspólnika.
W korzystniejszej sytuacji znajduje się "Vistula". Zakład oddał pożyczkę. Dyrektor Zastyrec nie zamierza tylko płacić karnych odsetek.
Twierdzi, że by/oby to niesprawiedliwe, gdyż
pieniądze cały czas leżały na nie oprocentowa-

Trzech muszkieterów z

III

nie on

wymyślił spółkę, choć stał się

jej

główną

ofiarą·

25 lutego 1990 roku dyrektorzy Zastyrec
i ~azur podpisują w imieniu zarządzanych firm
umowę, wbowiązując się, że wspólnie i w porozumieniu poprowadzą przedsięwzięcie gospodarcze. Dyrektor Zastyrec złożył pod umową
podpis mimo braku akceptacji rady pracowniczej zakładu.
Do szczęścia brakowało jeszcze tyłko pieniędzy. Ale i tę przeszkodę udało się obu panom
zadziwiająco łatwo pokonać, chociaż kredyty
były wówczas bardzo drogie, a zaciąganie ich
dość ryzykowne. "Solidny" biznes - plan był
podstawą do zawarcia kolejnej umowy, tym
razem z Rejonowym Biurem Pracy. 4 pażdzier
nika 1990 r. w zamian za perspektywę 100
dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych,

urzędy zatrudnienia. Któż w takiej rzeczywistości mógłby wymagać od szefa niewielkiej bądź
co bądź flIllly, aby na poczekaniu znalazł zatrudnienie dla 100 osób. Dyrektor Zastyrec aż

sumował dyrektor. Pożyczkodawca nie widział
już w tym momencie żadnych szans na zgodne
z umową wykorzystanie kredytu i zażądał na-

nym koncie (sic!). 28. Ol. 1992 r. wypowie się na
ten temat skład sędziowski.
Panowie dyrektorzy nie mają żadnych wyrzutów, że tyle czasu zablokowali pieniądze
funduszu pracy, z których chętnie skorzystaliby
bezrobotni. Nie wydaje się też, by mieli ponieść
konsekwencje swej .bezmyślności.
Henryk Pelc - duchowy ojciec przedsię
wzięcia - nie piastuje już stanowiska naczelnika
miasta, przestał również zajmować się problemami bezrobocia. Wprawdzie jesienią raz jeszcze wystawił swoją osobę pod osąd wyborców
(kandydował na posła z ramienia Sojuszu Lewicy), niestety doznał kolejnego niepowodzenia.
W trakcie tej kampanii już nic nie wspomniał
o spółce "Vistuli" i PRIM-u.

tychmiastowego jego zwrotu. (Kredytobiorcy
wnosili wprawdzie o jeszcze kilka miesięcy czasu

JAN SOBIESZVK

poczerwieniał

z gniewu, kiedy zostało mu przypomniane pisemne. zobowiązanie w sprawie wykorzystania pożyczonych pieniędzy.
- Zmieniły się czasy - stwierdził na spotkaniu w RBP - szukam ewentualnych. kontrahentów,jeżdżę po Europie, załatwiam. Tyle, że
to nie takie proste jak się państwu wydaje. Nie
możecie oczekiwać ode mnie cudu. Ewentualnie
zwrócę pieniądze, oczywiście bez odsetek - pod-

ŻYCIE

8 I 1992 r.
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Myśli
zatrzyntan~
Krystyna ukończyła kurs motorowy. Po egzaminie
Pyt~U'tljaciólka:
'
- Nie ale to niesprawiedliwość. Na dwa pytania
odl'0w{edzialam dobrze, tylko na trzeclID się
potkn~am.

- Jakle to były pytania?
-- Pierwsze: filIę i nazwisko, drugie: data urodzenia,
trzecie: co to jest silnik spalinowy.

pożaru

Kandydatka na śpiewaczkę z niepokojem pyta nauczyciela:
- Mistrzu, chcę znać prawdę. Czy uważa pan, że mój
głos może się jeszcze kiedyś przyaać?
- Owszem, dlaczego nie? Na przykład w czasie
czy katastrofy okrętowej.

- Jak ci idzie w szkole?
, .
- Dobrze, ale nie wyobrażasz sobie tatusiu, jak: pan nauczyciel ci zazdroscl?

Wż

.:.::..:
kilka ri!ZY
tWOIm oJcem!"

złapał mnie za ucho i powiedział: ,,Ach, gdybym ja był

Sa/on samochorjowy w Pary#u. Klient przygląda się z zainteresowaniem
nowemu modelOWI POJazdy, ktory zachwd/a mu sprzedawca:
- To wsp:lll.1ałv woz. Cena przystępna, naprawdę opłacalny napytek.
Niech P!lIl sobie {ylko ~9~razJ, ~.&dy wYJed~,e pap z Paryża o piątej rano,
to bedZle pall w LyoIl,!e JUZ li{ plęc goo..zm poznlęl...
.
.
-No a co Ja mam nIby robIĆ w tym Lyonie o dZIeSIąteJ rano?
Przepraszamy Panią za zamieszczenie w nr. 50 "ŻP"

(11 Jal.l99l)

zdjęcia

bez jej zgody.

Zapowiedzi imprez: JAROSLA W- Miejski Ośrodek
Kultury: 8, 9, 11 I - "In excelsis deo" - misterium
bożonarodzeniowe w wykonaniu młodzieży przeworskiej; 13 I - Koncert zespołu "Jorika" z Mołdawii; 14
I - "Dary czterech wróżek" - Teatr Lalki i Aktora
Kacperek; LUBACZÓW - Miejski Ośrodek Kultury: 12,
14 I - "Za siedmioma górami"; 12 1 - "Plotka"
- spektakle zespołu teatralnego ,,Arka Lwowska";
PRZEMYŚL Biuro Wystaw Artystycmych: 8-12
I - Wystawa "Rysunek'91 "; MKK "Niedźwiadek": II
I - "Recepta na wszelki wypadek" - wieczór poetycki
Jerzego Mamcarza; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej: Wystawy: "Zegary i portrety ze Lwowa", "Jaćwierz
i Litwa"; 10 I - otwarcie wystawy ,,Kamienie ozdobne
Polski"; Towarzystwo Dramatycme ,,Fredreum": 12
I - "Wodewil lwowski"; Wojewódzka Biblioteka PubIicma: Wystawa ,,Melchior Wańkowicz- -w 100rocmicę
urodzin"; PRZEWORSK - Miejski Ośrodek Kultury:
II, 12 I - ,,In excelsis deo" - misterium bożonarodze
niowe w wykonaniu młodzieży przeworskiej.
-----"----Jarosław: Kraszewskiego, Rynek. Lubaczów: 9-go maja (dyż. stały). Przemyśl: Jagiellońska

• Niektórzy ludzie tak ceni4.prawdf' że
ni4. z wielką oszczędnosclą·

poslugują się

H. Ray Golenor

Wykorzystaj tę porę- dla
najlepszą na przepędzenie nałogów i złych przyzwyczajeń. Podreperuj zdrowie i zadbaj o wygląd. Rozpocznij nowe życie albo ulepsz stare. Koziorożcu, nie zmarnuj tej

w ubiorze ...- to kobieta,

Ciebie

ktora go nosi.
Yves St Laureat

• Nie musisz zajmować się wszechświa
tem, zajmij się samym sobą.

szansy!

A. BenaeU

Wodnik (21. 01-20. 02)
Nie wahaj się iść naprzód, pokazuj się od słonecznej strony.
Jeśli napotkasz trudności- udawaj zadowolenie_ (Przestraszysz tym wrogów, którzy, niepewni swych działań,
przestaną Ci dokuczać). Uśmiech rozgrzewa i wiele wynagradza.

Wybr. (P)

Fraszki
Łatwiej
Łatwiej

od złego się odżegnać·
je od siebie odegnać.

niż

Ryby (21. 02-20. 03)
Kroczymy po ziemiach niemanych? Prawdopodobieństwo
błędu jest duże. Nie gardź niczym, nie śpiesz się z oceną, nie
osądzaj jako "małe". Pytaj, słuchaj i uważnie patrz, abyś nie
okazał się "głuchym krótkowidzem".

Źle
Źle, gdy coś musi być ukryte,
żeby mogło być

Dziewięciu

Czi

KOjliorożec (22. 12-20. Ol)
Minął rok, rok się rozpoczyna.

• Z biegiem lat nauczyłem się, że co

najpiękniejsze

przyzwoite.

Baran (21. 03-20. 04)
Być tylko żywiołem? Ogień nie kontrolowany grozi katastrofą. Naucz się sztuki odwrotu. Wycofaj się dyskretnie, na
palcach - bez hałasu. Nie uciekaj, lecz poczekaj.

Gwiazd (5)

Byk (21. 04-21. 05)
Nie bój się głupców, których nie ma przecież za co
szanować. Można przewidzieć ich kroki, nietrudno zmylić
- łatwo z nimi walczyć. Wzmocnij czujność, ale nie sięgaj po
posiłki. Rozwiązanie masz w swoich rękach.

Osoba Szóstki M eta I u
iest potencjalnie najbardziej intuicyjną przedstawicielką
Dziewięciu liczb - jej spokojna czystośc wspomagana jest
przez waleczną., wewnętrzną siłę. Szóstka reprezentuje 00wagę i brawurę, jest skłonna dopodejmowania r)'Zyka, na
jakie niewielu by się poważyło. SzóstKa może wyaawac się
nudna i malo wyrafinowana, jednak za spokojną powłoką
kryje
bystr}' u!Oy~ i pewnośc .siebie - -cechy prawdziwego
przywoocy. SZOStkl wykaZUją zwykle auzą rezerwę
_. zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Doczesny świat
materialny jest Im bliski i swojski. Z łatwości l} radzą sobie
z pospolitymi problemami, szczególnie z tymI związanymi
z przetrwaniem i współzawodnictwem. Szóstka osiąga satysfakcję tworząc dom i wykazuje wtedy skłonność do gromadzenia nadmiernej ilOŚCI rzeczy (z ktorych większość najeży
do niej samej).

*

m

Bliźuięta

~..

Dla urodzonych w latach: 1904, 1913, 1922, 1931, 1940, 1949,
1958, 1967, 1976, 1985.

duszpasterski
58-04, codziennie
(oprócz
niedziel
i świąt) w godz.
19~21; onkologicmy 69-81 w każdy wtorek w godz. 17-19;
ineo AIDS 60-68, w każdy poniedziałek w godz. 17-19.
JAROSLA W: teł. zdrowia psycb. 23-36, dni powsz.
w godz. 15.00 - 7.00, wolne od pracy -- całodobowy.

Strzelec (23_ 11-21. 12)
Burza minęła, a więc spokój. Wszystko wraca na prawidłowe pozycje. Nie spodziewaj się jednak żadnych rewelacji. Będzie sennie i nudno_

Kronika (nie tylko) towarzyska
Mamy za sobą pierwszą-edycję konkursu na "Dziewczynę Życia". Na drugiej, tzw. "gorącej" stronie publikujemy wyniki i zaproszenia dla trzech dziewczyn, które
otrzymały największą iloŚĆ głosów.

UWAGA! Obszerne sprawozdanie z balu i zdjęcie "Dziewczyny Życia" zamieścimy w numerze, który ukaże się 29
stycznia.
Jednocześnie rozpoczynamy drugą edycję konkursu na
"Dziewczynę Życia '92". Z tamtego roku pozostało nam
10 zdjęć dziewczyn, które kolejno będziemy publikować

Dziewczyna
Nr kol.

D
Magda

Lew (23. 07-23. 08)
To, że przyciągasz i zbijasz z tropu, jest Twoim atutem.
Niewątpliwie. To, że jednocześnie dajesz i zabierasz, że
zwodzisz, kręcisz, mamisz, jest błędem. Za błędy się płaci,
proszę Lwa.

Skorpion (24. 10-22. 11)
Rozpocznij atak . masz na niego usprawiedliwienie. Nie
poruszaj się tylko w pojedynkę, ale połącz siły, wówczas
będzie Ci po prostu łatwiej. Walcz szczerze i otwarcie.

PRZEMYŚL:

Dziewczyna Zycia '92

Rak (22. 06-22. 07)
Pozornie osłabiony dokonasz więcej, niż podczas dni
"uczuciowego lata". Siła imponuje, zadziwia i intryguje,
dlat~go obnoś się z nią, nie poddawaj wirowi i walcz.

Waga (23. 09-23. 10)
Waga sama komplikuje swoje bytowanie - ma ku temu
specjalne talenty . Wędruje po różnych ścieżkach - krzywych
i równych, mokrych i suchych. Dlatego dłużej się uczy, dłużej
zbiera doświadczenia, dłużej dochodzi do sedna.

Przeworsk: Rynek (dyż. stały).

~ELEFONY
~AlJFANIA

wykorzystać.

Panna (24. 08-22_ 09)
Dobrze jest się zmieniać_ Odnowa nie musi oznaczać
destrukcji. ObrÓĆ się o 180 stopni. Poszukaj innego zajęcia.
Nie czekaj, aż trawa pożółknie, a kwiaty przekwitną, aby
korzystać -z uroków życia.

6lPTEKI

(dyż. stały).

(22. OS-21. 06)
Okres nieco narcystyczny. Każdemu z nas potrzeba, oby
nie za często, pochwal, umania, zachwytu. Jeżeli nie wpad. niesz w sidła samouwielbienia, możesz twórczo ten czas

"

Życia" 92

tu

wpisać Imię

dziewczyny

w tegorocznych wydaniach tygodnika.
W konkursie mogą brać udział dziewczyny (od 15 lat
wzwyż), które prześlą do redakcji swoje zdjęcie opatrzone
podpisem, godłem lub pseudonimem. Qczekujemy na
zdjęcia czarno-białe, najc~ętniej portretowe.
Wyboru "Dziewczyny Zycia '92" dokonają Czytelnicy
przesyłając do redakcji wypełnione kupony konkursowe
(na kuponie należy wpisać imię, godło lub pseudonim
:-Y>'branej dziewczyny oraz jej numer kolejny. W jednym
liscie można przesIać więcej kuponów).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z końcem roku.
Laureatki (trzy pierwsze miejsca) otrzymają atrakcyjne
nagrody oraz zostaną zaproszone na specjalnie dla nich
zorganizowany bal.

UWAGA! Wielki Bal z udziałem "Dziewczyn Życia
'9 J" odbędzie się ·· 18 stycznia (sobota) w MKK
,,Niedźwiadek". Szykuje się "szampańska" zabawa_ Kto
chce spędzić ~ę noc na wspaniałym bal u w towarzystwie
"Dziewczyn Zycia" powinien skontaktować się (osobiście
lub telefonicznie - tel. 22-00) z redakcją. Posiadamy
jeszcze pewną iloŚĆ karnetów, więc kto pierwszy, ten
lepszy.
ZAPRASZAMY!

ŻYOE
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Każda moda przynosi nowe trendy - bądź to w makijażu, bądź to w ubiorze.
Co sezon proponuje się nowe style, barwy, wzory. We wszystkich pismach roi się
od rad i wskazań, w co należy się ubrać, jak się malować.

8 I 1992 r.

[iY]~I~~~I~~ ~ ~I~I~~I~~

Wspominając

Im panie piękniejsze • • • Jasia Ekierta

Czy makijaż jest ważny i potrzebny? l ak należy
go wykonywać, aby nie narazić się na śmieszność
lub nie być posądzonym o brak elegancji. Twarz nie
umalowana wcale nie musi oznaczać, że o nią nie
dbamy. Często jest odwrotnie - źle wykonany
makijaż nie ukrywa tego, co powinien i nie uwypukla tego, co należy pokazać. Tak więc, aby efektownie wyglądać, postarajmy się wyeliminować
błędy, które powtarzamy w codziennej pielęgnacji.
Zrelaksujmy się, zażywajmy ruchu, uprawiajmy
sport, lepiej się odżywiajmy, nie palmy papierosów,
a zabraknie miejsca na tzw. półśrodki. Cera musi
tryskać zdrowiem - wszelkie wypryski powinniś
my najpierw leczyć u dermatologa, a dopiero
potem możemy pielęgnować cerę (systematycznie!)
u kosmetyczki.
Tylko zdrowa twarz nadaje się do makijażu.
Oto propozycja zimowa:

Przewodnik video
DIUNA, USA, 1984,131 min., scen. i reż. David Lynch. W roli
zobaczymy odtwórcę postaci agenta Coopera z Miasteczka Twin PeaJcs, bo przecież i reżyser ten sam. Film powstal na
podstawie powieści Franka Herberta i nagrodzony jest 3 Oscarami nie bez powodu. Mistrzowsko zrealizowany, zawiera
mnóstwo efektów specjalnych, bez których gatunelc s-f się nie
obejd2ie. Lynch wspaniale czuje fantastykę, może szkoda, że nie
pozostał przy tym gatunku. Diuna to planeta, sied2iba rodu
Atrydów walczących z plemieniem Harkonenów; akcja rozgrywa
się w roku 10000. Amatorów muzylci zadowolić może
występujący w jednej z ról Sting i zespół "Toto" - jeden ze
współrealizatorów filmu. (Z wypożyczałni Video-Hit.)
głównej

SPRAWY WEWNĘTRZNE (Internal AITairs) I-II, USA, 1988,
180 min., reż. Michael Tuchner, wysl. Richard Crenna, Kate
Capshaw. Kryminał średniej klasy. Porucznik Frank Janek jest
pracownilciem departamentu Spraw Wewnętrznych. Jego wyd2iał
rozpracowuje i zamyka nieuczciwych i skorumpowanych policjantów. Janek jest starszym panem, a więc nie będ2ie tu super
wallc, pościgów itp. Będ2ie za to piękna kobieta (bohaterka
Indiana Jones i świątynia przeznaczenia). w której Janek się
zakocha i zgrzeszy przy niej gadulstwem. (Z wypożyczalni
Video-Box.)

Twórcą jest Yves Saint Laurent. Makijaż ten
nazywany jest"makijażem filmowym". Kolorystyka utrzymana w dwóch wariantach. Dominują
usta - precyzyjnie namalowane, soczyste. Oczy
- oryginalnie podkreślone, jakby za mgłą, dzięki
kolorom, które utrzymane są w jednej tonacji, np:
beżowej lub różowej.
leszcze kilka słów o propozycjach zimowych,
inspirowanych modą lat sześćdziesiątych. - Na
okazje galowe: "małe czarne" (przyciągające
połyskiem tkaniny, z której są wykonane, asymetrią lub geometrycznymi detalami). Inny styl, lansowany szczególnie przez włoskich projektantów,
to styl sportowy. Żakiety marynarkowe do spódnic
mini lub do "małych czarnych". Kolorystyka przeważnie stalowo-szaro-czarna. Rewelacją są noszone do marynarek wieczorowe, klasyczne szorty.
Za tydzień: "W czym na studniówkę?"
(aD)

kącik

kucharski
Placki twarogowe
Składniki:

50 dag tłu
stego twarogu, 4 jajka,
2 łyżki śmietany, 6 dag cukru, 12 dag mąki, szczypta soli,
tłuszcz do smażenia, cukier puder do posypania.
Twaróg zemleć i ucierać w misce z jajkami dodając
cukier, śmietanę, na końcu mąkę i wyrobić na jednolitą
masę. Formować okrągłe placki i smażyć z obu stron na
rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor. Podawać ciepłe,
posypane cukrem. Można podać osobno śmietanę do
polania.

Tort waflowy
Składniki:

PRAWO JAZDY (Licens.e to Drive), USA, 1988,86 min., reż.
Greg Beeman. Lekka komedia dlamłod2ieży. Główny bohater nie
zdaje egzaminu na.prawo jawy, a jednak wyrusza z Icolegami
samochodem d2iadka na przejażdżkę. Oczywiście zdarza im się
wiele perypetii. a na końcu fi Imu oglądamy już tylko wralci
samochodów. Nie polecam tym, Ictórych nie śmieszy nieszczenie
pięlcnych Cadillaków, BMW itd. (Z wypożyczalni Video-Hit.)

l opakowanie waru, l /3 szklanki mleka, 1,5
szklanki cukru, 2/3 kostki masła lub margaryny "Palma", 3 łyżki kakao lub czekolady w proszku.
Mleko, masło lub margarynę, cukier i kakao albo
czekoladę włożyć do naczynia. Ogrzewać, aby wszystkie
składniki połączyły się, lecz nie gotowały. Ciepłą masą
smarować wafle i składać jeden na drugi. Można masę
posypać drobno posiekanymi orzechami lub skórką
pomarańczową gotowaną w syropie. Część masy pozostawić. Wafle złożyć i zastudzić między dwiema deseczkami. Resztę pozostawionej masy lekko podgrzać i oblać
zastudzone wafle po wierzchu. Udekorować torcik
połówkami orzechów lub skórką pamarańczową ałbo
obranymi migdałami. Kroić w długie wąskie kawałki.

VIDEOMAN

MG

GUNHED (Robot War), Japonia 1989, 92 min., reż. Masato
Harada. Film s-f dla młodzieży. Akcja umieszcwna jest w latach 30 XXI wieku. Gunhedy to superroboty bojowe. Komputer
Kyron 5 lcierujący ich produkcją zbuntowal się i wypowiedział
ludziom wojnę. Znakomite efekty specjalne. (Z wypożyczalni
Video-Box)

Narażę się pewnikiem na śmieszność, ale niech tam ... Rozmawiałem
z Czesławem Borowiczem, niegdyś świetnym hokeistą Podhala Nowy
Targ, trenerem kadry narodnwej z czasów Olimpiady z Lak.e Placid,
odkrywcą i wychowawcą Pawia Łukaszki - bramkarza reprezentacji,
dziś kapłana w Brzesku. Borowicz pracował ostatnio parę lat w Szwajcarii, szkoląc ligowy zespół we włoskojęzycznym kantonie. Wrócił
całkowicie pochłonięty minihokejem, grą, w której występują drużyny
trzyosobowe. Uważa, że poprzez takie właśnie skomprymowane składy
wiedzie droga do odbudowy tej dyscypliny w Polsce. Jako nowy
wybrany prezes Okręgowego Związku, obejmującego praktycznie całą
Malopolskę, wjechał mi do gabinetu z dyrektywą wskrzeszenia sekcji
hokejowej w Przemyślu lub Jarosławiu. Wiedział, że w tych miastach
uprawiano kiedyś kanadyjski hokej. - Człowieku, gdzie ty żyjesz, czy
wiesz ile kosztuje kij, ile kask, nie mówiąc o łyżwach i wyposażeniu
bramkarza? - zapy tałem ,jakbym nie miał do czynienia z absolwentem
Wydziału Trenerskiego Uniwersytetu im. Karola w Pradze, wcześniej
z dyplomem Akademii Ekorwmicznej. Nie wiedział natomiast o bryndzy, dotykającej przemyskie i jaroslawskie kluby. Nie wiedział, że
żadne miasto w województwie, poza Przemyślem, nie dysponuje nawet
kawalkiem sztucznego lodu, co wcale go nie zraziło do idei ponownego
shokeizowania (felietoniście nawet wypada budowanie dziwolągów
tego typu) tego zakątka Rzeczypospolitej. Oczyma wyobraźni widziq/
już mecz propagandowy pomiędzy Podhalem a Cracovią na treningowym boisku pilkarzy ręcznych Czuwaju, gdzie przed laty było
lodowisko. Była mowa o pomocy PZHL-u, bliskości granicy, zza
której można ściągnąć zespoły zawodnicze, jednym słowem: czys~a
fantazja. Na pytanie, czy jest ktoś, kto mógłby poprowadzić treningi,
odpowiedziałem na miarę swojej wiedzy, Że owszem, jest ktoś taki.
Miałem na myśli Janka Ekierta, tkwŻilcego w mojej świadomości
jako zawodnika. który, gdyby nie przywiązanie do barw Czuwaju, mógł
właściwie w tej grze zrobić karierę, np. gdzieś w Krynicy, Nowym
Targu, Katowicach. Kiedy przyjechałem do Przemyśla, było właśnie po
Jego pogrzebie. Miał 57 lat, ale przecież dla wielu z nas wciąż gra, czy
to w piłkę, czy w hokeja. Był bodaj jednym z ostatnich Mohikanów
sportu, który zdolne jednostki angażował do wielu dyscyplin. Dziś
- w dobie wąskiej specjalizacji - taki ktoś, kto oprócz futbolu
i hokeja, próbował z powodzenierrijeszcze sil w II-osobowym szczypiorniaku, uchodzi zapewne za synonim wyczynowca epok! archaicznej,
ale nie będzie to najwłaściwsze ujęcie. Nie było to bowiem łapanie wielu
srok za ogon, szukanie dla siebie tej najwłaściwszej dyscypliny. Pęd do
smakowania wyczynu w całym bukiecie propozycji brał się u tego
pokolenia z wysokiego stopnia identYfikacji z klubem macierzystym.
Kończyło się sezon piłkarski czy letni, brało się kij i hokejowe buty
i pędzilo na lodowisko. Tam również można by/o pomóc Czuwajowi
swoimi zdolnościami. I Janek pomagał, dopóki nie rozwŻilzano sekcji.
Nie zmienirbarw klubowych jako zawodnik. Trwał przy harcerskich
barwach, chociaż "harcerskie" postawy w sporcie epoki PRL zepchnięto na margines czystych dziwactw, wysoce n ieprak tycznych.
Kiedy co zdolniejsi piłkarze z Jego pokolenia masowo przechodzili do
drużyn bogatych wujków zza miedzy, Janek był z Czuwajem, nawet
wtedy, gdy przyszło grać w klasie A.
Myślę, że zasłużył sobie na lilijkę na krzyżu nagrobnym.

RYSZARD NIEMIEC

Promocje

Muzyczne okienko
W klubie "Niedźwiadek" dzieją się ostatnio ciekawe
muzyczne "rzeczy". Po raz pierwszy były Mikołajki
Jazzowe, a 14 grudnia wystąpiła rodzima grupa ,',Zoja".
Mieliśmy okazję obejrzeć j~ dwa koncerty (pierwszy
podczas I Rockowej nocy Świętojańskiej). ,,zoja" gra
muzyk~ niezbyt popularną wśród młodzieży. Obecnie na
fali znajduje się heavymetaIihouse. Tego się słucha, to się
gra - to jest modne. Są oczywiście ludzie, k tórzy. słuchają
cze~o innego i do nich adresowana jest oferta "Zoji".
W Jch muzyce brzmią echa dokonań przede wszł'stkim
Police i Rush. Aranżacje oczywiście nie są tak bogate, jak
w przypadku w / w, ale myśl muzyczna pozostaje mniej
więcej zbliżona. Z kolei w utworach spokojnych, nastrojowych, nieodparcie nasuwa się porównanie z zapomnianą grupą Barclay James Harvest. Nie jest to Jakieś
niewolnicze "ściąganie", ale powiedzmy twórcza interpretacja. Muzycy z "Zoji" są świadomi swych braków
technicznych, więc nie silą się na jakieś oszałamiające
solówki i szaleństwa muzyczne. Grają muzykę solidną,
trafiając do ludzi, którzy chcą przy ich muzyce odpocząć,
pomyśleć - to tak rzadkie dzisiaj zjawisko. Niestety nie
sądzę, żeby ze swoją muzyką przebili się choćby do
małopolskiej czołówki. Brak pieniędzy na dokonanie
nagrań, brak możliwości kontaktu i koncertów w innych
miastach odbija się negatywnie na zespole. Być może za
rok czy dwa "Zoja" przestanie istnieć i zostanie tyłko

Nasi zawodnicy nie tylko występują w swoich klubach macierzystych; grają
reprezentując swoje aktualne środowiska. Na zawodach w Częstochowie
wystąpili tenisiści stołowi - studenci WSP i Uniwersytetów. Zawodnicy na
co dzień grający w przemyskich klubach walnie przyczynili się do wysokich
pozycji swoich uczelni. Szczególnie z gry naszych zawodników-studentów
skorzystała rzeszowska WSP. Indywidualnie zawody wygrała Małgorzata
Zubik (Nurt), a brązowy medal zdobyła jej klubowa koleżanka Elżbieta
Pierożek. Drużyna WSP Rzeszów, w składzie w której grały obie zawodniczki, zdobyła tytuł wicemistrzowski. Męska drużyna tego WSP, w której grali
Jarosław Antosiak, Wojciech Kiczor (MKS MDK Przemyśl) oraz
Waldemar MaJba (Orzeł Przeworsk) zdobyła brązowy medal. Indywidualnie
Jarosław Antosiak sklasyfikowany został na miejscu 5-8.
Za-k
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miłym wspomnieniem dla tych, którzy lubili jej słuchać.
Skład zespołu: Artur Mikita - gitara, śpiew Andrzej
Opak - gitara basowa, śpiew, Grzegorz Patko -- perku-

sja, Tomasz Bogusz

- instrumenty klawiszowe.
(R.P.)
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Wodociągi

przeworskie
W związku z artykułem pt. "Przeworskie
Zdrojowisko" ("ŻP" nr 49 z 4.12.91) uprzejmie
proszę o opublikowanie następujących wyjaśnień:

Problem zaopatrzenia miasta w wodę i jakość
tej wody pozostają nie rozwiązane od wielu lat
i obecne władze miasta czynią wszystko, aby
sytuację naprawić. Obecnie dostarcza się dla
miasta dobowo 3000 m J wody, z tego 2000 m J
uzdatnianej w Stacji Uzdatniania Wody "Cukrownia", eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przeworskui 1000mJ-uzdatnianej w Stacji Uzdatniania
Wody w Rozborzu, eksploatowanej przez
Gminę Przeworsk, z której korzysta głównie
płd.-wsch. część miasta. JakoŚĆ wody (w tym
zawartość żelaza, manganu, jej barwa i mętność)
uzdatnianej w Stacji Uzdatniania wody "Cukrownia" w Przeworsku jest ostatnio lepsza po
dokonywanych systematycznie płukaniach,
usprawnionym systemie napowietrzania i wy_
mianie złóż ft!trujących tzw. żwirków. W celu
zmniejszenia zawartości manganu zwiększono
dawkę nadmanganianu potasu, dodawaną do
wody podawanej na illtr. Przewidziane jest zaszczepienie złoża złożem już wpracowanym. Mimo że jest to proces długotrwały, to biorąc pod
uwagę jakość wody przed kilkoma miesiącami,
poprawa jest radykalna.
Zdecydowanie gorsza sytuacja jest z zakupywaną na potrzeby miasta wodą w Stacji Uzdatniania Wody w Rozborzu, gdyż woda ta jest
praktycznie nie uzdatniona. Dokonany dnia
10.12.1991 r. pomiar zawartości żelaza w wodzie
uzdatnionej i surowej wykazał wartości identyczne, sześciokrotnie przekraczając d opuszczalne przez normę (tj. 3mgll, przy dopuszczalnej
normie 0,5 mgll). Brudna woda występująca
w części sieci wodociągu miejskiego to wynik złej
pracy Stacji Uzdatniania Wody w Rozborzu,
eksploatowanej przez Gminę Przeworsk. Ze
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względu na znaczne zanieczyszczenie odcinka pelniają nas niepokojem i głęboką troską
sieci płd.-wsch. części miasta, która jest zasilana o przyszłość harcersIwa i naszej młodzieży. Uczez SUW Rozbórz, 6.12 przeprowadzono płukanie stnicyspotkania Harcerzy-tolnierzy uczestników
w-W odcinka sieci (tj. uJ. Krasickiego, Jasnej, II wojny światowej z kraju i zagranicy nie widzą
Cukrownianej). Pomimo tego iloŚĆ żelaza jest różnic ideowych i wychowawczychuniemożli
tak duża, że w celu dokładnego przepłukiwania wiających wspólne działanie w jednej organizacji
sieci, aby wyeliminować odłożone żelazo w ruro- - wychowującej młodzież w duchu braterstwa
ciągu, zachodzi potrzeba przepłukiwania sieci co i służby 'Bogu, Połsce) Błiinim ".
Drugi dokument jt'it raportem kapelima zlotu
kilka dni przez okres kilku miesięcy. Zła praca
SUW w Rozborzu po'wqduje, że wodociągi 80-lecia harcerstwa polskiego, który odbył się
w Pająku pod Częstochową w sierpniu br., ks.
miejskie pełnią rolę odżelaziaczy.
W działaniach zmierzających do poprawy Stanisława Sikorskiego. Cytuję: .. Czuwaj! Ojcze
mój! Chcę złożyć Ci złotowy meldunek. Ty jesteś
istniejącegp stanu Gmina Miejska Przeworsk
moim najwyższym przełożonym i Tobie Boże
realizuje własną stację uzdatniania wody w RozIV pierwszej kolejności należy się mój raport.
borzu. Zaawansowanie tej inwestycji wynosi
W zlotowym obozowisku w Pająku jest 4327·
70 %. Również w końcowym stanie realizacji jest
harcerzy i harcerek oraz 623 instruktorów. W 13
budowa· awaryjnego ujęcia wody dla Szpitala
zlotowych gniazdach znajduje się 258 drużyn z 49
Rejonowego w Przeworsku (ze studni głębino chorągwi. Codziennie, raz lub dwa, według potrzewych we wsi Grzęska), co w pewnym stopniu by, odprawiam im Mszę Św. DZiękuję Ci Ojcze, że
pozwoli na odciążenie dostaw wody z sieci dajesz mi si/y i cierpliwość, gdy udzielam Komunii
komunalnej.
Św. Święte Ciało Twego Syna przyjmują tu
wszyscy. To trwa. Dziękuję Ci za zdrowe nogi
Burmistrz Miasta Przeworska i dobry słuch. Bardzo się przydają do spowiedzi na
mgr Kazimierz Borcz leśnych dróżkach. Czy móglhyśjeszcze, Boże, dać
mi dodatkowo jakiś przydział godzin, przynajmniej pięć razy tyle w ciągu doby, bo nie starcza
ich na duchową posługę nawet kosztem snu i posillcu? Pomagają mi tu, Panie Boże. czterej inni
Twoi słudzy, "ale cóż lo jest dla tak wielu?"
W odpowiedzi na list "Podzielone harcerstwo? Podobno inne Twe owce mają liczniejszych
Czy niedowartościowani instruktorzy ZHP?" dh i potężniejszych pasterzy. Zgadzam się z Iym, bo
HO Miłosza Sliwińskiego ("ŻP" z 20.11.91), wiem, że gdy kogoś bardziej kochasz, tego więcej
dedykuję Czytelnikom pod rozwagę dwa doku- doświadczasz. Chcę Ci też, Panie Boże, donieść na
swych Przełożonych, aby nie wprowadzono Cię
menty.
Pierwszy jest listem skierowanym do Rady w błąd. Najważniejszy z nich, Przewodniczący
Naczelnej ZHP przez Harcerzy-Żołnierzy uczes- Związku, ma 71 lat icodziennie przyjmuje Komutników II wojny światowej z kraju i z zagranicy, nięŚw. W Warszawie ponadto codziennieslużydo
mszy starszemu od siebie o 25 lat kapłanowi.
którzy spotkali się 30 sierpnia 1991 r. w Załęczu
Zastępcy Przewodniczącego też tu są i wzorem
Wielkim. Harcerze ci reprezentowali: Szare Szeswej wiary budują dzieci. Naczelnik Związku
regi, Armię Krajową, Związek Byłych Więżniów
zaprzyjaźnił się ze mną i tak manewruje,· że
Politycznych, Wojsko Polskie 1939, tajne nauz moich rąk przyjmuje Święle Ciało Twego Syna,
czarne, Swiatowy Związek Żołnierzy AK, także choć to przecież nie ma znaczenia. Harcerze
Austrię, USA, Londyn. Pod dokumentem widz ZHP 89 mówili mi wcześniej, że masz
nieją 33 podpisy. Cytuję: "Udzial Harcerstwa
w Związku 20 tysięcy dzieci kochanych i milion
w uroczystościach Dnia Młodzieży w sierpniu niechcianych. Ja wiem, dobry Boże, że to niepraw1991 roku w Częstochowie stał się okazją do da, bo widzę,jak czule bierzesz ich w ramiona. Jak
manifestacji gorszących objawów wrogości po- to dobrze mój Boże, że myślisz inaczej niż Twoi
między różnymi organizacjami harcerskimi. Jest słudzy. Czuwaj nad nami, aja z Twej dobroci będę
to efekt fałszywego rozumienia idei pluralizmu. czuwał nad nimi, aby nie byli .. jak owce nie
Jedność organizacyjna harcerstwa byla i pozos- mające pasterza'·.
laje jedną z podslaw skutecznego wychowania
Do napisania refleksji "Podzielone harcerstdemokratycznego. Zwracamy się z gorącą prośbą wo" - ("ŻP" z 30.10.91) skłoniły mnie własne
o pilne rozpatrzenie istniejącej sytuacji i przeciw- doświadczenia jako uczestnika spotkania z drudziałanie jej skul kom i przyczynom w porozumie- hem Dominique Bernardem, uczestnika Zlotu
niu z władzami państwowymi i kościelnymi. Prag- w Pająku, komendanta Harcerskiej Białej
niemy zaznaczyć, że ostatnie wydmzenia na- Służby w Lubaczowie 2-3 czerwca br., członka

Nie "wyżywam

ulotka

Ostatnio na terenie woj. przemyskiego pojawiła się
"fałszywka", sprawnie i szybko kolportowana wśród społe
czeństwa. W ulotce tej przedstawia się Konfederację Polski
Niepodległej jako agenturę Organizacji Ukraińskich Nacjonalist6w w Polsce.
Te same środowiska, nie tak dawno, wmawiały społeczeństwu,
że Moczulski, zostając prezydentem pójdzie z "szabelką" na
Kijów. Na te oszczerstwa jesteśmy już uodpornieni. Kiedyś
posądzano nas o filosemityzm, następnie o antysemityzm,
byliśmy przybudówką SB, następnie chcieliśmy czerwonych i ich
rodziny wyrzynać. Czekamy na dalsze rewelacje, np. że w suwalskim jesteśmy agenturą Sajudisu lub na Sląsku Opolskim Ziomkostwem Niemieckim.
Niby w Polsce coś się zmienia, a jad nienawiści i fałszu jak się
sączył, tak sączy się nadal.
Z pozdrowieniem dla naszych "sympatyków".
Szef Rejonu KPN Przemyśl
Andrzej Zapałowskl

Niedoinformowani sprzedawcy
Za pośrednictwem "Życia Przemyskiego" zwracam się z zapytaniem do
hurtownik6w, dystrybutor6w, kierownik6w sklepów, dlaczego przy zakupie towar6w pochodzenia zagranicznego nie moma uzyskać informacji,
do czego one służą.
Już kilka tygodni poszukuję (nie tylko ja) płynu do układu chłodzenia
dla samochodu zachodniej produkcji, kt6ry machłodilicę aJumjniową. Od
tych pan6w słyszę, że sprzedawane przez nich płyny do chłodnic są
"uniwersalne". Nie potrafią mnie zapewnić, że nie miszczę chłodnicy, nie
potrafią odczytać napisów na opakowaniu (w językach: niderlandzkim,
angielskim, francuskim czy niemieckim) i odchodzę bez zakupu. Z tego
widać, jaka jest fachowość i dba/ość tych ludzi o klienta. Ich dewizą jest
sprzedać jak najszybciej i jak najdrożej.
Czytełoik

OD REDAKCJI: Przyłączamy się do pytania Czytelnik:a i polecamy
hurtownikom prosty sposób informowania klienta .. Tekslmajdujący się
na opakowaniu towaru - przetłumaczony - powielamy w takiej ilości,
aby każdy kierownik sklepu zaopatrującego się w hurtowni mógł otrzymać przynajmniej jeden egzemplarz i na jego podstawie udzielał informacji klientom. Leży to na pewno w interesie sprzedawców, bo sklepów
jest coraz więcej (hurtowni też), a coraz mniej cbętnych do płacenia za
"kota w work:u".

się"

.,

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

Fałszywa

PRZEMYSKIE

KRZYZOWKA

Poziomo: 2) jeden z Monte Cassino; 3) czołowi zawodnicy
danej dyscypliny sportu; 5) szlak komunikacyjny; 8) Ortanizacja
do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa; 9) niewolnik, sługa; II)
antonim dobra; 12) szlam na dnie wód stojących; 14) miasto
w Chinach, port nad Jangcy; 17) żółty barwnik stosowany
w malarstwie; 18) postać z "Chłopów"; 19) kolejność, etap; 20)
wigilijna solenizantka; 22) produkt nabiałowy; 24) pora, sezon;
26) zuch, śmiałek; 27) element, ogniwo; 28) sproszkowany tytoń;
30)malarz, jeden z największych artystów Ameryki Łacińskiej
lub miasto w płn. Urugwaju; 33) zgrubiałość w źdźbłach roślin
trawiastych; 34) następuje po jesieni; 35) związek, unia; 36)
posiedzenie; 37) okrasa.
Pionowo: l) upominek świąteczny; 3) ogon lisa; 4) dokumenty
prokuratora; 6) przezorność, rozsądek; 7) rodzaj kruchego
ciasteczka; 8) wóz konny; 10) bokobrody; 12) małpa wąskonosa;
13) miasto, prawa miejskie otrzymało od Władysława Jagiełły
w 1407 r.; 15) miasteczko leżące nad Mleczką; 16) krzyżówkowe
jezioro w Afryce; 21) ostatnia w testamencie; 23) koniecmy przy
narkozie; 25) łódź ratunkowa; 26) (1454-1510) królowa Cypru
z rodziny dożów weneckich; 28) nadziemna część grzyba; 29)
zatoka Morza Czerwonego; 31) (1745-1827) fIZYk włoski, odkrywca gazu błotnego; 32) lutowa solenizantka.
H. Grudys
Tennin oadsyłauia ~ - Z KUPONEM Prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu

dwa tygodnie.
nagrody.

Nagrody - ufundowane przez firm~ VlDEO-BOX - za rozwiązanie
nr 49 wylosowali: p. AIIIIA Acedańsk. z Przemyśla (kaseta
video: "Calanetics"), p. EugenluszFilak z Przemyśla (kaseta video
SKC-180) - kt6rych prosimy o kontakt z redakcją: p. Alojzy Smalski
z Jarosławia (kaseta video: "The Pickwiek Papers") - nagrodę wyślemy
krzyżówki

pocztą·

Ro~ knyżówkj

z Dr. 50/12.50

Poziomo: szaka~ epifania, galiarda, fircyk, szyk, kopra, klasa, gazda,
Raksa, ~awa, Loren, alibi, armia, kawa, Oldham, bak:burta, sierpień,
wyczyn.
PioDOWO: spoiwo, oficer, onyks, jagły, sold, atak, Andy, zegarek,
Kazan6w, ok:azja, napalm, Yamaha, lrurhan, piknik, azalia, Rodopy.
Idaret, alasz, Aomen, fazy, obóz, tron.
Hasło: "Sklep fotograficzny ,,Koreks" zaprasza
Nagrodę wartości 150 tys. zł ufundowaną przez
Maria Pałczyńska z Jarosławia.

fotoamatorów".
,,Koreks" wylosowala

ufundowane

Rady

T.

Naczelnej ZHP, drużynowego 12
Harcerskiej "Kaktusy" w Lubaczo-

Drużyny

wie.
Przepraszam za nieudolność moich informacji - nie jestem dziennikarzem. Czytelnikom należą się pewne wyjaśnienia: człowie
kiem, który wydał policji rozkaz zamknięcia
wejścia do tzw. harcerskiego sektora harcerzom przemyskim, byH:siądz odpowiedzialny
za Kościelną Służbę Porządkową. Cale zajście
było ft!mowane przez reporterów zachodniej
telewizji. Policja nie mogła zrozumieć, dlaczego jednym harcerzom wolno wejŚĆ na ulicę
Sienkiewicza i w pobliże klasztoru, a drugim
nie. Cóż, wykOnywali tylko rozkaz. Przemyska
Chorą.giew ZHP nie nosi już nazwy Z. Berlinga. Czeka tylko na oficjalne zdjęcie nazwy
przez Radę Naczelną ZHP, która to niebawem
uczyni. Aleksander Kamiński był twórcą nie
tylko ruchu zuchowego w Polsce, lecz także
uczestnikiem reaktywacji ZHP w 1956 r.
- które to harcerstwo powszechnie uważane
jest za komunistyczne, także przez ZHR
i ZHP-1918. O tym dh Sliwiński powołując si~
na Niego powinien pamiętać, równocześnie
zapewne wiedząc, że druh Aleksander ,,Kamyk" nigdy komunistą nie był. Nie twierdzę,
że jestem doskonały, nie wiem także, czy daję
dobry przykład harcerzom, będąc dla nich
instruktorem. Jednak na pewno nie wyżywam
się na ,,Kaktusach", jak mi zarzuca dh SIiwiński. Informuję, że nie znam osobiście druha
Sliwińskiego, nie będę wypowiadał się więc na
temat metod jego pracy i jego osoby. Uważam,
że przynależenie do ZHP i praca w nim, ciężka
praca nad sobą, są zupełnie dobrowolne i ani
ja, ani ktokolwiek inny nie może zmusić dzieci
i młodzieży do czegokolwiek - lecz jeśli ktoś
decyduje się do tej organizacji przynależeć,
zwyczajna ludzka przyzwoitość i uczciwość
nakazuje być 'wiernym temu, co się przyjęło na
siebie. Ocenę pracy instruktorów - wychowawców pozostawiam rodzicom i harcerzom
ostrzegam jednakże, aby nie zostali
zapędzeni w ślepy zaułek bez wyjścia przez
politykierów w harcerskich mundurach ...
hm ZdzWa" Sawiński

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

Podziękowanie
Kierownictwo Internatu Specjalnego Ośro
dka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Basztowej 34 składa serdeczne podziękowania
w imieniu własnym i wychowanków dla
p. Zbigniewa Czekierdy ("Czexbud") za upominki "mikołajowe" i stałą pomoc internatoWI.

~--------------------------~
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jest zadomowiony i będą
z niego .ludzie, to zaraz jakoś
znika. A to brak czasu, a to
się notorycznie spóżniają,
jakby im nie zależało. Ale są
i tacy, co by duszę diabłu
zaprzedali, byleby dostać się
do nas.
- ,,Aktor królMje w przeBywało, że jak wychomijan;". Po zejJdll ze sceny
dziłam na tcenę, to witała
jest nikim. Być może wtedy
mnie burza oklasków. Dzijego iyciejest snem?"- Tak
siaj gram już tylko rolę czapowiada w jednym ze swych
rownicy w bajce dla dzieci.
esejów Albert Camus. Zatem
Wywiad z aktorką i kierownikiem artystycznym teatru Złośliwi koledzy śmieją się
pytam pani1ł! Czy śni się pani
ze mnie, mówiąc: "N o, Ire,,Fredreum"?
"Fredreum" - Ireną Genejową
Oczywiście, że tak,
na, doczekałaś się swej ży
zwłaszcza te chwile, kiedy
ciowej roli".
nasz zespół święcił triumfy na Górze Zamkowej. bardzo imponowało. Zawsze zazdrościłam tym,
- Czym dla pani jest prawda na scenie?
- Myślę, że na scenie wszystko musi być
A propos aktorstwa, to właściwie nie da się go którzy mogli grać we Fredreum. Kiedyś to było
opisać słowami, bo istnieje poza nimi. Istota COŚ!
przekonywające, każda minuta powinna usanK- A dziś, jak odnajduje pani siebie w zespole, cjonować prawdę przeżywanych uczuć i dokotego, jakim się jest, czy jakim się było aktorem
(dotyczy to zawodowców i amatorów) leży poza po tylu łatach pracy we ,,Fredreum"?
nywanych czynów. W każdej ze swych ról sta~ Dzisiaj, to ja jestem mniej ważna. Liczy się rałam się być nad wyraz prawdziwą. Myślę, że
słowami Jest to tajemnica, która rodzi się gdzieś
na scenie, a gaśnie wraz z zapadnięciem kurtyny. to, aby teatr przetrwał jak najdłużej. ocenę powinno się jednak pozostawić widzom.
- Każdy aktor ukrywa w swej pamięci aneg- Jak trama pani do Towarzystwa Dramat yczaego im. A. Fredry?
doty związane z własną osobą. Czy moglaby pani
uszczknąć rąbka tajemnicy?
- Jak sięgnę pamięcią, to na scenie Fredreum
byłam już od 1944 roku. Wcześniej byłam,
.- Chyba nie powinnam, ale opowiem, jak to
w zależności od potrzeb, suflerem, inspicjentką,
moi mili koledzy "wpuścili mnie w maliny".
no i oczywiście garderobianą, aż wreszcie przyKiedyś grałam w przedstawieniu pt. "Król
szedł czas na mnie. Postanowiono, że jestem już
włóczęgów"
cygankę.
Mówiłam
tekst:
na tyle przygotowana i utalentowana, iż mogę
"powróżyć z oczu, ręki ... " etc. Tak bardzo się
zagrać na scenie. To był mój debiut. Sztuka
przejęłam, grałam z takim z ~ amiętaniem, że
nosiła tytuł "Malura". Grałam młodą, wspanawet nie zauważyłam, jak podpowiedziano mi:
niałą nauczycielkę gimnastyki. Jeszcze wcześniej
"powróżyć z moczu". W tym momencie wszyscy
byłam w Studium Dramatycznym prowadzogruchnęli śmiechem. Mnie jakoś do śmiechu nie
nym przez panią Hannę Małkowską, której
było. Od tej pory bardzo się pilnowałam.
- Czy przez ten cały czas, g:ly grała pani na
wiele zawdzięczam.
- Czy myślała paDli kiedyś o aktorstwie zawoscenie, także reżyserowała, czy zdążyła pani
dowym? Co wydaje się pani IUljpiękniejsze i naj"wychować" sobie godnego następcę?
bardziej poduajlIce w zawodzie aktora?
tym nie chciałabym mówić, aby potem
- Kiedyś, ale było to bardzo dawno temu,
nie drwiono, że Genejowa się chwali. Ale
myślałam o tym, by zostać aktorką komediową.
mówiąc między nami, to chyba tak, i myślę, że
Ale wie pani, jak to jest w życiu - splot różnych
uczeń przerośnie mistrza. Tyle na razie mogę
okoliczności, wojna, potem nadszedł czas -na
powiedzieć.
Fot. JACEK SZWIC
założenie rodziny, na pierwsze dziecko. To wszy- Z jakimi marzeniami wkracza pani w rok
stko jakby pomieszało mi szyki i tak zostałam Chciałabym rówDlez doczekać czasów, kiedy 1992?
aktorką-amatorką z powołania, którą jestem do znów będziemy mogli dawać przedstawienia we
- Marzeń mam sporo. Jestem niepopraw'1ą
dzisiaj. Aktorstwo tutaj, w Przemyślu, wyda- właściwym dla nas miejscu
na Górze Za- optymistką, bo wierzę, że d ożyję spokojnie 90 lat
wało mi się wtedy jedyną moją możliwością, mkowej.
i że patrząc na nowe pokolenie, które niebawem
szansą wypowiedzenia się, prezentacji mojej
- Jak bywało dawniej we "Fredreum", kiedy nas zastąpi, będę mogła spokojnie odejść,
osoby. Przez cały ten czas grałam na różnych grywał Wysocki, Kostrzewski?
wiedząc, że nie zmarnuje tego, co my, starzy
scenach, bo i w Domu Kolejarza; w latach
- - Wtedy nie było jakoś tych wszystkich fredrowcy, z pokolenia na pokolenie pie1947-54 w teatrze związków zawodowych; wre- problemów. Były pieniądze, był czas, no i gry- czołowicie pielęgnowaliśmy. Bo, gdyby tak
szcie w Domu Kultury. I ani przez chwilę nie wało się wielkie przedstawienia, na które scho- w Przemyślu zabrakło "Fredreum", to myślę, że
czułam się amatorem, zawsze po cichu tra- dziło się całe miasto. Było więcej zapaleńców, miasto pozostałoby wtedy przysłowiowym kulktowałam to, co robiłam, jak zawód, sposób na ludzi, z którymi można było stworzyć wspaniałą, turalnym kadłubem.
życie, sposób oglądu świata. Wie pani, wielka rodzinną atmosferę, a dziś, szkoda mówić. Dzi- Dziękuję za rozmowę.
scena, zapadająca raz po raz kurtyna, wielkie siaj, kiedy ktoś młody wstąpi w nasze progi,
światła, to wszystko mnie, -młodej dziewczynie trochę się rozejrzy, zdawać by się mogło, że już
Rozmawiała AGNIESZKA NIEMIEC
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"Chromosom

zbrodni"

płcie. U
kobiet występuje ukł!ld ,)0(",
a u mężczyzn ,XY". Istnieje możliwość aber-

racji w strukturze chromosomów, która polega
na pojawieniu się dodatkowego chromosomu
"Y" (czasami nawet dwu) i ta nieprawidłowość
powoduje nasilenie agresji i impulsywności. Dlatego, ten dodatkowy chromosom "Y" nazwano
"chromosomem zbrodni". Osoby które go posiadają charakteryzują się bardzo wysokim
wzrostem.
Ciekawostką jest fakt, że Wydział Kryminalny Sądu w Melbourne wydał na wniosek obrony
wyrok uniewinniający 21-letniego zabójcę,
u którego stwierdzono "chromosom zbrodni",
podając w uzasadnieniu, że oskarżony był ,)egalnie obłąkany". Mniej natomiast wyrozumiały
był Sąd Okręgowy w Chicago skazując na
krzesło elektryczne mordercę ośmiu pielęgnia
rek, u którego stwierdzono podwójny "chromosom "Y". Jednak czynniki biologiczne (a więc
typ hormonów oraz ich stężenie we krwi) mają
o wiele mniejsze znaczenie niż tzw. trening
agresywny, czyli uczenie się zachowań tego typu.
W naszej kulturze ów trening dla obu płci
różni się zdecydowanie. Po pierwsze różny jest
stopień intensywności przeżywania frustracji, tj.
niepowodzeń, po drugie przedstawicielom obu
płci przysługują różne prawa wyładowania agresji, po trzecie, inne są kulturowe mechanizmy
tłumienia agresji. Nietrudno zauważyć, że to co
jest waże dla kobiety często dla mężczyzny jest
błahostką i na odwrót. Mężczyżni o wiele silniej
przeżywają utratę przywództwa w grupie i mają
oni większe "prawo" do wyładowania swojej
agresji_
Zaś dobrze przystosowana społecznie kobieta
wyczuwa, że posiada mniejszy margines tolerancji na agresję, co przyczynia się z jednej strony do
silniejszego (w porównaniu z mężczyzną) tłumie
nie agresji, z drugiej zaś strony do większego
poczucia winy po wszelkich objawach agresji.

Aby odpowiedzieć na pytanie ,,kto z natury
jest bardziej agresywny, kobieta czy mężczyz
na?" - uczeni bardzo starannie obserwowali
świat zwierząt i okazało się, że prawa rządzące
w przyrodzie często znajdują potwierdzenie
w zachowaniach człowieka. Np. prawie wszystkie badania nad agresywnym zachowaniem
zwierząt wskazują, że samce są bardziej agresyw.ne od samic. Obserwując myszy i szczury oraz na
podstawie licznych eksperymentów uczeni
wyróżnili dwie postacie agresywnego zachowania: konkurencyjna, gdy zwierzęta prześcigają
się w zdobywaniu pożywienia, atrakcyjnego
miejsca w klatce, lub dorodnego partnera. Ten
typ agresji występuje u obu płci i jest przejawem
walki o życie i lepszą pozycję w grupie. Drugi
rodzaj agresji niekonkurencyjny zaobserwowano tylko u samców, dlatego wysunięto pogląd, że
jest ona wynikiem działania męskiego hormonu
płciowego - testostanu. Wielostronne badania
tego hormonu i jego wpływu na stopień agresywności szczególnie gróżnych przestępców
(najczęściej seksualnych) umożliwiło skuteczne
metody lecznicze. Innym źródłem większej agresywności u mężczyzn jest zdaniem wielu
uczonych - występowanie męskiego chromosomu "Y". Jak bowiem wiadomo z genetyki Oprac. M. SKRZYPIEC na podstawie
ostatnia 23· para chromosomów różnicuje obie chologia kobiety" K. Pospieszyla.

książki
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reklallly
Jestem pełen pogardy dla szefów firm handlowych, którzy bez żenady reklamują się w publikatorach, jako sprzedający towar po cenach
zdecydowanie niższych niż konkurencja. "U nas
najtaniej, wyłącznie u nas na raty" - głoszą
m. in. hasła reklam prasowych i napisy na
szyldach, umieszczonych w pobliżu sklepików.
Trzeba mieć nie lada tupet, żeby zdobyć się na
tego rodzaju oszustwo_ Bo jak można inaczej
nazwać sugestie, by klient nie kupował gdzie
indziej, gdyż wszędzie jest drożej i trzeba płacić
gotówką całą kwotę? Żeby była to choć prawda.
Nikt mnie nie przekona, że nieuczciwi handlowcy, którzy wybrali właśnie taką metodę robienia
kasy, nie orientują się co do cen w innych
sklepach i popełniają ten fałsz nieświadomie.
Klienci powiedzą wszystko, bo oni, nim zdecydują się na wydatek, wpierw penetrują rynek.
T rzeba być zatem niebywale bezczelnym, aby
pisać i pleść oczywiste
- wbrew faktom
bzdury. Jest to nieuczciwe. reklama, ale prawdziwa, nie fałszywa, jest dżwignią handlu. Konkurencja musi się opierać na konkretach, m. in.
najakości oferty i cenach, a nie na demagogicznych hasłach, które prędzej czy później zostaną
obnażone.
Hochsztaplerstwo ma pnecież
krótkie nogi.
(woj.)

PS. A propos nóg, to pragnę zau,,;ażyć i dokierownictwu Przedsiębi orstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Prz emyślu, które ~est także
administratorem budynk u przy ulicy Barskiej
15, że De, półpięt r ze Wy sz c zerbiły się schody.
Tylko patrzeć, jak k t óregoś dnia ktoś (z licznie
odwiedzających ten biurowiec) połamie sobie
kończyny i poda ADM do sądu, żądając finansowego zadośćuczynienia. Proponuję- zatem,
aby - nim do tego dojdzie - podesłano kogoś
z gru py rem on towej. Uzu pełnieni e jednego stopnia schodów kawalkiem deski będzie z pewności ą mniej kosztowne, niż zapłacenie odszkodowania za złamaną rękę lub nogę.
,-------------------spodziewałem się nie lada Jakich przeżyć. Niestety, tym raLem kompozycje Zbigniewa Namysłowskiego przypominały w warstwie rytmiczneJ bardziej łamigłówki matematyczne niż
swingujące utwory jazzowe. Sekcja rytmiczna
skupiała całą uwagę na tym, by nie pomylić
taktów. Za dużo było w tym wszystkim ciężkiej,
znojnej pracy, niż swobody i radości z muzykowania. Pewna jasność i lekkość pojawiła się
tylko w momentach, gdy do głosu dochodził
dobiegły końca. W tym roku dzięki staraniom fortepian, na którym grał, jak zawsze wspaniale,
dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu Janusz Skowron.
imprezę zorganizowano wspólnie z Miejskim
Niezły koncert w pierwszym dniu "MiKlubem Kultury "Niedżwiadek". Na estradach kołajek" dal "Old Timers". Świetnie wywaŻOde
tych dwóch instytucji, w ciągu pięciu dni brzmienie, znakomicie dopracowana gra zewystąpiło trzydziestu pięciu muzyków w pięciu społowa, dbałość o szczegóły, to atUty tego
zespołach. Wśród nich najwięcej było basistów zespołu. Zastrzeżenia budził jedynie repertuar,
- ośmiu oraz pianistów i saksofonistów - po oparty na utworach d.ixielandowych. Jazzmeni
siedmiu. Odbyły się cztery jam session, na tej klasy, co Roman Syrek, Andrzej Jagodziński
których zawsze można było usłyszeć Jana Pta- i Henryk Miśkiewicz chyba lepiej czuliby się
szyna Wróblewskiego, grającego na saksofonie w stylistyce swingowej i bopowej.
tenorowym.
Bardzo udane były w tym roku nocne jam
Formuła tegorocznej imprezy polegała na
session. Szczególnie udane było wspólm, muzycodziennych koncertach dwu, zbliżonych do
kowanie zespołów: "Old Timers" i "Gold Woshsiebie stylistycznie zespołów i pÓŻDiejszym, board" oraz połączenie kwartetu Wojciecha
wspólnym ich muzykowaniu. Dzięki temu poK~olaka i grupy Marka Janickiego. W tym
znaliśmy nie tylko programy przygotowane
pierwszym podziwialiśmy klasę świetnego na
przez zespoły, ale można było też ocenić insaksofonie altowym Henryka Miśkiewicza,
wencję improwizatorską positzególnych mua w drugim równie wspaniałego saksofonistę
zyków w interpretacji jazzowych standardów_
tenorowego - Zbigniewa Jaremkę. Szkoda, że
Spośród występujących formacji najwyżej
nie mogliśmy posłuchać te'5o tandemll grającego
oceniam koncert kwartetu: Jaremko, Karolak,
Bartkowski, Wegehaupt. Zespół znakomicie razem, mając w pami.;Ci ich dialogi muzyczne
sprzed lat w zespołach "Jazz Carriers" i "Sun
grał szczególnie ballady jazzowe, w których
Ship".
wielką klasę gry na saksofonie tenorowym pokaPodczas piątkowego jam session "lwi pazur"
zał Zbigniew Jaremko. Równie wysoko oceniam
pokazał
Marek Janicki, którego kontrabasowe
występ tria Janusza Muniaka. W zespole, poza
liderem grającym na saksofonie tenorowym, solo w ,,Mercy, Mercy" Joe ZawinuJa było
wystąpił Kazimierz Jonkisz (perkusja) i Andrzej popisem wirtuozeri,i. Żal, że ten świetny muzyk
Cudzich (kontrabas). Gra w trio bez instrumen- marnuje trochę swój tałent w wątpliwej jakości
tu harmonicznego, tak, by nie ianudzić publicz- produkcjach funkowo-rockowych.
Na osobne uznanie zasługuje wspaniały gosności monotonią brzmienia, to nie lada wyczyn.
Sztuka ta powiodła się w pełni zespołowi Janu- podarz koncertów ,,mikołajkowych", konferansza Muniaka. Świetna współpraca sekcji ryt- sjer - gawędziarz, niestrudzony organizator
Jan Ptaszyn
micznej: Cudz:ich - Jonkisz z solistą sprawiła, że jam session, saksofonista koncertu słuchało się z zainteresowaniem od Wróblewski. Wspaniała atmosfera imprezy, za
którą będziemy tęsknić do następnego grudnia,
początku do końca.
Pewnym rozczarowaniem był występ kwar- to w dużej mierze jego zasługa.
tetu Zbigniewa Namysłowskiego. Pamiętając
WOJCIECH KALINOWSlU
świetny koncert tej grupy sprzed paru miesięcy,

MikołaJki Jaubwe'91 ;
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Zasłyszane ...

Podpatrzone ...
Po wieczerzy wyszedłem z trzema kolegami na
Jarosław. Na niebie obok tej pierwszej betlejemskiej gwiazdki błyszczała już cała plejada. Mróz
się wzmagal. Ubrany w lekką kurtkę i sportowe
buty nie odczuwałem specjalnie zimna. Rozgrzewał mnie dreszczyk emocji i przyjemnie
burczący w brzuchu gorący czerwony barszczyk ...
Zatrzymaliśmy się przy oficjalnym gmachu
mieszczącym Miejską Radę Narodową na ulicy
Świerczewskiego (obecnie Jana Pawła II) od
strony kapliczki św. Jana Nepomucena. Jan
Nepomucen jest podobno patronem tajemnic,
a my chcieliśmy dzialać w tajemnicy, więc znaleźliśmy się pod właściwą opieką. Może dzięki
temu uniknęliśmy opresji... Dwóch kolegów
ubezpieczało, a ja z jeszcze jednym kolegą
przystąpiłem do pracy. Od szarego tła muru
zaczęły się odbijać białe litery kreślonego farbą
napisu. Na przystanku trzydzieści metrów od
nas czek ala na autobus garstka osób. Nie przypuszczaliśmy, że w Wigilię ktokolwiek będzie
tam stal. A jednak. Osłaniała nas kapliczka.
Z przystanku pomimo to wypatrzyła nas jakaś
starsza pani, Podeszła do nas i powiedziała:
"Malujcie panowie spokojnie, a my będziemy
patrzeć czy nie idzie patrol. Tylko ta farba tak
śmierdzi, że mogą was wyczuć na odleglość ... "
Ledwie skończyła, kolega z CZUJKi dal znać, że
patrol właśnie nadchodzi. Do zakończenia napisu nie brakowało wiele. Parę ruchów pędzla,
Zdecydowałem, że wyjdę naprzeciw patrolu, aby
kolega mógł spokojnie dokończyć maJowanie.
Trzeba było odwrócić uwagę zbliżających się
onnowców, Zastąpiłem im drogę, szybko chowając za pazuchę uwalaną w farbie rękę. "Panowie, nie mam zegarka. Powiedzcie mi proszę,
która teraz jest godzina?" - spytałem przeciągając każde słowo. Popatrzyli na mnie niespokojnie. Wprawdzie mam metr dziewięćdzie
siąt i solidną posturę, ale ich było trzech!. .. Jeden
odburknął: "My nic nie wiemy. Musimy już iść!".
Dość szybko przeszli na drugą stronę ulicy,
zanim zdążyli zobaczyć napis: "Uwolnić internowanych członków NSZZ "Solidarność"!".
Uświadomiłem sobie, że przesądził o tym ruch

mojej ręki przypominający sięganie po broń. Oni zdecydowaliśmy się wyjść. Znów znaleźliśmy się
mieli jedynie pałki. Facet z przystanku przyznał na ul. Świerczewskiego, niedaleko Domu Dziecz uznaniem: "Aleś im pan popędzil kota!". Prze- ka. Nagle wyłonił się patrol. Trzech milicjantów
zbliżało się do nas z wyraźnym zamiarem zaszliśmy na drugą stronę gmachu i od ulicy
trzymania i wylegitymowania. Popędziliśmy na
Kasprowicza umieściliśmy krótkie hasło: "PoIpobliski cmentarz. Za nami oni okutani
ska walczy!". Pomimo upływu dziesięciu lat
w ciężkie kurtki, z bronią, dudnili swoimi bucioprzebija do dziś. Można sie przekonać.
rami. Nie mieli szans nas dogonić, zaczęli więc
Powróciliśmy do domów, ale na mieście pOJa· krzyczeć: "Stój. bo strzelam!". Sforsowaliśmy
mur i już byliśmy wśród zbawczych ciemności.
Przywarliśmy do zabytkowych nagrobków
i udawaliśmy "aniołki". Patrol jednak dotarł na
cmentarz niedługo po nas. Widocznie wezwali
"posiłki", bo niedawno po tamtej stronie muru
zatrzymał się samochód i do patrolu przyłączyło
/
się jeszcze paru funkcjonariuszy. Nieskończenie
długo penetrowali cmentarz oświetlając go latarkami. Kilka razy smuga światła omal mnie nie
musnęła. Wreszcie zmęczeni bezskutecznym poszukiwaniem milicjanci przystanęli jakieś trzy
metry od nas i zaczęli się zastanawiać, gdzie
"oni" wywiali? Narzekali przy tym, że przez nas
nawet w Wigilię nie mają spokoju. W knńcu
opuścili cmentarz. My jakiś czas pozostaliśmy
, na swoich miejscach obawiając się podstępu.
Potem, kolejno, chyłkiem podeszliśmy do bocznej furtki. Za murem nie było nikogo.
Odetchnęliśmy z ulgą.
Do domu przybyłem o trzeciej nad ranem
zupełnie skostniały z zimna szczękając zębami.
Napuściłem do wanny gorącej wody i wszedłem
do niej w ubraniu. Tak mnie trzęsło, w dodatku
f1ys A. CIESZYNSKI nie mogłem rozprostować zgrabiałych palców,
wiliśmy się w porze Pasterki, korzystając ze nogi

zniesienia tej nocy godziny milicyjnej. Na Sienkiewicza mijaliśmy się z milicyjnym patrolem
idącym po przeciwnej stronie ulicy. I akurat
wtedy wypadła koledze puszka z farbą. Potur·
r l '
l
'
,.
Ia ła SIę po asia Cle, wyewając swą zawartosc.'
,
'
,
., .
Nasza czworka rozbIegła Sl~ na dWIe rozne
strony, My z kolegą uciekaliśmy ul. Głowackiego, wzdłuż muru okalającego klasztor Re[ormatów. Wpadliśmy na teren zakładu wyrabiającego trumny. Zaszyliśmy się wśród desek
i nasłuchiwaliśmy. Po kilkudziesięciu minutach

W 46. numerze "ŻP" z 13 listopada ubiegłego roku,
w kronice policyjnejmalazła się notatka infonnująca
o tym, że policjanci zatrzymali Andrzeja K., który z samochodu marki "Star", zaparkowanego na ul. Kazimierza
Wielkiego, skradł kurtkę.

Myśliwi
łowią

nie tylko

zwierzynę ...

Oszczędna treść, sporządzonej na podstawie policyjnego meldunku, notatki sygnalizuje tylko wydarzenie. O tym, co jeszcze
się stało 5 listopada przed sklepem myśliwskim, opowiada
kierownik tego sklepu, pan Stefan Nowak.
,,0 godzinie 15.55 przed sklepem zatrzymal się samochód
ciężarowy z przyczepą. Była to normalna dostawa towaru.
Kierowca i konwojent wysiedli z kabiny, pierwszy podszedł do
pobliskiego kiosku, a drugi wszedł do sklepu, aby załatwić
papierkowe fonnalności, związane z przyjęciem towaru. Stojąc
przy ladzie zauważyliśmy, że ktoś wdrapał się na plandekę, na
skrzynie ciężarówki. Chcąc sprawdzić kto to, wyszliśmy ze
sklepu. Stojąc na zaczepie zobaczyłem, że obcy mężczyzna
(około 45 lat) buszuje wśród towaru. Dalem znak konwojentowi,
żeby obstawił auto z drugiej strony. Sam wszedłem na skrzynię,
chcąc wyjaśnić sytuację. Nieznajomy trzymał w ręku kurtkę
i naiwnie się tłumaczył, że chce ją przymierzyć. Zaczęła się
szarpanina. W końcu udało mi się ściągńąć podejrzanego
mężczyznę na chodnik i z pomocą konwojenta wepchnęliśmy go
do sklepu, blokując drzwi. Najpierw szarpał się, cały czas
trzymając kurtkę w ręku, potem zmiękł i zaczął prosić o puszczenie go wolno. W tym czasie pracująca ze mną córka zadzwoniła na policję. Patrol zjawił się błyskawicznie. Podpisałem
sporządzony przez policjantów protokół i to był koniec tego
niecodziennego zdarzenia".
Od redakcji: Pan Stefan Nowak od wielu lat jest myśliwym i,
jak widać, zmysł obserwacyjny i rel1eks przydaje mu się nie tylko
w lesie.
Jac.

mi zesztywniały. Dopiero w wodzie powoli
odtajalem. Ciało piekło mnie niemiłosiernie
i rwało. Byłemjednak szczęśliwy, że kiedy ludzie
pójd ą d o kościoła w ten świąteczny dzień Bożego
Narodzenia, doznają dodatkowej otuchy widząc
nasze napIsy.
T'
.
"
k led'
.
ej samej nocy mnt o zy z naszej grupy
wspięli się na dach budynku Komitetu Miejskiego PZPR, zrzucili stamtąd czerwoną płachtę
i wywiesili bialo-czerwoną flagę z emblematem
"Solidarności",

Cylinder jest, przyznać trzeba, bardzo eleganckim nakryciem głowy. Nosiła go swego czasu
cała Anglia. Jednąkże, jak wszystkie wynalazki,
nie został on przyjęty od razu. W jednym
z numerów "Timesa" z 1796 r. znajdujemy
bardzo ciekawą notatkę: Niejaki John Hetherington pokazał się raz na ulicy w lśniącym jedwabnym kapeluszu. Jakie były tego skutki? Kilka
pań zemdlalo, wiele dzieci płakalo wniebogłosy,
Sprawcę sensacji ukarano grzywną w wysokości
500 funtów. Taki to już los pionierów?
Najdziwniejszy chyba testament na świecie
po sobie Madame la Bresse. Umierając w 1876 r. zapisała 125.000 franków z przeznaczeniem na zakup majteczek dla ...
bałwanków ze śniegu! Oczywiście sąd nie
uwzględnił tej delikatności uczuć i uniewaźnił
testament.
zostawiła

Jedni chorują na bezsenność, a drudzy ..~ Amepodoficer John Taylor zasnął wareoplanie i wyleciał z niego. W czasie spadania
obudził się, pociągnął za sznurek spadochronu
i ponownie zasnął! Na ziemię opadł bez zranienia. Czy to możliwe? Tak podały agencje, Przypomnijmy w tym miejscu, że spadochrony projektował już Leonardo da Vinci,
rykański

Nowa żona, nowy dom
Gwiazda pop Rod Steward sprzedaje SWOj
luksusowy dom w Los Angeles, gdyż jego nowa
żona, modełka Rachel Hunter twierdzi, iżjest
pełen duchów zjego przeszłości. I nic dziwnego,
gdyż Steward posiadal ten siedmiosypiaIniowy
dom w Beverly Hills przez ostatnie 15 lat. Jest on
wyposażony w Jacuzzi (łazienka z podwodnymi
prysznicami do masażu ciała) dla sześciu osób,
i ogród orchidei. Rod dzielił go m.in. z Britt
Ekland, Alaną Hamilton (poprzednia żona)
i Kelly Emberg. Teraz przygotowuje budowę
nowego eleganckiego domu-rezydencji w stylu
angielskim w Beverly HilIs. Dodać warto, że
nowa żona Roda jest z pochodzenia Nowozelandką i ma lat 22.

Zanotował ANDRZEJ ZGRYźNIAK

(p)

RUnluni na

"

występach"

Niejest dobrze, kiedy tłuką naszych, bez powodu, na Wschodzie
i Zachodzie, ale zaczyna już być tragicznie, skoro
cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do nas zbić fortunę na handlu,
bez skrupulów dopuszczają się rozboju na Polakach.
W polowie paidziernika zeszłego roku, nocą, do stojącego obok
"Adrii" Adama S.podszedł młody mężczyzna i zagadnąl, kalecząc
nasz język: "Polak, Polak, chodi, muzyk". S. istotnie jest
muzykiem, na co mógł wskazywać choćby saksofon w futerale.
Tego dnia właściciel instrnmentu mial grać na weselnych poprawinach, ale w umówionym miejscu i czasie najmujący nie zjawił
się i z tego względu S. zamiast na wesele, trafli do jednego
z przemyskich lokali rozrywkowych, Z napotkanymi znajomymi
nieco potrunkowal. a o pólnocy doszedł do wniosku, że czas już
wracać do domu, czyli do Pełkiń. W oczekiwaniu na pociąg, kręcił
się więc wokół dworca PKP. Kiedy Rumun zacząl go przyjacielsko
poklepywać po ramieniu i nagabywać gestami, by poszedł z nim
w kierunku ulicy Rejtana, S. w końcu ulegl jego natarczywości
i spełnił życzenie cudzoziemca. Po kilkudziesięciu metrach usłyszał
kroki szybko zbliżającego się osobnika. Obejrzal się instynktownie
za siebie i w pólmroku dostrzegł mężczyznę z podróżną torbą. Po
chwili tenże przyłożył mu czymś twardym tak solidnie w głowę, że
Adama S. ścięlo z nóg momentalnie. Przytomności całkiem nie
straci!, widział zatem dokładnie, co z nim zagraniczne oprychy
wyprawiają, ale sił na obronę nie starczalo. Zorientował się więc
natychmiast, że jego oprawcy działają wspólnie; krótkimi zdaniami, w języku geniusza Karpat, wydawali sobie wzajemnie polecenia. Młodszy Rumun usiadl mu na klatce piersiowej i przytrzymywal ręce, starszy zaś w iym czasie obszukiwał kieszenie.
Kiedy zacząl wzywać pomocy, otrzymal kilka kopniaków w glowę,
po czym zostal ograbiony ze swetra i zegarka.
Kilkanaście minut po tym zdarzeniu, ulicą Mickiewicza przechodził Boleslaw B. Przystanąl kolo jednej z wystaw sklepowych,
przy której zatrzymali się także dwaj cudzoziemcy, z wyglądu
i mowy Rumuni. Akurat nadszedł na moment, jak liczylipieniqdze,
Kiedy spojrzal w ich stronę, mlodszy rzucił się na niego z nożem.
(zwłaszcza)

Boleslaw B, uniknął ciosu i uciekł w kierunku stacji PKP, gdzie
napo tka l patrol policji, której opowiedzial o niemi/ej przygodzie,
jaka go przed chwilą spotkała. Tym razem policjanci falciycznie
spisali się na medal; natychmiast rozpoczęli penetrację terenu
i w bezpośrednim pościgu ujęli na ulicy Mickiewicza sprawcę
rozboju, J7-letniego Laurentiusa A., będącego "na bańce",
Do Polski przyjechał po raz drugi. Wcześniej odwiedził z towarem (zakupionym od Rosjan) bazary w Stalowej Woli i Radomiu,
Z resztkami zjechal do Przemyśla, W jego relacji - winę za
pierwszy incydent ponosi ... Adam S., który uderzył go w twarz,
kiedy odpowiedzial mu, że nie ma wódki na sprzedaż. W rewanżu
ponoć Rumun zdzielil intruza również po buzi, tyle że nieco
mocniej, a następnie kopnął w glowę, gdy ten jeszcze coś niezrozumiale belkotal. Absolutnie nic mu nie zabral. Sluid ma więc
zegarek pokrzywdzonego? Dostal go od Cornelusa, zaraz po bójce.
Przy sobie, owszem, miał nóż, lecz absolutnie nikogo nim nie
straszyi. W prokuraturze oświadczył kategorycznie, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, tłumacząc
się dzialaniem w obronie wlasnej.
Wkrótce rozbójnik z Rumunii stanie przed Sądem Wojewódzkim w Przemyślu. Akt oskarżenia zarzuca mu popełnienie
przestępstwa, zagrożonego karą co najmniej 3 lat pozbawienia
wolności

W. WOJCIESZONEK

Przrmy1!,

Wybruże Koaauszł:i

Telegazeta polska - zachodn.
montaż - sprzedaż
Anteny satelitarne ,,ARCON"
montaż - sprzedaż
Telewizory kolorowe
magnetowidy -- naprawa
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to jeszcze raz

Przeżyjmy

sportowe wydarzenia roku 1991
Październik
piłkarskie

derby wojewódzkie wygrał 3:0
Czuwaj z lokalnym rywalem JKS-em;
- coraz lepiej grają piłkarze ręczni Czuwaju, po
serii zwycięstw z Naprzodeln Bytom (23:22),
Gwardią Opole (24: 18), Górnikiem Złotoryja
(25:24), Ostrovią (28:26), samodzielnie prowadzą w II lidze;
- ze zmiennym szczęściem grają piłkarki ręczne
JKS, przegrały z Anilaną w Łodzi 22:30 i zremisowały 27:27 z kandydatem na mistrza
- wrocławskim AZS;
- rozpoczęły się rozgrywki w koszykarskich
ligach, przemyska Polonia w ldasie "M" zaczęła

w Orłach o memoriał Andrzeja Cieszyńskiego
oraz bieg górski na trasie Posada Rybotycka
- Przemyśl;
- ze zmiennym szczęściem grają piłkarze w III
lidze, odzyskuje rormę JKS (wygrana 2:0 ze
Stalą Sanok i Gorlicami), traci Czuwaj po
porażce 3:0 z Zelmerem Rzeszów.
Listopad
- nie wiedzie

rozgrywek nie popisały się
III ligi, Czuwaj przegral
w Gorlicach 3:0, a JKS z tarnowską Unią 4:0;
- Stanisław Trojniarz z Polbutu w wadze 67,5
kg zdobył tytuł inłodzieżowego mistrza Polski
w ciężarach;
- wszystkie grupy piłkarskie zakończyły rozgrywki, w klasach poniżej IiI ligi, dobrze spisują
się Dynovia, Spornasz i Motor w łidze regionalnej, klasę wojewódzką zdecydowanie wygral
przeworski Orzeł, czy powróci do dobrych lat
piłki nożnej w tym mieście?
-

na

zakończenie

amatorzy "białego szaleństwa" sposobią się do
zimy;
- zdecydowanie wygrywają swe mecze koszykarze Polonii, tym razem wygrali z pretendentem do czołowej łokaty - AZS Rzeszów - aż
136:49;
- rozpoczął się konkurs - plebiscyt na najlepszego sportowca województwa przemyskiego za
1991 rok;
- startujący w Nowej Soli karatecy przywieźli
zloty medal w mistrzostwach Polski
kyokushinkai, zdobyty przez Marka Ociesielskiego;
- Michał Baran z jarosławskiego Startu poważnie myśli o występie w mistrzostwach świata
juniorów, wygrał kolejne zawody w szpadzie.
Opracował Za-k

drużyny piłkarskie

w I lidze,
na początek rewanżowej rundy z Piotrcovią aż 16:33;
- koszykarze Polonii, wykorzystując przerwę
w rozgrywkach, wygrywali z I-ligową Stalą
się jarosławiankom

poniosły porażkę

Grudzień

- - nadobre zadomowiły się sporty halowe, tylko

N a nich
I.

Konkurs -

plebiscyt

2.
3.
4.

Kupon konkursowy

5.
6.
7.
8.

na 10 najlepszych sportowców
woj. przemyskiego
I ..................................................... .............. .

Baran
Halicz
Zbigniew Jarema - Piotr Blecharczyk
Ewelina Jodłowska
Marcin Krywiak
Anna Mrozek
Marek Ociesielski
Maciej Pinda
Krzysztof Pieliszko
Stanisław

2....... .......................................... .................. .

9.
10.

Elżbieta Pierożek

3 ................................................................... .

II.

Stanisław Rodzeń

4 ....... ....... .. ................................. .................. .

12. Tomasz Smyk
13. Marek Strawa

5....... ................................ ....... .. ................... .

14.

6 ......................................... ;......................... . 15.
16.

7....... ....... .. ...... .. .......................... .. ............... .

8 ................................................................... . J7.

18.
19.

9 ................................................................... .

10 .............. .. ............ _...................................... . 20.
Imię,

Fot. JACEK SZWIC

Ile je8t jeazcze talentów w przemyskim sporcieJ

21.

Nazwisko .... .. ....................................... .

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

Stalowa Wola 75:63, dobrze zaaklimatyzowali
od 123:43 z Górnikiem Wieliczka;
- był to miesiąc masowych biegów przełaj 0- się w zespole ponad 2-metrowy Andrzej Denik
wych,

odbyły się

po raz

dziesiąty

biegi

Jarosławski

"Orła"

i

rozgrywający

Fala plebiscytów, jaka przychodzi wraz z kończącym się rokiem i tym
razem nie ominęła Jarosławia. Otóż już po raz drugi, ale w nieco innej
formie, Referat Oświaty, Kultury i Sportu UM wraz z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji, a przy wydatnej pomocy grona sponsorów, organizuje
plebiscyt na NAJPOPULARNIEJSZEGO ~ NAJLEPSZEGO Sportowca Miasta. Tym razem, głosując na listę koedukacyjną, należy na specjalnych kuponach (będ ą kolportowane na imprezach sportowych) wytypować
swoją "piątkę" kandydatów, a kupon przesłać na adres: MOSiR Jarosław
ol. l-Maja 5 do 31 stycznia 92 r_
Honorowane będą także głosy na kartach pocztowych. Rozstrzygnięcie
plebiscytu planowane jest na Bału Sportowca, który - jeśli dopiszą
sponsorzy - odbędzie się w lutym.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku laureatami zostali:
wśród pań - Renata Piecuch, piłkarka nożna nie istniejącego już zespołu
,,Jarlanu", a wśród panów . Edward Dubois, maratończyk - weteran
(obecnie nie stowarzyszony, usilnie poszukujący sponsora).
(kram)

Przemyska liga szóstek na

I.................. ........... .......... .... .......... .....................

półmetku

4 stycznia 1992 r. rozpoczęła się druga połowa rozgrywek przemyska liga
szóstek piłkarskich. Po II rundach tabela przedstawiała się następująco:
I. Eskulap
II 19 40:10
2. Publikator I
II 19 31:10
3. Hol
II 18 30:10
4. Łączność I
II 17 30:11
5. Fiskus
II 17 23:11
6. Nauczyciele
II 16 42:11
7. Kolumna
II 14 22:18
8. J. W.
II 13 31:17
9. Policja
II 12 20:12
10. Handel
II 12 20:19
II. Granica
II 10 29:20
12. Publikator II . II 10 20:15
13. Polna II
II
9 10:18
14. Polna I
9 13:42
II
15. Zamek
8 17:20
II
16. Poczta
7 18:24
11
17. Zakłady Mięsne II
7 16:23
18. Łącmość II
7 19:39
II
19. Telkom
7:26
II
6
2~. Źródło
II
4 12:25
21. Start
4
8:30
II
22.0TL
II
3 10:48
Za-k

POSZUKUJĘ

lokalu handlowego w centrum
tel. 127-06 po godz.
G·1112/UM

Znaleziono
moŚĆ w

pl:Vloą

przedstawiliśmy w

nu-

Kupon należy nakleić na kart~ pocztową i przesłać
na adres naszej redakcji.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
centrum Przemyśla (9 pokoi. c.o. gaz. wc) na
biura firmie lub inne propozycje. Przemyśl. tel.
47-032.
G-1224
w

RÓŻNE

LOKALE
POSZUKUJĘ
lokalu na sklep (20· 30 m')
w Przemyślu. Tel. 34-70.
G·008

Szuba
Trojnar
Stanisław Trojniarz
Janusz Śliwiński
Małgorzata Zarzycka
Małgorzata Zubik
ZespÓł: Michał Baran, Tomasz Legeny,
Radek Legeny, Łukasz Bembenek
Krzysztof Gawlik
Elżbieta

Paweł

(Osiągnięcia kandydatów
merze z 18 grudnia).

Adres ...................................... .......................

BondareTIko;

plebiscyt.

głosujemy:

Michał

l:wotc picoll;Jz)". WiaJo22-00

redakcji "ZP". t<>l.

G·BO

EMERYTĄ wdowiec, bezdzietny poszukuje
przy rodzinie pokoju bez umeblowania. Czynsz
płatny za rok z g6ry. Wiadomość: Koladżyn.
Przemyśl. ul. 1 Maja 42.
G·001

plac Za san ie. 2 ary. Wiadoul. Sarbiawskiago 14/4
G-1210
Poszukuję pracownika do palenia w szklarnI.
G-011
DO WYNAJĘCIA 1()() m' pow. użytkowej Ostr6w 220.
USŁUGI
przy ul. Lwowskiej. Przemyśl. leI. 48-313.
ZGUBIONO zaświadczonie na działalność
G·1216 gospodarczą na nazwisko Steblińska Krystyna.
BEZPlA TN E wywolywanie negatyw6w AG FA,
G·1111/UM
FUJI. Kodak w procesie "Colonta" Foto-Video Stu- WYNAJMĘ na dluższy okres budynek
dio. Przemyśl, Franciszkańska 12.
G-014
VIDEOFILMOWANIE. Przemyśl. tel. 59-83.
W związku Z ustaleniem. że lokale, które zostały odebrane
SrudnI6wkl·p6Imetkl.
G·016
rzemieślnikom nie były własnością Gminy Przemyśl i Zarządu
NAPRAWA PRALEK AUTOMATYCZNYCH. Przemyśl. tel. 23-79 po 15-tej.
Miasta Przemyśla; Zarząd Cechu Rzemiosł
Różnych
Przemyśla.

Przemyśl.

17-taj.

MIESZKANIA
KUPIĘ mieszkanie w Przemyślu M·1 lub M·2.
Nehrybka100 lub 38
G·1114/UM/2
M-2 na Osiedlu Rycerskim. Przetel.
po godz. 16-tej.
G·012
NOWE M-4 (Osiedle Rycerskie) zamienię na
podobne w starym budownictwie. Przemyśl. tel.
27-28.
G·013

WYNAJMĘ
myśl,
411-848.

Do

wynajęcia

moŚĆ: Przemyśl.

przeprasza Radę Miejską w Przemyślu i jej
za nieprawdziwe stwierdzenie w
artykule
opublikowanym w "Życiu Przemyskim" z dnia 13 marca 1991
roku i wyraża ubolewanie.
Zarząd Cechu

w

Przemyślu

członków

G·,223

SPRZEDAŻ
SPRZEDAM "szczęki" Nehrybka 92. tel. 19-26.
G·01O
SPRZEDAM S8ijment kuchenny-ciemny ..~ dobrym
SllII1le. Przemy". tel. 28-61. (wewn. 3",,).
G·1113/UM
BMW·318 - ka~S8rla I podzespoly - sprzodam.
Przemy". tel. 44-49
G·017
SPRZEDAM. lUKA"" - skrzynlolNY, stan bardzo
dobry. Przemy~l. tel. grzłICZ. 21-88.
G-018
SPRZEDAM ciągnik LKT 80. 8USZkowi3zM ~'2
SPRZEDAM
raBlyce 8.

ciągnik

swojej konstrukcjI. 80Ie.tG ·015

"OPTIMA"
kotuchy,

odzież

sk6rzana -

czyszczenie,
'arbovvanie
Przemyśl.

Mnisza 2

G·'097NM/4

PZMot w

Przemyślu,

ul. Rakoczego 6

dniem 14. 12. 1991 roku rozpoczyna
działalność stacja konserwująca pojazdy
metodą: RUST CHECK
Z

Proces jest bezwzględnie czysty, dokonuje się go na "oczach właściciela pojazdu" i nie wymaga specjalnego przygotowania pojazdu.
Pelnej informacji odnośnie samego procesu czy technologii: RUST
CHECK bądź ceny zabiegu udziela placówka:

PZMot Przemyśl, ul. Rakoczego 6,
tel. 31-39, w godz. 8.00 - 16.00

ZAPRASZAMYl
G·11081UM

KUPNO

USŁUGI

W

Urzędowym

Dzienniku

żALUZJ E,

SPRZEDAŻ

sław.

tapicerki
Grodzka 15.

drzwi. JaroG-1055/16

LECZENIE
akupunkturą.
PrzeSPRZEDAM blaszak na stadionie "Polo- myśl,
Malczewskiego
7,
tel.
nia". Tel. 41-24.
G-1212a 75-03.
G-1134/3
SPRZEDAM agregat prądotwórczy typ.
"KAWASAKI", moc 1400 W. Tel. 41-24.
G-1212
SPRZEDAM "RENAULT 5 Alpine"
(1976). Przemyśl, ul. Kmity 8, tel.
39-72.
G-1213
SPRZEDAM przedpłatę na ..Fiata 126p"
Jarosław, tel. 71-795.
PG-007

PROFESJONALNE video fil mowan ie.
G-1084/6
Przemyśl, tel. 33-06.
zdjęcia
naVIDEOFILMOWANIE.
tychmiastowe.
Jaroslaw,
Kraszewskiego 15, tel. 60-16
G-1143/10
VIDEOFILMOWANIE
profesjonalnie. Przemyśl, tel. 46-138
G-1105/UM/5

"DACIA 1300" na części oddam "za
OPALANIE
POD
SOLARIUM.
darmo". Przemyśl, Sikorskiego 13/34. Przekłuwanie uszu nowoczesną meG-1219 todą.
Czynne
codziennie:
11.00
DOM JEDNORODZINNY sprzedam. 19:00. Przemyśl, BorelowskiePrzemyśl, ul. W(lgierska 68.
go 13 (wieżowiec), tel. 56-75 (po
G-1220 19.00)
G-003
PEDIATRY43-75 lub
G-005/4

DOMOWE
WIZYTY
SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe,
nowe budownictwo. Przemyśl, wiad. CZNE. Przemyśl, tel.
tel. n-77.
G-1221 74-00.
SPRZEDAM dom z pomieszczeniem na
lokal handlowy. Przemyśl, tel. 51-34.
G-1222

ukazały się:

-

Kurator

Przemyśl.

ZGUBIONO legitymację studencką wydaną przez Politechnikę Rzeszowską na nazwisko Jasiński Artur, nr 14511 lSD
G-1215

-

rozporządzenie

dających

walory

krajobrazowe

przed

-

zarządzenie

na ul. Zana 1

i ul. Okrzei

Tanie, dobre i bezpieczne maszyny do obróbki drewna oraz do
produkcji siatki.
Producent: Spółdzielnia Pracy Uslug Różnych
"E LE KTR O - M ETA L"
25-650 Kielce, ul. Średnia 20
telefon 66-37 -73, 66-38-45
telex 61 2484
Aktualnie w sprzedaży:
• grubościówka
SG-500
• tokarko-kopiarka
TK-1000
• wyrówniarka
WD-500
• piła tarczowa
PT -450
• frezarka pionowa FP-25
• wiertarko-frezarka WF-20
• siatkarka
SK-50
Forma płatności do uzgodnienia.
Stosujemy bonifikatę do 10%
w przypadku zapłaty gotówką
lub czekiem potwierdzonym.

International Ltd

Przemyśl. tel.

Oświaty

22-32

Spółka

K-'13/3

~

i

używane

~

I •
Ii ZAPRASZAMY

Bakończycka

7

maszyny i

urządzenia:

1. Nadwozie samochodu "Nysa" (po wypadku)
2. Silnik ciągnika "Zetor"

w

3. Silnik samochodu "Żuk"

Przemyślu

4. Silniki benzynowe do wózka Lwów
5. Most tylny wózka widłowego EV 676
6. Silnik elektryczny do wózka EV 676

7. Szlifierka taśmowa SLNe
8. Szlifierka kombinowana DZXB 63
9. Silniki elektryczne o mocach 3-37 KW.
Informacji udziela

Utrzymania Ruchu, tel.

Ceny do uzgodnienia,
K-119

Technikum Ogrodnicze w

Pawłosiowie·

sprzeda w drodze
przetargu
1. Samochód "ŻUK" - cena wywoławcza 11 mln zl.
2. Ładowacz "CYKLOP" - cena wywolawcza 3 mln zl.
3. Rozrzutnik obornika - cena wywolawcza 4 mln zł.
4. Pługofrezarka - cena wywoławcza - 1,7 mln zl.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 1 992 r. o godz. 10_00
w budynku szkolnym w Pawiosiowie.
Wadium w wysokości 10% ceny wywolawczej należy wpłacić
w dniu przetargu do godz. 10 w kasie szkoly.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, II przetarg
odbędzie się o godz. 12.
G-1209

EL-JOT

~.

Przemyśl. ul. Wałowa 13, tel./fax 38-25
sprzedaży

Dział

28-14 do 17 (wewn. 248 lub 249).

G LAZU RĘ, TERAKOTĘ (polską, wioską, czeską). FARBY
NATYNKOWE - ekologiczne, KARNISZE "Kareo"
oraz szpachla, rolery, teleskopy malarskie, obicia kasetowe
na drzwi. taśma do pęknięć sufitowych i inne
ZAPRASZAMY w godz.: 10-18 SOBOTA 8 -13
Przemyśl, ul. Mokra (boczna Opalińskiego),
ul. Franciszkańska 18 (w bramie naprzeciw rest. POLONIA).
G-1025

i

OKAZJA!

TANIE

I S"..E\~
I

kasety magnetofonowe nagrane
płyty kompaktowe
• bajki video
=
oprogramowanie komputerowe na kasetach i dyskietkach i=~
instrumenty klawiszowe: YAMAHA, CASIO. Roland
inne instrumenty muzyczne
,..,.......,"""""""""'_."......~_..",
hiszpańskie gitary klasyczne
sprzęt estradowy
akcesoria muzyczne i elektroniczne

.
..

I; •
I •

Przemyślu

w

®{1@L?DDD@
do sprzedaży

___ UIICI.Alllltf

Oferuje do

II ·•
~

.

0.0. Oddział

ul.

,

~L

~

I

z

G-109215

kompleksowe badanie wzroku z komputerowym pomiarem
specjalistyczne badania dla kierowców
szeroki wybór szkieł i opraw
Przyjmują lekarze oku'liści
Zapraszamy
codziennie od godz. 9 do 18
w soboty od godz. 9 do 1 3
Jarosław, ul. Grunwaldzka 6
Przemyśl, ul. Mickiewicza 25.
G-991/UM/5

1

BO

L.k"'~

wizyty domowe
Opieka pielęgniarska

-

G-12'1/3

woj. przemyskie.

pracy oraz jego wymiaru dla pracownik6w Urzędu

polecają:

(klub oficerski).

borczego w Przemyślu, z dnia 8 grudnia 1991 r.
wyborczym nr 17 w Wyszatycach gmina Żurawica

w sprawie rozkładu czasu

okulistyczno-optyczne ~

dawny Polmozbyt)

obwieszczenie ~ojew6dzkiego Komisarza Wy-

o wynikach wybor6w uzupełniających w okręgu

nr 74 z dnia 7 grudnia 1991 r.

zmieniające zarządzenie

Gabinety

został

ich

niszczeniem bądź utratą tych walorów,

sklep meblowo-telewizyjny
z ul. ZWM

-

w sprawie wprowadzenia ochrony teren6w posia-

Zarząd Miasta Przemyśla informuje, że na podstawie uchwaly Rady
M iejskiej w Przemyślu Nr 64/91 z dnia 23 sierpnia 1991 roku
- z dniem 31 grudnia 1991 r.został zlikwidowany Przemyski
Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 30.
Wszystkie zobowiązania i należności dotyczące dotychczasowej
dzialalności regulowane będą przez Urząd Miejski w Przemyślu.
K-120

informuje

Horyńcu

Przestrzennego Gminy Horyniec,

nr 11 z dnia 16 grudnia 1991 r.

K-,2,

PHU "ANART"

nr 79/XIV/91 Rady Gminy w

Miejscowego Planu Og61nego Zagospodarowania

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni:
- posiadać kwalifikacje pedagogiczne do pracy w danym typie szkoły,
- posiadać co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej w pełnym
wymiarze czasu pracy.
Oferty kandydatów powinny zawierać:
- koncepcję pracy dyrektora szkoły,
- kwestionariusz osobowy,
.
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne
- zaświadczenie o stażu pracy,
- adres zamieszkania.
Oferty z dokumentami prosimy składać w zamkniętych kopertach
z dpoiskiem KONKURS (z zaznaczeniem w jakiej szkole) do dnia
20.01.1992 r. w Kuratorium Oświaty w Przemyślu.
O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym pismem.

ZGU BIONO pieczątkę o treści: "Usłu
gowy Zakład Budowlany Krzysztof
Urycz".
G-1214

uchwała

szany, w których pobiera się opłatę miejscową,

w Szkole PodstBwowej w MBlkowicBch i w Zespole Szkól MechBniczf}ych i Drzewnych w Przemyślu.

ZGU BIONO pieczątkę o Ireści: "Sklep
galanteryjny Fejdasz Jan. 37-700
Przemyśl, ul. Przecznica We/owej 4"
G-1205a

Przeworsku

z dnia 15 listopada 1991 r. w sprawie aktualizacji

dyrektora

ZGUBY

Lubaczowie,

w sprawie ustalenia miejscowości Krasiczyn i 01-

konkurs na stanowisko

SPRZEDAM "AUDI 100" (1977) stan
dobry, maszynę do pisania "OPTIMA".
Przemyśl, te/. 28-61 (wewn. 227).
G-007

-

nr 10 z dnia 18 listopada 1991 r.

ogłasza

G-1206a

SPRZEDAM "ŻUKA" (1983) - stan
bardzo dobry. Radymno. ul. Mickiewicza 13. tel. 460.
G-004

że

rozporządzenie

Jarosławiu,

w

Przemyślu,

opublikowana została również:

Akty prawne Wojewody Przemyskiego:

trzyDO WYNAJĘCIA mieszkanie 51 m2
SPRZEDAM własnościowe pokojowe, 60 m' , II piętro. Przemyśl. w bloku 2 lata płatne z góry, Przemyśl,
Rogozińskiego 5/3
G-1206
osiedle Kmiecie, tel. 65-52.
G-111O/UM
ZAMIENIĘ mieszkanie pokój z ku+ łazienka (kwaterunkowe
KUPIĘ działkę budowlaną. uzbrojoną na chnią
42 m' ) na 2 pokoje z kuchnią
terenie Przemyśla. Przemyśl, tel. 47-032. G- 1205 z dopłatą. Wiadomość, Przemyśl, tel.
12-13 (wewn. 626).
G-1208
SPRZEDAM kamerę wideo VHSc i magnetowid "Grunding". tel. 12-13 (wewn.
514).
G-002
SPRZEDAM .futro z norek.
tel. 61 -98

wych

r.

i

Rehabiłitacyjna

MIESZKANIA

Wojewódzkiego w Przemyślu i Urzęd6w Rejono-

Województwa

Przemyskiego nr 17, z dnia 17 grudnia 1991

I

G-847/6 ~

~

.

~

LOTNICZE

Biuro Podróży "EZA"
Rzeszów, ul. Kopernika 1 (bud. NOT)
tel. 342-21, 328~1 ~ew. 50, 54)

K-10915

