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Kończy się

stary rok. J akoś go ;,wspólnie przeżyliśmy,
więc chyba nie był taki najgorszy?
O nadchodzących 12 m.iesiącach Ijla razie nie m.ożem.y
zbyt wieJe powiedzieć. Jakie
-' będą _ · ; pom.yślne czy trudne? Życzytny jednak wszystkim, aby zbliżający się 1993
rok był ,u dany, by obfitował
w m.iłe chwile, których nigdy
nie chce się zapom.nieć.
Życzym.y:- Państwu · zdrowia,
spokoju i radości.
Szczęśliwego Nowego Roku!

REDAKCJA

f1

PRZEMYSKA
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KABLOWA

że

InfOrmuJemy,

firma .,0»\- zak.oItczyla

budow, ;fłlłalocji kablowej
na Osiedlu Mont. Cassino.
PttK» na pozoMJIych o.fedlCJch
. fOZPOCzną"
w plenwzych dniach 1fycznIo.

InfOlmocje:
od poniedziałku do plątIru
telefonicznIe (tel. 31- iD)
I osobiście: Rynek 20
w godz. od 13.00 do 15.30

-AGiF

a~~JestTOWY w kr śic;;zyński . zamku kosztuje (z noclegiem)o f( . miliona złotych; Sylwester na Cyprze, z noclegiem
i przelotem - tylko dwa razy więcej. Gdzie w takim razie
spędzą Sylwestra przemyślanie? Dowiedzieliśmy się tego w błys
kawicznejsondzie, przeprowadzonej w mieście przed 10 dniami,
na przypadkowej grupie 50 osób w różnym wieku.
Najwięcej, bo 18 osób, wybiera się na prywatkę do znajomych. Niektórzy idą na imprezy 20-osobowe, jedna osoba na
"Sylwestra -we dwoje". Pozostali planują zabawę w kilka osób.
Jedenastu ankietowanych przyznało, że Sylwestra spędzi
w domu, w tym dwoje na "białej sali". "Jak załatwicie mi
dziewczynę, to gdzieś pójdę, a jak nie, to w "Białym Domu"
przed telewizorem ".
Cztery osoby jadą na Sylwestra do Wiednia, dwie w Bieszczady, jedna - w Tatry. Jeden z ankietowanych wyjeżdża ... na
Księżyc! Ale nie wszyscy mierzą tak wysoko aż dwóch mieszkańców Przemyśla zamierza witać Nowy Rok w Izbie Wytrzeź
wień.

Trzy osoby

wybierają się

do Hali Sportowej: ,jak

się

z

żoną

nie pokJócę, t idę do Hali". Po jednej osobie będzie bawić się:
na balu w Zakładach Mięsnych, w świetlicy Domu Kultury
i w jakimś niewiadomym jeszcze klubie.
Ktoś wybiera się do Salezjanów, ktoś inny - do Wiktora.
Jedna osoba sp~i sylwestrową noc w pracy na nocnej zmianie.
Jeden młody chłopak powita Nowy Rok w jednostce wojskowej.
Tylko jedna osoba chce spędzić Sylwestra przy wspólnej zabawie na przerilyskim Rynku.
Trudno wyciągać jakieś ogólne wnioski z tego sondażu, ale
wydaje się nam,.że uzyskane wyniki w dużym stopniu odzwierciedlają plany przemyślan na sylwestrową noc: najwięcej osób
spędzi ją w tbwarzystwie przyjaciół oraz w domu; na prawdziwy
duży bal pójdzie mniejszość.
Wszystkim życzymy szampańskich humorów, dobrej zabawy
i Do Siego Roku!
Sondę przeprowadzili dla nas Basia Grzebyk i Zbyszek Franków z II klasy Liceum Ekologicznego w Przemyślu. Dziękuje
my za pomoc!
(LiI.)

.
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BurIDis-trzo~i;e

rok
Wiesław
Bek, burmistrz Lubaczowa:
"Ten rok na pewno nie należał do najciekawszych. Nie ma żadnych oznak .poprawy sytuacji najbardziej liCZ/lcych się
zakładów pracy, jakichś prób wyjścia
z dołka, co oczywiście ma natychmiast
odbicie w finansach gminy, gdyż zakłady
te zalegajll z podatkami i następuje poważny niedobór w budźtx:ie. W związku
z tym realizacja zamierzeń, planowanych
na ten rok, częściowo tylko się powiodla.
Przygotowaliśmy w tym roku, i moż
na to uznać za pewien sukces spektakularny (gdyż tego jeszcze nie widać), podstawę pod trzy duźx zamierzenia, które
będziemy realizować. Mamy dokumentację pod oczyszczalnię ścieków (i obiecany
kredyt na realizację tego zadania), duży
projekt pod nowy cmentarz komunalny
i projekt nowego osiedla mieszkaniowego, który chcemy realizować " od dołu"
najpierw infrastukturę, drogi, kanalizację, a potem dopiero sprzedaż działek
uzbrojonych; względnie nawet, gdyby się
udalo stworzyć spółkę z jakimś przedsię
biorstwem wykonawczym i bankiem
- sprzedaż gotowych projektów. Nie
było w tym roku jakichś spektakularnych
wydarzeń. Trwa jeszcze kouIJikt między
Zarządem a Radą Miasta, ale jest to
choroba prawie wszystkich samorządów.
Nasze możliwości też nieco się skurczyły,
gdyż, żeby można było coś zrobić, to na

realizację trzeba pienif!lzy. Chciałbym,
żeby te zamierzenia, które tu wymieniłem;" ujrzały światło .dzienne,
weszły

w stadium realizacyjne. Życzyłbym sobie,
aby D/istąpiJo jakieś ożywienie gospodarcze, aby Lubaczów został dostrzeźonyja
ko teren, · gdzie warto ' Ulokować pienią
dze. "

Kazimierz Borcz, burmistrz Przeworska:
"Rok 1992, mimo że nie został w caJości
zrealizowany budżet, był rokiem bardzo
dobrym w zakresie inwestycji miejskich.
W tym roku doprowadziliśmy do 80 proreai moc produkcyjną miejskiej oczyszczalni ścieków, gdy jeszcze przed rokiem
moc ta wyuosiJa 30 procent. Stało się to
dzięki realizacji kolektora A i podpięciu
kolektorów prowadzących ścieki z zachodniej części miasta oraz z osiedli Konopnickiej i częściowo osiedla Jagiellonka.
Następnie w związku z UIochomieniem
stacji uzdatniania wody w Rozborzu
i przejęciem do eksploatacji ujęć wody
w tym rejonie, znacznie polepszyła się
sprawność złoża . Wcześniej w związku
z wadliwą eksploatacją uzyskiwaliśmy
w najgorszym miesiącu 260 kubików wo ....
dy na dobę a teraz otrzymujemy
1800-1900 kubików.
W tym roku zrealizowaliśmy plan
szkolny. Doprowadziliśmy do zakończe
nia rozbudowy budynku Liceum Ogólno-

Skończyłem bilans roku 1992 (ten obok na
stronie 3.). Nie obfitował on w wk spektakularne
wydarzenia jak rok 9/, bo to wówczas: i wizyta
Ojca Św. w naszym regionie i wybory parlamentarne. Ale i w czasie tych mijających 366 dni
zdarzyło się przecież wiele ,. - zarówno w naszym
życiu osobistym jak i społecznym. Najważniej
szym wydarzeniem o randze ogólnopolskiej było
z pewnością ustanowienie przez Slolicę Apostolską nowego podziału administracyjnego Kościoła
katolickiego w Polsce. Na mocy lego postanowienia Przemyśl został metropolią, w której skład
weszły: archidiece:qa przemyska oraz diece:qe
- rzeszowska i zamojsko - lubaczowska. Do
godności arcybiskupa podniesiony został ks. Ignacy Tokarczuk. Trzeba również przypomnieć
o 256. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski,
która po raz drugi w histon'i diece:qi odbyła się
w Przemyślu. Ktoś może poddać w wątpliwość
znaczenie i rangę tych wydarzeń . Wydaje się jednak pewne, że podział administracyjny Kościoła

I<RONII<A POLICYJNA
W cotygodniowych wydaniach Kroniki Policyjnej
informowaliśmy Czytelników na bieżąco o przestępst
wach, wypadkach i innych wydarzeniach.
Dziś, korzystając z zestawienia statystycznego, sporzą
dzonego na podstawie policyjnych meldunków, podajemy dane liczbowe o wypadkach, poważniejs~ch prze.'
stępstwach i innych wydarzeniach, jakie miały miejsce
na terenie naszego województwa, w okresie od 1 stycznia do 14 grudnia br.:
zabójstwa
bójki i pobicia

7,
61,
II,
2,
69,

gwałty

napady z
rozboje

bronią

kradzież
z włamaniem
szkodę społeczną

na

kradzież mienia społecznego
kradzież
z włamaniem na
szkodę prywatną

237,
300,

748,

ŻP kształcącego i błyskawicznie przystąpiliś
my do remontu budynku przy ulicy
Świerczewskiego, w którym od J wrześ
nia funkcjonuje szkoła podstawowa. Jedna z najbardziej istotnych spraw, którą
żył Przeworsk w tym roku, to sprawa
telefonizacji. Od czerwca br. po wielu
ciężkich dyskusjach podjęliśmy decyzję
o zawarciu porozumienia z TPSA. Dzięki
zawartemu porozumieniu już w tej chwili
dzwoni około 50 nowych telefonów, natolliiast do świąt ma być ich juź powyżej
stu . .W ramach telefonizacji takim bardzo
istotnym i znaCZ/lcymdla miasta osiąg
nięciem jest włączenie Przewo.rska do sieci ACMM, co pozwoliło na możliwość
połączenia z caJym światem w ruchu automatycznym. Uważain, że był to dobry
rok. Jestem realistą, nie spodziewałem
się, aby był to rok przełomów w takim
rozumieniu, w jakim marzyliśmy my,
którzy stanęliśmy do wyborów samorzą
dowych w roku 90. Myślę, że nie należy
się tego spodziewać w najbliższych lawch, gdyż samorząd jest tylko elementem państwa a państwo, które nie jest
w stanie utrzymywać szkól, nie jest
w stanie wspomagać finansowo samorzą
dów albo tak ustawiać sferę podatkową,
aby gro podatków wpływało do budże
tów samorządowych. Z tym trzeba się
pogodzić ".

Z upoważnienia burmistrza Jarosławia,
pani sekretarz miasta Barbara Bąk: "W
tym roku do Urzędu Miasta w Jarosła
wiu zakupiono komputery, które zostały
zainstalowane w dwóch wydziałach. Olbrzymim wydatkiem Urzędu Miasta była
kwota miliarda złotych przeznaczona na
wykonanie dwu dróg wojewódzkich.
Przeprowadzono gruntowną konserwację

wynika z potrzeby poszukiwania nowych form
pomocy duszpasterskiej zmieniającemu się przecież społeczeństwu.
Ważne dla regionu było w mijającym roku
utrzymanie przez policję województwa przemyskiego wysokiej lokaty wśród jednostek o najwięk
szej wykrywalności przestępstw. Niebagatalne to
osiągnięcie, zważywszy że i w tej instytucji nastąpiły w mijającym roku poważne redukcje etatów, O znaczeniu sprawnie działającej policji na
terenach przygranicznych nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Nie trzeba również przypominać, że im społeczństwo biedniejsze, im trudniej
o pracę, tym możliwość przestępstw większa. Cieszy powiększenie stanu osobowego 14 Pułku
Zmechanizowanego Ziemi Przemyskiej oraz udane akcje polskich Służb Granicznych. W listopadzie pogranicznicy przechwycili helikopterowy
desant kilkudziesięciu cudzoziemców. Ilu jednak
przemytnikom udało się bezkarnie naszą granicę
przekroczyć? Tak więc oprócz problemów ekono-

kradzież mienia prywatnego
akty. terrorystyczne
podpalenia
katastrofy i wypadki kolejowe
wypadki drogowe

580,
4,
3,
13,

414 (48 osób
zginęło, 510
odniosło
obrażenia),

fałszowanie pieniędzy

nielegalne posiadanie
handel bronią
nielegalna produkcja
narkotykami
samobójstwa
pożary

utonięcia
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drzew miejskich w parku, a także oddano do użytku szalety miejskie. Ponadto
uruchomiono częSć magistrali wodocią
gowej tzw. zachodniej, która zasila
w wodę zakłady mięsne, część mieszkań
ców w południowej strefie miasta i wieś
Pawłosiów. Otwarto Wielką Izbę, w której znajduje się piękne zdobnictwo. W tej
chwili nie zrealizowano oczyszczalni ście
ków ze względu na brak środków (.')".
Marian Duch, burmistrz Dynowa: "Był
to bardzo trudny i ciężki rok. Mając na
względzie samo miasto, trzeba powiedzieć, że wiele rzeczy się nam udało w sensie inwestycyjnym. Olbrzymia trudność,
którą napotykaliśmy na co dzień, to
brak porozumienia w sprawie podziału
mienia gminy na dwie nowe. Była to duża przeszkoda w realizacji niektórych zadań.

Po wielu staraniach udało się nam
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Pożyczka ta
zostanie przeznaczona na przyśpieszenie
realizacji oczyszczalni ścieków, potrzebnej dla miasta. Poza tym w sposób zdecydowany udało się nam zaawansować
prace gazyfikacyjne na terenie miasta
- to drugie osiągnięcie. Rada Miasta
przyjęła juź peW11e załoźenia na rok 93
i zgodnie z tymi założeniami przygotowujemy budżet. Generalne założenie jest
takie, że musimy wszystko ze swej strony
zrobić, żeby zgodnie z ustaleniami, które
u nas funkcjonują, na półrocze przyszłe
go roku zakończyć oczyszczalnię ście
ków. Planujemy też zakończyć gazyfikację miasta i chcemy wyjść naprzeciw
oczekiwaniom poszczególnych mieszkań,. "
cow.
uzyskać pożyczkę

.-'

Zebrał:

d.d.

micznych, problem bezpieczeństwa jest problemem pierwszorzędnym dla tego zakątka Polski.
Powtarzającym się motywem w mijającym roku
były strajki pracowników oświaty, służby zdrowia, kolejarzy. Do grupy niezadowolonych dołą 
czyli oczywiście bezrobotni. Przemyślan - szczególnie ich młodszą część - ucieszył oddany nareszcie kryty basen, jak również widocznie postępu
jące roboty przy budowie obwodnicy, remont
mostu na Sanie.
Przed nami kolejny rok. Jaki bądzie? Zobaczymy. Jednego wszakże można być pewnym, bę
dzie to rok dla ludzi z inicjatywą, nie bojących
się pracy i ryzyka. Trzeba sobie życzyć, aby był
on NORMALNY, bez wstrząsów polityczno
- gospodarczych, aby przyniósł stabilizację i poczucie bezpieczeństwa . Abyśmy potrafili maksyma/nie wykorzystać wszystkie nasze dobre narodowe cechy, aby zagwarantować bezpieczeństwo
naszym rodzinom i Polsce.
ARTUR WILGUCKI redaktor naczelny

Zapytaliśmy wojewódzkiego komendanta policji,
podinspektora Bogusława Chyca, jak ocenia miniony
rok? Podinspektor odpowiedział: "Sukcesem tegorocznym jest to, że pomimo braku pieniędzy, sprzętu, redukcji etatów nie obniżyliśmy efektywności i poziomu
naS7..ej pracy. Jest to przede wszystkim zasługa wszystkich funkcjonariuszy garnizonu przemyskiego".

14,

broni,
52,

obrót

10,
45,
233,
II,

w tym roku policjanci zatrzymali 1450 praw jazdy, do
izby wytrzeźwień dostarczyli 2131 "pacjentów".
Porównując te dane z innymi województwami, okazuje się, ż.e Przemyskie jest jednym z bezpieczniejszych
województw w kraju.

Korzystając z okazji, wszystkim policjantom garnizonu przemyskiego życzymy, aby
nowy 1993 rok był spokoj ny i aby przyniósł
rozwiązania wielu nieraz podstawowych
- problemów, trapiących policjantów.
Życzymy im wiele zdrowia i odporności
niezbędnej w tej trudnej służbie. Do Siego Roku .
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STYCZNIA

GRUDNIA

Styczeń

NSZZ "Solidarność" Ziemia Przemyska
wystosował do Komisji Krajowej· "Sólidarności" uchwałę, w której związkowcy protestowali przeciwko drastycznym podwyżkom cen
energii elektrycznej, gazo i c.o., ponadto zwią
zkowey przestrzegali przed podejmowaniem
takich decyzji bez konsultacji ze związkami
zawodowymi. W razie nie spełnienia tych postulatów przez rząd, Zarząd Regionu domagał
się od Komisji Krajowej rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
Na mocy zarządzenia wojewody prze•
myskiego doszło do dużych zmian organizacyjnych na przejściu granicznym w Medyce.
Część pomieszczeń wydzierżawiono prywatnym przedsiębiorcom (firmy spedycyjne, kantory). Nowym współgospodarzem przejścia
został Tadeusz TreIka, kierownik nowo utworzonego Zakładu Obsługi Drogowego Przejś
cia Granicznego w Medyce. Nowy zakład dołączył do istniejących już służb granicznych:
Straży Granicznej i Urzędu Celnego.
Przestało obowiązywać zarządzenie wo•
jewody przemyskiego o zawieszeniu przygranicznej komunikacji autobusowej. Przedstawiciele służb granicznych i celnych Ukrainy zagwarantowali utrzymanie ladu, spokoju i porząd
kuw strefie przygranicznej.
•

PKP w Lubaczowie odbyli w Warszawie rozmowy z zastępcą dyrektora generalnego PKP,
w sprawie utrzymania linii kolejowej na trasie
Przeworsk - Bełżec. Ministerstwo zaproponowało przejęcie przez gminy tejże linii oraz
wprowadzenie na tej trasie autobusu kolejowego.
komunikację
•
Ponownie
zawieszono
przygraniczną. Polscy obywatele, przekraczający granicę, nie mieli zagwarantowanych warunków bezpieczeństwa.
•
Nauczyciele spod znaku "Solidarności"
ponownie podjęli akcję protestacyjną przeciwko pogarszającej się sytuacji w szkolnictwie.
•
Stolica Apostolska ogłosiła' decyzję
o nowym podziale kraju na diecezje i metropolie. Przemyśl został stolicą metropolii
i objął: archidiecezję przemyską oraz diecezje:
zamojsko -- lubaczowską i rzeszowską.
•
Metropolita lwowski ks.abp Marian Jaworski przekazał sukcesję nowemu ordynariuszowi diecezji zamojsko - lubaczowskiej ks.
bp. Janowi Śrutwie.

•
Po uzyskaniu odpowiednich funduszy
przez władze wojewódzkie i miejskie Przemyś
la, rozpoczęto remont mostu im. "órląt Przemyskich". Zakończenie remontu zaplanowano
na jesień 93 roku.

Maj

Już

liwości.

•
Prezydent Przemyśla - Mieczysław Napolski podpisał deklarację dalszej współpracy
kulturalnej z Republiką Austrii, reprezentowaną przez konsula generalnego dr. Emila Brixa.
•
W Przeworsku, z inicjatywy kierownika
Urzędu Rejonowego, z marszałkiem Józefem
Śliszem spotkali się burmistrzowie, wójtowie,
sołtysi i przedstawiciele społecznych komitetów telefonizacji naszego województwa.
•
Z okazji 50- lecia powstania Armii
Krajowej w kościele prokatedralnym w Lubaczowie odbyla się uroczysta msza św. Po mszy
żołnierze lubaczowskiego oddziału Światowe
go Związku AK spotkali się z ks. abp. Marianem Jaworskim
metropolitą lwowskim.
Na serię spotkań z mieszkańcami Prze•
myśla i władzami wojewódzkimi PC, do Przemyśla przyjechał lider tej partii
Jaroslaw
Kaczyński.

•
Przemyślanka
Magdalena Tchórzewska zdobyła tytuł Miss Ziemi Tarnobu.-Cskiej.
W eliminacjach w Tarnobrzegu brały udzial
kandydatki do tytułu najpiękniejszej Polki,
z kilku ościennych województw.
Na IV Walnym Zjeździe Delegatów
•
NSZZ "Solidarność" Ziemi Przemyskiej wybrano nowego przewodniczącego regionu
- Krzysztofa Klaka. W dniu wyborów przemyska "Solidarność" liczyła 14.798 osób
w 157 komisjach zakładowych.
•
We Lwowie odbyła się uroczystość nało
żenia paliusza metropolicie lwowskiemu abp.
Marianowi Jaworskiemu.

Marzec
•
W Cieszanowie zakończono, trwające od
dwóch lat, prace przy gazyfikacji miasta.
•
Burmistrz Lubaczowa i kierownik stacji

pływalnię·

Listopad
Na nadzwyC7.ajnej sesji Rady Miasta
Przemyślu doszło do swoistej próby sił.
'płównym punktem obrad było głosowanie
nad odwołaniem przewodniC7.ącegO Rady
-- Anrzeja Matusiewicza. Zdaniem Klubu
Gospodarczego, który 7.g/osił wniosek o odwołanie, przewodniC7.ący w sposób tendencyjny prowadził dotychczasowe sesje. Wniosek
Klubu upadł, stosunkiem głosów 18 do 17.
•
Z okazji 74. rocznicy odzyskania niepodległości na Placu Pomnikowym w Dobiecku odsłonięto dwie tablice, upamiętniające
wszystkich mieszkańców Ziemi Dubieckiej,
którzy oddali życie w obronie op.yzny.
•
w

Sierpień

Nienotowana od wielu lat fala upałów
nawiedziła Polskę. W ciągu kilku sierpniowych dni w Jarosławiu, Lubaczowie i Przemyślu słupek rtęci wskazywał w południe ponad
40 stopni Celsjusza. Tak wysoka temperatura
i utrzymujący się od dłuższego czaSu brak
opadów, spowodował ogromne straty w rolnictwie.
•

Na XUJ Nadzwyczajnym Se~u Saw programie obrad punkt "Ocena pracy wojewody'" doszło
do burzliwej dyskusji między delegatami na
Sejmik a przedstawicielami UW. Powodem licznych kontrowersji byla działalność lo-półki
"Ortel", która podjęła się kompleksowej telefonizacji woj. przemyskiego. Specjalna Komisja powołana przez wojewodę, wykazała uchybienia zarówno formalne, jak i fmansowe
w działalności tejże spółki.
•
W Lubaczowie odbył się IV Festiwal
Piosenkj Religijnej, w którym wystąpiło ponad 200 wykonawców z całej Polski.
Do Olszan już po raz piąty zjecQali pas•
jonaci "czterech kółek", aby wziąe udział
w Ogólnopolskim Zlocie Caravaningu.
•

Kwiecień

Luty
po raz XIII w malowniczym Horyń
miłośnicy Melpomeny mieli okazję uczestniczyć w Biesiadzie Teatralnej . _. Konfrontacjach Małych Form Te"dtralnych. Jak co roku
impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem
młodzieży, próbującej swych aktorskich moż
•
cu

wojewódzkie PC odwołanie Jana Musiała
uznały za akt polityczny, ponieważ odwołano
wojewodę bez wcześniejszej, merytorycznej
oceny jego pracy.
Oddano w Przemyślu do użytku krytą
•

•
Rada Miejska w Przemyślu jednogłośnie
przyznala pani Marii Teresie Wolfs- Monftls
miano Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Maria MonfIls·
na stałe mieszkająca
w Belgii - od lat wspomaga prL.emyski Oś
rodek Szkolno-Wychowaczy dla Dzieci Głu
chych i Niedosłyszących im. J. Korczaka.
•
W Jaroslawiu odbył się Walny Zjazd
Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego
"Solidarność". Prezesem Stronnictwa ponownie wybrany został Jarosław Śliwiński z Mirocina.
•
W Przemyśłu oddano nowy budynek
poczty. W ogólnopolskim konkursie, budynek
ów uzyskał miano "Najlepszej budowy 91 roku", zaś pomysłodawcy projektu otrzymali
doroczne nagrody prezydenta Przemyśla.
•
Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował akcję protestacyjną pod hasłem
"czarna dekada polskiej szkoły".
•
Rozwiązano Przemyski Komitet Obywatelski, z którego rekomendacji w wyborach
samorządowych (91 rok) kandydowalo prawie
100% rajców obecnej kadencji.
•
Na zaproszenie fundacji Francja - . PoIska, do kraju nad Loarą na kilkudniowe szkolenie wyjechali przedstawiciele przemyskich samorządów. Wyjazd był jednym z punktów
międzynarodowego
programu pod nazwą
"Skrzydła dla samorządów".

Czerwiec
•

Od 19 do 21 czerwca prL.ebywaLi w Przemyślu l.."Złonkowie Episkopatu Polski, aby
wziąć udział w 256. Konferencji Plenarnej, połączonej z dziękczynieniem za beatyfikację
Sługi Bożcgo biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Po zakończeniu obrad, w archikatedrze
biskupi metropolii przemyskiej odprawili jubileuszową Mszę św. z okazji 50-lecia kapłańs
twa arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. W jej
trakcie nuncjusz papieski w Polsce nalożył ks.
abp. I. Tokarczukowi paliusz - symbol wła
dzy metropolitalnej
•
Na IIJ Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PSL, dokonano wyboru pre-.resa ZW PSL.
Został nim ponownie Zbigniew Mierzwa.

Lipiec
Kilkuset byłych mieszkańców Ziemi Jarosławskiej narodowości ukraińskiej uczestniczyło w I Światowym Zjeździe Ukraińców
•
Rolnicy spod znaku "Samoobrony"' zamiędzynarodową
trasę
E- -4,
blokowali
w okolicach Tuczemp k. Jarosławia. Domagano się jak naj szybszego oddłużenia rolników.
Grożono tzw. "marszem gwiaździstym" na
•

Warszawę·

morządowym, zawierającym

Wrzesień

•
Z dwudniową wizytą w Przemyślu gościł
konsul ds. ekonomicznych Michael S. Kleczewski z USA. Podczas rozmów z władzami
miasta i województwa, próbowano określić,
na ile jest możliwe nawiązanie kontaktów
z amerykańskim biznesem i ściągnięcie do naszego regionu ludzi, chcących zainwestować
swoje dolary.
•
W Jarosławiu rozpoczęło d7iałalność dydaktyczną jedyne w województwie katołickie
liceum. Powołało je Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich.
17 września obchodzony był już po raz
•
drugi, jako Dzień Sybiraka. W tym dniu obchodzono także 53. rocznicę agresji sowieckiej
na Polskę.
•
Na zjeździe działaczy Unii Demokratycznej regionu przemyskiego, delegaci przyjęli
rezygnację dotychczasowego przewodniczące
go partii·
Zbigniewa Możdżenia. W jego
miejsce wybrano Piotra Pilcha z Radymna.
Dyrektor Hugo Mueler - Ćzłol),ek Sto•
warzyszenia Austriacki Czarny Krzyż - honorowy obywatel Przemyśla, przekazał na cele
charytatywne kwotę 1000 USD.
Październik

•
Lokalne media poświęciły sporo uwagi
sprawie udzielenia votum nieufności wojewodzie prL.emyskiemu przez Wojewódzki Sejmik
Samorządowy. W krótkiej wypowiedzi udzielonej telewizji - wojewoda Jan Musiał powiedział, że konflikt, zaistniały między nim a Sejmikiem został przeniesiony ze Związku Gmin
Ziemi Przemyskiej, a jego podłożem była
sprawa telefonu-..acji woj. przemyskiego i budząca kontrowersje umowa "Ortelu" z rzeszowską spółką z 0.0. "Telekom".
•
28 paźd7iernika premier Hanna Suchocka odwołała ze stanowiska wojewodę przemyskiego, senatora RP
Jana Musiała. Rzecznik prasowy wojewody stwierdził, że przyczynami odwołania wojewody ze stanowiska były
m.in. krytyka poczynań u.ądu premier Suchockiej, uznane za antyrządowe, wystąpienie wojewody na łamach "Gazety Wyborczej" oraz
ogłoszenie przez przemyski Sejmik Samorzą
dowy votum nieufności dla wojewody. Władze

W jarosławskim Ośrodku Kultury odbyspolkarue z pTOf. Wi=lawem. Cłu-7.anow
skim, liderem ZChN, zaś w przemyskim ratuszu mieszkańcy mieli możliwość spotkania
z Marianem Jurczykiem
szefem "Solidarności 80"
•
Na wydziałe chirurgicznym Wojewódzkiego Szpitala ZespoLonego w Przemyślu,
przeprowadzono dwie udane operacje na biją
cym sercu.
•
W rejonie Piasków k. Radymna, służby
graniczne przeprowadziły udaną akcję pości
gową. Ujęto kilkudziesięcioosobową grupę cudzoziemców "pu.-Crzuconą" na teren Polski
helikopterem. Temat ten, podchwycony przez
liczne środki masowego przekazu, zwróci
- miejmy nadzieję
uwagę decydentów na
problem szczelności wscllOdniej granicy Polski.
•

ło się

Grudzień

•
W Przemyślu przebywał Generalny
Konserwator Zabytków z Warszawy. Wraz
z konserwatorem wojewódzkim wziął udział
w wizji lokalnej kopuły Ojców Karmelitów
w Przemyślu. Z kopuły ostatnio zdjęto krzyż
z tzw. latarenki. Ojcowie Karmelici rozpoczęli
tym samym prace renowacyjne, których głów
nym celem jest przywrócenie kościołowi jego
pierwotnego wyglądu.
•
Pod budynkiem Prokuratury Wojewódzkiej w Przemyślu odbyła się pikieta, zorgani7.owana przez KPN i "Solidarność 80" oraz
ZZ "Kontra". Hasłem pikietujących było:
"rozliczyć zbrodniarzy komunistycznych oraz
aferzystów ostatnich lat".

•
Przemyska "SolidarnoŚĆ" przyłączyła się
do ogólnopolskiego, dwugod7innego strajku
ostrzegawczego. Strajk kontynuowały załogi
"Alpomu", zakładów chemicznych w Baszni,
kolejarLe.
(opr. aw)
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W grudniu 1992 roku minęła 50. rocznica rozpoczęcia działalności PSS w Jarosławiu. Spółdzielnia jubilatka 15 grudnia 1942 r. uruchomiła w Jarosławiu
przy
ulicy
Opolskiej
sklep
spożywczo- przemysłowy, pierwszą handlową placówkę spółdzielczą. Stało się to
w 5 miesięcy po rejestracji Spółdzielni
Spożywców
"Powszechna" w Sądzie
Okręgowym w Przemyślu. "Powszechna"
miała siedzibę w Jarosławiu, strukturalnie, zaś została włączona do Związku
"Społem" .

nia około 600 pracowników. Jej placówki handlowe utrzymane są na wysokim
poziomie estetycznym. Ten f-akt, l1liła pbżywnościowych.
Niemal przez cały czas w programach ' sługa i wierne trwanie przy boku klienta,
decyduje o pozycj~ Spółdzielni w ' środoZarządu i Rady Nadzorczej uwzględnia
'
no działania modernizacyjne placówek . wisku jarosławskim.
Ma Spółdzielnia - jubilątka bardzo
W latach 1975-82 PSS podporządkowa
wielu sympatków. Ci, którzy przybyli na
no nowo powstałej Wojewódzkiej Spół
dzielni Spożywców "Społem" w Przemy- jubileuszowe spotkanie do MOK"";"'u, potwierdzili tożsamość z nią. Dla wfelu zaślu. Był to okres, w którym, jak przypobrakło na sali miejsc. Wszyscy wszakże
mniał to podczas rocznicowego spotkaobejrzeli program, który wypełniły nie
nia zorganizowanego 12 grudnia w Miejtylko oficjałki, ale także koncerty artysskim Ośrodku Kultury prezes Zarządu
tyczne w wykonaniu zespołów d~iałająJan Gilowski:. "Spółdzielnia nie mogla
nierskimi w zakresie organizowania kursów kroju i szycia, pieczenia, pokazów

Spółdzielczy
W gronie założycieli tej jednostki
spółdzielczej znaleźli się m.in. Antoni
Niemiec, Stanisław Bugajski, Roman Gesing (minister leśnictwa i przemysłu drzewnego w latach 60.), Tadeusz Tenczarowski, Józef Stepczyk, Tadeusz Superson,
Stefan Lubczyk, Stanisław Piotrowski,
Stanisław Szerszeń, Zygmunt Porębski,
Józef Batorski, Adam Rzepecki, Jan
Szram.
Pod koniec 1943 roku Spółdzielnia
zrzeszała 269 członków, teraz jest ich ponad 2.200. Drugą placówkę handlową
PSS uruchomiła w 1944 roku. Działa do
dzisiaj i jest popularnie nazywana "Jedynką" . W rok później Spółdzielnia Spoży
wców została połączona ze Spółdzielnią
"Jedność", a w 1948 roku nastąpiła kolejna fuzja Spółdzielni Spożywców "Powszechna" ze Spółdzielnią Spożywców
;,Kolej arzy". '
W roku 1949 Spółdzielnia' posiadała
w Jarosławiu 48 sklepów, zaś w 1954 już
54. Różne bywały okresy w działalności
Spółdzielni jubilatki. Raz stwarzano
dlań dobrą koniunkturę, innym razem
ograniczano jej potencjał poprzez przekazywanie - Lakład"ów- proClukcyjnych
i sklepów, na rzecz jednostek państwo
wych. Nie sposób jednak nie zauważyć,
że już w latach 50. PSS "Społem" podjęła współpracę ze spółdzielczością wiejską m.in. w Wiązownicy, Manasterzu
i Nielepkowicach. W tym też czasie wybudowano magazyn skupu nadwyżek rolnych. Lata pięćdziesiąte okazały się pio-

pOSZCZyC1C się prężnością
i nowymi uruchomieniami".

jubileusz
rozwojową

Nowe możliwości otworzyły się przed
jarosławską Spółdzielnią z chwilą uchwalenia przez Sejm w 1982 r. "Prawa Spół
dzielczego". Władze tej jednostki skorzystały z zapisanej w nim możliwości samodzielnego działania. W rezultacie l lipca 1983 otrzymała osobowość prawną,
jako jednostka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Przemyślu.
W 1989 roku PSS "Społem" w Jarosławiu posiadała 100 punktów sprzedaży
detalicznej, w tym 66 sklepów. Dzisiaj
administruje 52 placówkami. W tej liczbie znajduje się 21 sklepów spożywczych,
9 przemysłowych, 2 stoiska, 9 pawilonów, a nade wszystko 2 spółdzielcze domy handlowe. Najstarszy SDH "Alfa"
dysponuje 7 stoiskami, młodszy "Sezam"
- czterema.
Całość tego katalogu uzupełnia 6 zakładów
produkcyjnych (3 piekarnie,
2 wytwórnie ciast i l wytwórnia wyrobów garmażeryjnych) oraz 6 zakładów
gastronomicznych.
Wraz z przemianami, jakie mają miejsce w gospodarce, a w handlu szczególnie, jarosławskiemu PSS--Owi wyrasta
konkurencja. Spółdzielnia nie oddaje
wszakże pola. Pomimo możliwości wyboru miejsca, w którym dokonywane są zakupy, poważna część klientów nadal kroki 5we kieruje do placówek spółdziel
czych.
PSS "Społem" w Jarosławiu zatrud-

cych przy Państwowym Ognisku Baletowym. Długoletni pracownik PSS Zdzisław Hawro rozbawił wszystkich humorem, a rangę jubileuszu potwierdziły liczne telegramy z gratulacjami. Przesłali je .
spółdzielcy
z
Przemyśla,
Rzeszowa '
i Przeworska. Spółdzielcy z OSM w Radymnie podarowali na jubileusz wspaniały zegar, który "będzie odmierzał _ jak
życzliwie stwierdzili _ koleine pó/wie"
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Fakty, ciekawostki:·
pierwszym prezesem Zarządu PSS
w Jarosławiu był Stanisław Bugajski.
Najdłużej, bo aż przez 36 lat f\lnkcję
tę pełnił Józef Sołtys,
,
- w roku 1965 została uruchomiona
w mieście renomowana restauracj a
"Kaskada",
- w styczniu 1974 roku Spółdzielnia
otworzyła sklep cukierniczy pod patronatem firmy "E. Wedel".
.

HENRYK GRYMUZA

Przeciętny obywatel RP spędza przedekranem telewizora około dwóch godzin dziennie
(statystyka obejmuje tylko oglądających programy TV, nie uwzglęPniając ogromnej rzeszy
videomanów).
Wśród telewidzów największą popularnoś
cią "oglądalnością" jak mówią fachowcy
- cieszą się filmy i dziennik TV. Obie te
pozycje programowe są tak zap1anowane, że
sąsiadują ze sobą czasowo, oddzielone jedynie
krótkimi wstawkami reklamowymi. Nie Nie
będzie żadnym odkryciem stwierdzenie, że do
naj popularniejszych filmów należą "maxi" seriale i filmy sensacyjno---kryminalne, których
producenci prześciugują się w wymyślaniu najbardziej fantastycznych wątków i coraz to nowych sposobów zabijania.
Siedzi sobie człowiek w wygodnym fotelu,
nogi może wyciągnąć - popielniczka pod rę
ką, butelka piwa w lodówce. Na pełnym luzie,
a tymczasem na ekranie wartka akcja, trup
ściele się gęsto. MinęłY już czasy filmu, w którym po scenie pokazującej cień sylwetki z pistoletem, następowała scena pogrzebu ofiary.
Dzisiaj zabijanie - sama technika - jest tematem długich filmowych sekwencji.
A więc siedzi sobie człowiek i ogląda, jak
j.. na ~kranie rżną. się i ~or9ują ~a .~ysiące .sposobow. A o~ mc ~ pl.wem przepIJe, p~plerose,? przepah. On Wie, ze to tylko na mby, ?~
rezyser tak. ~az~. Tq czerwone to przeclez
ke~up - IlUZJa .wyprodukowan~ w fabryce
snowo Wszyst.ko Jest w porząd~u, g~yb~ mu
to me odpOWiadało, zawsze moze Zffilemc kanał lub wyłączyć telewizor. Najczęściej tego
jednak nie robi. Dlaczego? - wiedzą psychoI d
.
d
. t-lm'
o Z'j l pro ucencl I oW.
Ow telewidz ogląda również dziennik i inne wiadomości, a te są robione coraz ,,0strzej", coraz więcej w nich scen reporterskich
robionych na żywo. Jeżeli Jugosławia . to
zdjęcia przynajmniej z drugiej linii frontu. Je.żeli katastrofa samolotu - to krótki rzut oka
kamery na zmasakrowane ciała'. A on (telewidz) to wszystko ogląda, zaczynając lub koń
cząc kolację. Tylko, że to czerwone na ekranie
to nie keczup, a najprawdziwsza krew, a to,
co wystaje z rozbitego auta, nie jest wymysłem
scenografa, tylko resztką człowieka.
Telewidz spokojnie przeżuwa czekając na
film, w czasie którego dostanie o wiele więk
szą dawkę śmierci. Po filmie telewidz najczęś
ciej spokojnie zasypia.
Nie da się wyrzucić z telewizji scen brutalnych - mocnych, ale można nauczyć się odróżnić fantazji reżyserów od reportejskiej prawdy i zrozumieć, jak różne cele przyświecają
twórcom tych obrazów - czego życzę wszystkim spędzającym jedną 'dziesiątą1 życia przed
telewizorem.
Jac

,
jeszczę.

takie towary, jak sprzęt elektroniczny,
mechaniczny, kosmetyki, odzież, czasem alkohol skrywany w rącznikach frotte. Dla wschodnich handlarzy Polska to Zachód. Tu! można.
sprzedać i nieźle zarobić. Mechanizm' zarobkowy jest prosty. Za uzyskane z handlu złotó
wki, oni - Kazachowie, Ukraińcy, Rosjanie
kupują w Polsce dolary. W ich krajach
kurs waluty amerykańskiej idzie górę. Poło
żenie województwa przemyskiego na szlaku
turystyczno - handlowym oraz funkcjonowanie na tym terenie drogowego i kolejowego
przejścia granicznego powoduje, że Przemyśl
wraz z innymi miastami województwa stanowi
miejsce dłuższego pobytu większości podróż
nych, przekraczających przejście graniczne
w Medyce. Według rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji nadkomisarz Bogumiły Puchacz: "W ostatnim okresie w zwią
zku z liberalizacją przepisów paszportowo--wizowych i celno--dewizowych rozmiary
granicznego ruchu towarowo- osobowego
utrzymują się na wysokim, nie spotykanym
wcześniej poziomie". W okresie 9 miesięcy bL
przez oba przejścia graniczne w Medyce wjechalo do Polski 1,159 tys. cudzoziemców,
w tej liczbie 753 tys. obywateli Ukrainy, 290
tys. obywateli WNP i 95 tys. Rumunów.
W Medyce największy ruch panuje na przejś
ciu kolejowym. Pociągiem przybyło do kraju
662 tys. obywateli; reszta korzystała z przejś
cia drogowego, przez które wjechało do Polski
blisko 82 tys. pojazdów. Tak duży ruch podróżnych stwarza określone problemy, z którymi dobrze sobie radzą eo1icjanci w Przemyskiem. Nadkomisarz B. Puchacz: "Dotychczas
w woj. przemyskim nie stwierdzono działalno
ści zorganizowanych grup przestępczych obcokrajowców, o których dziaJalności w innych
województwach społeczeństwo jest inronnowane za pośrednictwem środków masowego
przekazu. Nie odnotowano też przypadków
szczególnie grożnych przestępstw przeciwko
życiu, popełnionych przez cudzoziemców, co
jednak nie oznacza, że naruszeń prawa nie ma
lub nie było".

w

Przybyszy ze Wschodu spotykamy
dzie. Sprzedają wszystko, co popadnie -

wszę

żół-

wie i srebrne polskie monety z wizerunkiem
Józefa Pilsudskiego. Pośród tego mieszczą się

Od stycznia do końca września cudzoziempopełnili na terenie województwa 66 przestępstw. Tu zdecydowanie prym wiodą Ukraińcy (46 przestępstw). Na dalszych miejscach
lokują się obywatele Rosji (13) i Rumunii (8).

cy

43 przestępstwa dotyczy nielegalnego posiadania broni. Broń palną przewożą najczęściej zawodowi żołnierze WNP powracający z RFN
i nie posiadający wymaganych w Polsce zezwoleń. Często odmawiają oni podporządko
wania się poleceniom, wykonujących obowią
zki funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej. Doprowadza to niekiedy do sytuacji,
w której zachodzi konieczność użycia środów
przymusu. W okresie, o którym mowa, w trakcie policyjnych działań zabezpieczono w województwie m.in. 31 jednostek broni myśliws
kiej (w tym 1525 amunicji), I jednostkę broni
wojskowej ( także z amunicją), 8 jednostek
broni gazowej i 14 sztuk sportowej broni
pneumatycznej. Cudzoziemty przyjeżdżający
do woj. przemyskiego popełniają także inne
przestępstwa.

Dokonują

kradzieży,

włamań,

rozbojów. Są też sprawcami w'ypadków drogowych. Kradzieże, rozboje i wypadki są na
szczęście nieliczne. Nie sposób jednak nie
wspomnieć o próbach oszustw, paserstwa,
podrabiania dokumentów Itp.
W okresie 9 miesięcy b.f. ujawniono aż
5.501 wykroczeń. Przeciwko 51. osobom skie:
rowano wnioski do kolegiów ' ds. wykroczeń
(w tej liczbie 40 osób to obywatele Ukrainy),
mandatami karnymi ukarano 5. 117 osób. Problem naruszania polskiego porządku prawnego przez cudzoziemców jest dostrzegany przez
policję w woj. przemyskim. Podejmowane
działania są ukierunkowane nal rozpoznawanie
zagrożeń i przeciwdziałanie im, z drugiej strony· na karanie cudzoziemców naruszających
prawo. Jedną z form tych działań jest deportowanie naruszających prawo cudzoziemców
w drodze udzielania wiz administracyjnych.
Do 12 listopada b.r. wojewoda przemyski
"wyposażył" w wizy 159 osób.
(bg)
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zjeść

Musimy

tę żabę.
Od kilku lat zmienia się w naszym kraju niemal wszystko, poczynając' od ustroju,
zwlaszcza ceny i icb relacje w stosunku do płac. Jeśli porównać wysokość kwot, jakie
płaciliśmy za towary i usługi, sprzed lat dwudziestu, kiedy rozpoczynała się gierkowska
dekada sukcesu, z aktualnymi, to zestawienie takie wybranych pozycji wyglądać będzie
następująco:

towar
usługa

chleb 1 kg
mąka "wrocławska"
ryż

pra~Qwni rzeźby

prof. Lenara.

przez wielką żalazną
otoczonego' murem
Liceum Sztuk Plastycznych, jedyna tego typu placówka w naszym województwie. Nauka w tej szkole trwa
pięć lat, a młodzież ma do wyboru jeden
z, dwóch kierunków:', ceramikę lub wysiawienllictwo., Na pierwszym :z, nich, 9prócz _podstawowych prze9miotów:' kompozycJi,' rZeźby, ,Ii- .
ternictwa, rysunku i historii sztuki, uczniowie
zajmują się także garncarstwem, na drugim
-'- tworzeniem plakatu.
Istnieją tu pracownie artystyczne; pracowriia -rzeźby, ceramiki, malarstwa. Większość
z nich, mieści się w budynku byłej synagogi
Zydowskiej. Ludzi z "plastyka" można rozpomać, z łatwością. Mieszkańcy Jarosławia, tak
Wyobrażają sobie artystę z plastyka: dziewczyny w długich spódnicach, z rozpuszczonymi
prostymi włosami, na szyjach mają zawieszone
,ozdoby z drewna, kości czy koralików; chłop
cy w bluzach z kapturem lub we flanelowych
koszulach noszonych na wierzch. W ich garderobie dominuje czerń, brąz, szaroŚĆ, ciemna
spokojna zieleń. Ale kiedy się wchodzi do
szkoły, ocwm ukazuje się młodzież prawieBi- "
czym nie różniąca się od uczniów innych '
szkół. Tak też o sobie mówią.
Rozmawiałam z kilkoma przedstawicielami tej plastycznej społeczności: Aliną, Magdą, Baśką, Sebastianem, Pawłem i Grześkiem.
TWierdzą, że jest to zwyczajna szkoła, podobna do Liceum Ogólnokształcącego czy
Ekonomicznego. Dlaczego wybrali tę szkołę?
Alina twierdzi, że podjęła taką decyzję, bo
była przekonana, że tutaj nie będzie musiała
siedzieć od rana do wit!CZOra nad książką, bę
dzie robiła to, co najbardziej lubi. Alina uwielbia rysować komiksy, w pewnej części ma to
po ojcu, który zajmuje się tym zawodowo.

Sebastian natomiast widział tu możliwość
kształcenia swojego warsztatu i techniki rysunku. Wszyscy zgodnie uważają, że aby uczyć
się w tej szkole nie trzeba być plastycznym
geniuszem. Uczniowie LSP opowiadają o Zyciu artystycznym w Jarosławiu. Skupia się ono
przede wszystkim wokół jedynej w tym mieście ,galerii, mieszczącej się na Rynku
w KMPiK-u; wystawiają tam głównie doświadczeni artyści i studenci ASP. Alina uważa, że sprawy te są traktowane o wiele poważ
niej w Przemyślu, gdzie niedawno dwie uczennice II klasy miały szansę wystawiać swoje
grafiki w jednym z młodzieżowych ośrodków
kulturalnych, Moi rozmówcy interesują się
głównie impresjonizmem, szczególnie fascynuje ich Van Gogh. Paweł jest wielkim miłoś
nikiem renesansu i antyku. "Uważam, że sztu-

ka jest ściśle związana z epoką, w jakiej się ją
tworzy. Nie można niczego namalować, jeśli
nie da się jakiejś cząstki z siebie, a żeby ją
da~trzeba mieć jakiś bodziec z zewnątrz".
mówi , Paweł. Magda natomiast interesuje się
rysunkiem satyrycznym, Za mistrza w tej dziedzinie uważa A. Mleczkę. Magda zresztą wią
Ze z tym swoją przyszłość, chciałaby studiować grafikę we Wrocławiu.
Po ukończeniu wystawiennictwa w LSP
dtrzymuje się tytuł plastyka wystawiennika,
dzięki' czemu można pracować jako dekorator
wnętrz lub wystaw sklepowych. ,Sebastian myśli o dwuletnim studium konserwacji zabytków. Wszyscy zgodnie uważają, że na sztuce
nie można zarobić. Teraz jest dla nich najważ
niejsze, że robią to, co lubią. O przyszłości
wolą nie myśleć. Na razie uczą się w szkole,
która uczy wrażliwości na sztukę i zapoznaje
z niezwykłym światem rzeźby i malarstwa.

Fredro
•
nieznany.
Prawie wszyscy mieszkańcy naszego regionu wiedzą, iż urodzony w Surochowie, hrabia Aleksander
Fredro był twórcą wielu znakomitych komedii. Warto
przy tym pamiętać, iż w burzliwych czasach, w jakich
przyszło mu żyć (1793-1876) na przekór trudom epoki, pozostał konserwatystą. Znalazło to odbicie w jego
pisarstwie, będącym samodzielnym zjawiskiem, niezależnym od wpływów współczesnych. Ducha konserwatyzmu odnajdujemy (poza komediami) w pozostawionym
przez pisarza zbiorze aforyzmów, który sam nazwa!
"Zapiskami starucha".
Lektura aforyzmów może być zaskakująca dla niejednego czytelnika. Aforyzmy zawierają cenne refleksje
aktualne także i dzisiaj. Wiele z aforyzmów analizuje
obszar polityki. Fredro sam czynnie nią się zajmował

K.O.

kości

1 kg

Widać z niego, że stosunkowo najmniej 'podrożały jajka, masło, cukier
i abonament telewizyjny, najwięcej natomiast przejazdy miejskimi środkami 10komocji,bo
aż
4.000
razy,
czyli
4OO.000%!
W tym czasie wzrosły również zarobki: o ile w roku 1971 średnia płaca miesięcznie netto wynosiła 2.100 zł, to obecnie (wrzesień ,1992 r.) aż 2.488.000 zł,
czyli 1.185 razy więcej.
Ujęta w tabeli żywność podrożała 1192
razy, prasa - 3.222, a używki 1.458 razy. Statystyczny Kowalski za swoje miesięczne pobory może sobie kupić dokład
nie tyle samo jedzenia co 20 lat temu, ale
już zaledwie 37% gazet i 81 % alkoholu.
Nareszcie kawa jest tańsza od herbaty,
a więc proporcje ich cen odpowiadają
używanym na świecie.
Bardzo dobrze jest nani "w temacie"
jajkowo--masłowym, bo możemy nabyć
tych artykułów aż dwa razy więcej niż
w roku 1971. Najgorzej natomiast wyszły
kobiety, jeżdżące tramwajem i czytające
swój ulubiony tygodnik, pnieważ ich siła
nabywcza w tych dziedzinach spadła aż
poniżej poziomu 30%.
Ogólnie rzecz biorąc, żyje się drożej
niż 20 lat temu. W zastraszającej wręcz
skali wzrosły czynsze, a zwłaszcza ceny
mieszkań. Te ostatnie przewyższają już
w wartościach bezwzględnych takie same
I

dukata za każde mądre słowo posła, ale za każde
niedorzeczne - brać od niego szeląg, a podatek gruntowy zakrytym będzie niezawodnie". Zauważył, iż wieposłów

jest niegodnych być posłami- - lecz odpowiedzialność za postawę w dużej mierze spoczywa na ich
wyborcach, którzy mają obowiązek starać się dobrze
rozpoznać sytuację polityczną:

kiego
posła,

"wybrano posłem wieJaby poznać nie
ale tych, którzy go wybrali". I czy nie jest

osła.

Zjeżdżano się zewsząd,

aktualna myśl Fredry, że wiele stronnictw politycznych
nie ma programu, celu działania, lecz jest pewnym
zgrupowaniem ludzi, pomagających sobie w zrealizowaniu jedynie prywatnych celów, "najliczniejsze (te)

pod

firmą

chwalał
lubią,

Ego".

przystało

Jak

na konserwatystę, Fredro nie podemokracji: "gminowładztwo tylko demagogi

bo w gminie

Twierdził, iż często

6.700
7.700
9.000
45.000
95.000
36.000
1.200
10,000
3.600
23.000
3.000
96.000
3.500
400
30.000
I.500
2.000

wzrost
razy
1.914
1.149
1.125
1.070
1.060
562
444
952
1.333
1.000
2.500
1.750
1.166
2.000
750
2.500
2.000 ,,

,

- był posłem na Sejm Krajowy, a jako żołnierz odznaczony został krzyżem polskim Virtuti Militari.
W niektórych aforyzmach Fredro zwraca uwagę na
poselskie skłonności do zbyt długich i nieprzedmiotowych wypowiedzi: "wszystkie sejmy powinny by płacić

lu

3.50
6.70
42.00
90.00
64.00
2.70
10.50
2.70
23.00
1.20
55.00
3.00
0.20
40.00
0.6Ó
0.50

szynka gotowana I kg
masło wyborowe 1 kg
jaj 1 szt
cukier I kg
mleko spoZywcze l I (2%)
śmietana I I
sól I kg
wódka czysta I I
papierosy najtańsze 20 szt.
zapałki I paczka
abonament tv. mies.
opłata za list zamiejscowy
przejazd tramwajem

Fot. St. G. Albert

VaD Gogh i komiksy
Jarosław, Jazuicka l.
bramę wchodzi się do
ogrodu. Tutaj mieści się

bez

cena
aktualna (w zl)

s.oo

I kg

mięso wołowe

Uczniowie klasy V B w

1 kg

cena w roku
1971 (w zł)

głupcy wierzą,

a oszusty

skubią".

zdarza się, że ludzie bez pieniędzy,
majątku, nie rozumiejący tradycyjnego pojęcia własno
ści, wywołują ruchy reformatorskie: "ile golców, tyle
reformatorów". Tych pseudoreformatorów nazywał
rozbójnikami.

lokale w USA! Czyż więc można się dziwić, że mnóstwo ludzie nie płaci czynszów, nie reguluje rachunków za gaz
i prąd - bo po prostu nie stać ich na to.
Niedawny przypadek z Mielca, gdzie po
odcięciu energii elektrycznej w miesżka
niu bezrobotnego, zapaliło się ono od
świeczki i w pożarze zginęło dziecko,
uświadomić powinien grozę sytuacji.
Rewolucja związana z przechodzeniem od nierealnego socjalizmu do bezwzględnego
kapitalizmu obróciła się
przeciwko jej twórcom
robotnilwm
To właśnie oni są w większości pozbawiani pracy i w swej obronie systematycznie organizują strajki, składają niekiedy utopijne żądania płacy, równej jednej
dziesiątej ceny Cinquecento.
Bo po prostu nie ma kto narodowi
odważnie i uczciwie powiedzieć, że wyrzeczenia potrwają kilkadziesiąt lat, i że
w międzyczasie muszą wyrosnąć olbrzymie fortuny, zdobyte w mniej lub więcej
nieuczciwy sposób. Bo rzetelną pracą
można się dorobić jedynie jako takich
warunków życia i ... garbu. Dwugodzinny
strajk pod hasłem: "Mówimy - STOP
- ubożeniu społeczeństwa!" był szokiem
dla solidarnościowego rządu. Nie sądzi
łem, że kiedyś "Solidarność" będzie organizować wystąpienia przeciwko... samej sobie.
RYSZARD GLOWACKI

Wiele aforyzmów osmJesza socjalizm - system,
o którym Fredro na pewno nie napisał dobrego słowa.
Kojarzył mu się on z bezprawiem, przede wszystkim ze
złodziejstwem: "socjalizm pisz: zabieralizm ", które
aby mogło być skuteczne, posługuje się złudnymi obietnicami, po prostu kłamstwem, a jak jest naprawdę
pokazuje czas i powoli rujnowana gospodarka: "soc-

jalizm nierówności wszelkie prędko utrze,
wiesi jutro, nieszlachtę pojutrze".

szlachtę

po-

Na tym systemie wyrasta i bogaci się według Fredry
sfera biurokracji: "głupi biurokratyzm, głupie samorządy, a tymczasem "im więcej kontrolerów, tym wię
cej złodziei". Często ci ludzie stają się później politycznymi radykałami: "napchał kieszenie i bawi się w radykała".

Fredro rozumiał, iż główne zagrożenia dla ojczyzny
z upadku moralności wewnątrz narodu (rodzin).
Pozostaje do rozpatrzenia i dzisiaj dla nas ważna myśl
Fredry, że dawniej ojczyźnie, ludzie czuli się zobowią
zani oddawać to, co najcenniejsze, często czynili ofiarę
z własnego życia, a dzisiaj wielu chce wzbogacić się
kosztem niej, traktując to jako normalną, bo dozwoloną złym prawem sytuację: "Ojczyzna żyje zawsze, z tą
płyną

jednak odmianą, że da wniej życie, mienie w ofierze
dawano, a teraz do Ojczyzny każdy ściąga dłoń, ,od
takjch patryjotów Panie Boże chroń!".
PAWEL GONDEK
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Z dziejów Polonii
Nie każdy wie, że od 150 lat, kilkanaście kilometrów od Stambulu,
istnieje polska wieś. Splot okoliczności, który doprowadził do założenia
w 1842 roku osady, jest doprawdy fascynujący.

polska

p

OCZĄTEK

,
WleS

przyniósł

wsliczba mieszkańców. Jeden z pierwszych osadników, Kozak Jan Dochoda, doczekał się 40
wnuków. W pocie czoła wykarczowany las został zamieniony w uprawne pola. Ziemia zaczęla przynosić dochód.
Interesującym faktem jest zamiar pochowania na adampolskim cmentarzu Adama Mickiewicza, zmarłego w Stambule w 1855 roku,
w <'-'Zasie epidemii cholery. Orędownikiem pochówku wieszcza na adam polskiej ziemi był
Michał Czaykowski. Wielu Połaków, mieszkających wówczas w Turcji, poparło pomysł.
Sprzeciwiła się Ludwika Śniadecka, towarzyszka życia Czaykowskiego. Twierdziła, że "na
grób jego nikt by (tu) nie przyszedł (. ..) LeżilJ
by opuszczony, niech jedzie do żony, do dzieci". W końcu książę Adam zdecydował o pochowaniu poety w Paryżu.
Zrządzeniem losu Ludwika Śniadecka, mło
dzieńcza miłoŚĆ Juliusza Słowackiego, sama
znalazła wieczny spoczynek wAdampolu.
i rozkwit.

XX wieku

nad Bosforem

Zwiększyła się

cz. II

- o zgrozo - obywatelstwa austriackiego.
Na chwilę zapomniano, że Austriacy to zaborcy. Petycje przyniosły rezultat· do wsi zjechał
urzędnik
z konsulatu austriaclOego
w Stambule, odprawiono nabożeństwo za
zdrowie cesarza, wzniesiono okrzyki na cześć
władcy. Jak wspomina jeden z uczestników
wydarzeń, adam polanie poprzez łzy wzruszenia wpatrywali się w portret Franciszka Józefa, zawieszony w kościele. Obywatelstwa austriackiego jednak nie otrzymali - nie. mieli
bowiem dokumentu stwierdzającego, że nie są
poddanymi sułtana.
Sprawa pozostała w zawieszeniu, aż w roku
1908 konstytucja młodoturecka, ogłoszona
w związku z przejściem Turcji na system zmodernizowanej monarchii konstytucyjnej, zrównała adampolan z mieszkańcami innych wsi
tureclOch. W dalszym ciągu jednak osada zachowała pewną odrębność i niezależność.

zyty w adampolskim kościele, gdyż istniał zakaz prowadzenia działalności duszpasterslOej
przez cudzoziemców poza Stambułem. Ksiądz
Wojdas chętnie przyjąłby obywatelstwo tureckie, byleby tylko móc bez przeszkód przyjeż
dżać do Adampola, cóż, lOedy przebywał
w Turcji dopiero od trzech lat, podczas gdy
do otrzymania obywatelstwa tureckiego wymagano pięcioletniego okresu mieszkania
w·Turcji. Problem dotrWał do roku 1938, kiedy to reszta mieszkańców Polonezkoy (tak już
wtedy nazywano wieś) przyjęła obywatelstwo
tureckie.
Wkrótce zaczęła się wojna. Polacy z Polone7koy znaleźli się w niezręcznej sytuacji, mieszkając w · kraju popierającym, wprawdzie tylko biernie, hitlerowskie Niemcy. Położona na
dale lOch peryferiach Stambułu kolonia, wojnę
odczuła tylko przez ulokowanie 'w niej stanowiska artylerii, rekwizycję koni i założenie
składu owsa w kościele.
PO WOJNIE lokalne władze zaczęły bacznie
przyglądać się Polakorn,naIeży bowiem pamię
tać, że Polonezkoy, położona jest w strategicznie ważnym regionie Cieśnin. Na sąsiadują
cym ze wsią wzgórzu Alemdag zainstalowano
wyrzutnie rakietowe, władze zabroniły organizacji zgromadzeń, na wesela zaczęli przychodzić żandanni, kontrolujący przebieg uroczystości, a gospodarze zostali zobowjązani do
meldowarua o przyjezdnych gościach.'
~
Nasiliły
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DZIŚ Adampol

Polonezkoy jest jednym
miejsc w Turcji. Oprócz
przedstawiciełi stambulskiej elity, do wsi przyjeżdżały (i przyjeżdżają .- chociaż w ostatnich
latach mniej liczne) tłumy gości z Polski. Ponadto dla wielu mieszkańców Stambułu, chcą
cych spędzić weekend z dziewczyną, Polonezkoy, pełen dyskretnych pensjonatów, w których można wynająć pokój na godziny, jest
miejscem wymarzonym. Jak z tego wynika,
wieś zaspokaja różne potrzeby różnych ludzi.
Jest coraz bogatsza. Emigracja poza Turcję
ustała., a lOlka osób nawet wróciło z Australii.
z

najsłynniejszych

się

procesy asymilacyjne. Coraz
małżeństwa mieszane. Co
prawda od dawna już adampolanie brali żony
spośród Bośniaczek, Greczynek, Ukrainek,
Ormianek, ale małżeństwa z Turczynkami należały do rzadkości. Od lat siedemdziesiątych
coraz więcej tureckich dziewcząt wchodzi
w adam polskie gospodarstwa. Przykładem jest
obecny wójt Fred Nowicki - brunet, ożeniony
ODZYSKANIE przez Polskę niepodległości
z Turczynką - blondynką, świetnie mówiącą
odbiło się echem w Adampolu. W roku 1919
po polsku. W takich rodzinach małżonkowie
. pomiędzy sobą mówią po turecku, tak bowiem wygodniej, znajomość polskiego pomaga
im w kontaktach ż przyjezdnymi.

Od przybycia pierwszych kolonistów minę
wiele lat. Wieś nie spełniła pokładanych
w niej przez polityków nadziei. Nie stała się
bazą dla walki z Rosją. Urzeczywistnieniu tej
utopii sprzeciwiły się realia życia. Stała się
jednak oazą spokoju i schronienia dla udrę
czonych wałką wojowników, uciekinierów,

Asymilacji ze społeczeństwem miejscowym
towarzyszyła emigracja za granicę. Poza jednostkowymi wyjazdami do Polski emigrowano
głównie do Niemiec i Australii. Dodatkowym
czynnikiem stymulującym wyjazdy stało się
- paradoksalnie _ . uregulowanie prawa wła
sności adampolskiej ziemi. Formalnie pozostawała ona własnością sześciu potomków ks.
Adama Czartoryskiego, mieszkających w Hiszpanii i Francji, i mających mgliste pojęcie
o osadzie założonej przez ich przodka. Adampolanie natomiast byli tylko wieczystymi dzierżawcami gruntów i me mieli prawa swobodnie nimi dysponować. W 1968 roku Czartoryscy zrzekli się nieodpłatnie praw własności do
Adampola na rzecz mieszkańców. Ci odetchnęli z ulgą i zaczęli jeden po drugim sprze-

ISO. rocznicę powstania Adampola święto
wano w Polsce i Turcji. Obchody zaczęły się
w marcu. Wtedy to do Krakowa zjechała delegacja najprzedniejszych rodzin Adampola.
Była wystawa w Muzeum Czartoryskich, wizyty w krakowskim ratuszu, prezentacja unikalnych fotogramów, obrazujący h historię
wsi. Był wyjazd do Warszawy, wizyta w Belwederze, a potem odlot do Rzymu i audiencja
papieska. Drugą częśĆ jubileuszu obchodzono
w lipcu w Stambule i w samej Polonezkoy.
Staraniem Muzeum Etnograficznego w Warszawie dom jednej z najbardziej znanych postaci Adampola, niedawno zmarłej Zofii Ryży,
zwanej przez wszystkich Ciocią Zosią, został
odrestaurowany i. zamieniony w muzeum.
Przyjechał marszałek Senatu RP, otwarto wystawy, wybito pamiątkowe medale ...

częstsze stały

się

Prof. Ludwik Biskupski - aclampolanin,
absolwent Sorbony, wykładowca
na Uniwersytecie Stambulskim
(fot. ze zbiorów prof. L Biskupskiego)

ło

obieżyświatów.

Dom Ludwika Dochody, zburzony w r. 1944
(fot. ze zbiorów Emilii i Henryka

pogrzebowi żony "pona katolickim cmentarzu - wszak
Michał C7.aykowski przeS7.edł na islam i przybraI imiona Mehmet Sadyk. W końcu jednak
Czaykowski dopiął swego i pochował Ludwikę w Adampolu. Do dnia dzisiejszego można
na tamtejszym cmentarzu oglądać nagrobek
z napiscm:
Ludwika ze Śniadeckich Sadyk, córka Jędrze
ja, synowica Jana, żona generała dowódcy
Kozaków i dragonów otomańskich, zmarla 22
lutego 1866 roku w Dżihangirze w Konstantynopolu pochowana na ziemi polskiej
w Adamkioj.
Protektorat nad wsią z czasem Adam Czartoryski scedował na konsulat francuski
w Stambule. Protekcja konsula by la całkowita·
- obejmowała również wyłączenie adampolan
spod sądownictwa tureckiego. Jednakże z powodu C""'..ęstych skandali wywoływanych przez
mieszkańców chodziło głównie o pijaclOe
burdy " - konsulat wycofał się z kłopotliwej
opieki. Z punktu widzenia prawa tureckiego
Wielu

sprzeciwiało się

turczcńca"

wieś stała się zwykłą turecką wsią.
się niebezpieczeństwo. Gdyby
statut wsi tureckiej, Polacy staliby się "chrześcijańskimi poddanymi sułtana",
a tę kategorię obywateli państwo osmańskie
gnębiło licznymi i cięzkimi podatkami. Tego
za wszelką cenę chcieli uniknąć. Otrzymanie
obywatelstwa francuskiego z wiadomych przyczyn było nicmożliwe, wystąpili więc do syna
księcia, Ludwika Czartoryskiego (poddanego
Austrii) z prośbą o pomoc w uzyskaniu

Tu

pojawiło

wieś uzyskała

Kępków)

mieszkańcy, uwazając się

za obywateli polso uczestnictwie - poupoważnionych delegatów - w nadchodzących wyborach. Tymczasem Turcja stala
się republiką. SkoÓczyło się zamieszanie,
w czasie którego adampolanom udawało się
przeforsować wobec władz status obywatela
Francji bądź Polski. Władze tureckie postanowily usankcjonować stan faktyc7J1Y, nadając
adam polanom obywatelstwo tureclOe.
W tym czasie zaczęto szerzej używać nowej
nazwy wsi: PoJonezkoy (polska wieś). Przez
krótki czas władze lansowały nazwę Kirw..koy
(Czereśniowa Wieś) z racji rosnących we
wsi czereśni, bądź powrót do miana Cingene
Konak (wspomniane poprzednio Cygańskie
Obozowisko), pochodzącego jes7.cze sprzed
okresu polskiej kolonizacji. Ambasada Polski
kilkakrotnie wyrażała zaniepokojenie zerwaniem z polskim akcentem w nazwie osady,
przypominając, że wieś jest symbolem gościn
ności tureckiej i poparcia dla polskiej emigracji. W końcu interwencja ambasadora Jerzego hr. Potockiego przyniosła zapewnienie premiera Turcji, iż niepożądane zmiany w nazwie
osady nie nastąpią.
Dalej jednak trwał problem związany
z obywatelstem adampolan. Część z nich miała dokumenty wydane pTZC'L nowo powstałe
władze polskie, potwierdzające ich polskie
obywatelstwo. Ci nie chcieli przyjąć obywatel·
stwa tureckiego. Problem z obywatelstwem
miał też ksiądz Wojdas, opiekujący się Adampolem. Władze niechętnie patrzyły na jego wi
kich,
przez

podjęli decyzję

Adampolanie w niedziełne popołudnia urządzali
Dziewczęta z Adampola z koniem zwycięzcą

wyścigi

konne.
Rok 1935.

wyścigów.

(fot. ze zbiorów Kamili i Akifa Gensoyów)
dawać ziemię;

uzyskane w ten sposób pienią
dze pozwoliły im emigrować na Zachód. Wieś
opustoszała. Jak na ironię wtedy właśnie przyszły udogodnienia teclmic7J1e. Doprowadzono
elektryczność, zainstalowano linię telefonicz·
ną, wybudowano nową drogę, znacznie ułat
wiającą dotarcie do Stambułu. Pozostawione
przez Polaków parcele zaC7.-ęli kupować Turcy.
Wieś 7.aczęła być modną miejscowością- letniskową, znaną wśród stambulskiej burżuazji.
Powstały wykwintne rezydencje, korty, base·
ny. Niektórzy z nowo przybyłych bogaczy
wzięli za żonyadampolskie dziewczęta.

Nad tym różowym obrazem unosi się jed·
nak pytanie, jak długo jeszcze .Polonczkoy wy"
trwa w swym słowiańskim czy pseudosłowiań
skim kształcie. Nieuniknioną rzeczą jest pełna
asymilacja w ciągu najbliższych kilkudziesięciu
lat. Chociaż, trudno zaprLCCZyć, przyjemną
niespodzianką byłoby spotkanie się potomków
adampolan na obchodach 200 lecia osady, już
w XXI wieku.

ANTONI SARKADY
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STR. 11
potrafią innych zachęcić do działania.
Kochają wolność i niezaleźoość. Dobrze czują się na

już,

to o nich nie mówią. Lubią obsypywać podarunkami. Zdobywają sukces we wszystkich zawodach. Są
zdrowi i odoorni (czasem choruia na reumatyzm). Lwv
są mięsożerne, jedzą jednak niewiele.
.

przywódcze,

C

kierowniczych stanowiskach. Czasem ciernia na migrenę i wysokie ciśnienie. Lubią jeść obficie i· tłusto.-

• .

~
~
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Koziorożec

(22 XII
20 I)
Znakiem włada Saturn. Osóby urodzo-

!te po~ nim są bardz~ praco~te,. am~itne
I SUDlIenne. Dokładme wywIązują Się ze
swoich obowiązków. Porażki nigdy ich nie zniechęcają.
Potrafią zachować każdą tajemnicę. Są trochę dziwakami. Lubią samotnoŚĆ. Są praktyczni i oszczędni. Ra~j się nie złoszczą, a jeśli już, potrafią to odpowiedmo zademonstrować. Łatwo wybaczają, lecz nigdy nie
zapominają. Lubią być kochani i odwdzięczają się tym
samym. Powinni wybrać zawód; w którym wymagana
jest dokładność. Często się przeziębiają. chorują na
zaDalenia stawów. ale dożvwaia oóźoego wieku. Sa
ła,"mn", -" .. hi/ł di:lhre rł()m(\\~*"
wiedzie'
- - ---- - O"hiadlci
- ---- --- -l~li
---- ~1*"
_o, 1m
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---\
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Wodnik (21 I
20 II)
Władzą dzieli się Saturn z Uranem. Są
to osoby skromne, cierpliwe, posiadają silną wolę, łatwo się dostosowują. Lubią żyć

w spokOJU. Uczucia ich nie są głębokie. Mają dużo
fantazji. Charakter mają zmienny. Są nierozwaźne, nie
potrafią trzeźwo ocenić sytuacji, dlatęgo częsw się zawodzą zdziwione. Bywają geologami, astronomami,
lotnikami. Posiadają zdolności artystyczne. Cierpią na
choroby układu krążenia, miewają żylaki, inne choroChętme JadaJ,! gotowe
przyrządzenia i raczej mało, przez
anemię.

Byk (21 IV
21 V)
tego znaku jest Wenus. Osoby urodzone pod tym znakiem są spokojne, nie wymagające i cierpliwe. Bardzo lubią wygody, hołdują jedzeniu i rozkoszom zmysłowym.
W życiu praktyczne i rozwaźne. Są szczere . i mają '
uczciwe zamiary. Czasem są leniwe i uparte. Lepiej ich
nie złościć, bo stają się agresywne. W związkach bardzo wierne. Mają zdolności artystyczne. Posiadają
w sobie żądzę pieniędzy, dlatego starają się zdobyć
dobrze płatne stanowiska. Lubią życie na wsi. Chorują
na migdałki, zapalenie węzłów chłonnych i wrzody.
Inne choroby ich omijają. Byki mają ponadprzeciętny
apetyt. powinny rr1n1ej !!a1rlarlać na ta!erz ! unilrać
pi~la, nawet gdy mają .do !!iego słaboŚĆ.
.

łatwe
narażają się

by !t.:h om!J1!J,!-

produkty

do
na

co

Ryby (21"
20 -III)
Władcami są Jowisz i Neptun. Osoby
te są wstydliwe, płochliwe, przewrażliwio
ne, często płaczą. Szukają oparcia u innych .. Zawsze się radzą, nawet jeśli chodzi o drobnostki. Zyją w ciągłym strachu, nie znają uczucia beztroski. Są niezdecydowant?, ulegają pokusom, wchodzą
w konflikt z prawem. Zyją jakby w transie. Są wielkimi romantykami. Ciągle coś gubią, znajdują i znowu
gubią. Są dobrymi nauczycielami, pielęgniarkami, aptekarzami. Podatni na choroby, nic lubią chłodu. Grozi im reumatyzm. Lubia wszystko. co słodkie i kolorowe. Zagubiońe pocieszają się jedzeniem i często alko-

Patronką

.
m

Bliźnięta (22 V
21 VI)
. __ ~
Znakiem opiekuje się Merkury. Osoby
.
te mają podwójny charakter. Raz są mili
.
.
i uprzejmi, innym razem zupełnie nieczuli.
Jest to natura bardzo niestała. Mają wiele pomysłów,
których nie kończą, albo nigdy nie realizują. W uczuciach zawodzą. Lubią plotki. Najlepsi są w przyjaźni
niezobowiązującej. Bardzo lubią się uczyć, lubią mówić
'---. rozkoszują się tym. Są dobrymi politykami i sprytnymi dziennikarzami. Mają skłonności do przeziębień,
na które muszą bardzo uważać. Niekiedy są nerwowi,
gr"u.n.iczy to nawet z histerią. 1'-Jic lubią sp~ czasu
w kuchni i za stołem. Połykają, co mają pod ręką .

.
Q

Waga (23 IX
23 X)
Znakiem włada Wenus. Są to osoby,
unikające sporów i wszelkich konfliktów .
Potrafią stworzyć wokół siebie przyjemną
atmosferę. Uprzejme, obowiązkowe, szlachetne, ale łat
wo ulegają wpływom i nie zawsze moźoa na nich polegać .. Są wyrozumiałe, ale i samolubne. Są często niezdecydowane, wolą kiedy inni za nie decydują. R7~dko
się irytują. Posiadają poczucie piękna. Interesują się
muzyką i sztuką. Są świetnymi tancerzami, sędziami.
Wrażliwe mają nerki i pęcherz. Jedzą nieregularnie.
Przedkładają jakość nad iloŚĆ. Jedynie w chwilach depresji pochłaniają -straszne ilości jedzenia.

•
-

Skorpion (24 X
22 X!)
Władcą znaku jest Mars. Osoby te po~
siad~j'J pTZ<?ni~iwy umysł. Są zdolne, ~o.
zurmeJą duzo I szybko. Ale są uparte Jak
muły, rzadko zmieniają swój pogląd. Jest to natura
bardzo złożona. Uczynne, a zarazem bezlitosne. Raz
uprzejme, raz złośliwe. Lubią zemstę. Reakcja ich jest
nieoczekiwana i nie można jej przewidzieć. Ich chorobą jest szpiegowanie. Lubią wiedzieć dużo o innych.
Kochają namiętnie. Są zazdrosne i podejrzliwc. jeśli się
zawiodą ulegają załamaniu psychicznemu. Są dobrymi
lekarzami, malarzami. Mają wrażliwe narządy płciowe
i układ trawienny. Lubią każdy rodzaj kuchni.

•. _

Rak (22 VI
22 VII)
Znakiem włada Księżyc. Raki potrafią
się dostosować do sytuacji
w pracy
i w małżeństwie. Są spokojne, rozmarzone
i powściągliwe. Humor mają zmienny, a od partnera
wymagają, by był niezawodny. Czasem są wstydliwe
i niezdecydowane. Romantyczne, chętnie oddają się
wspomnieniom. Niewymagające, oszczędne, są dobrymi żonami i matkami. Lubią przebywać w kręgu rodzinnym. Przez wstydliwość tracą wiele okazji do działania nie są tego świadome. Interesują się wieloma
dzie.dzin<!mi mwki P05i<!d<!ją do,>ko n<!łą p<!mi~f Sł/ł
bym punktem są nerki. Cierpią na nerwowoŚĆ. Miewają wilczy apetyt, albo niechęć do jedzenia.

G

Levv (23 VII
23 VIII)
Słońce Jest władcą tego znaku. Są to
szczęśliwcy. Mają szlachetne natury i wy.
jątkowy dar szerzenia wesołości i serdeczności wszędzie, gdzie się znajdują. Są odważne, pewne
siebie, chętnie się poświęcają. Oddziałują bardzo pozytywnie na otoczenie. Ich pragnienie władzy jest, o dziwo, respektowane i szanowane. Zawsze wybaczają .
Gorący temperament sprawia, że są szczęśliwe w miło
ści. Nie mają prawie żadnych problemów, a jeśli

-

kości.

.~..

lluit:lll.

Baran (21 III
20 IV)
Berlo władcy dzierży Mars - przedstawiciel prawdziwej siły. Są to ludzie energiczni, odważni i bardzo niecierpliwi. Jeśli
wytyczą sobie jakiś cel, śmiało do niego dążą, jednak
zdarza się, że w połowie drogi nagle zmieniają plany,
przez co nie mogą zrealizować swoich pomysłów. Są
osobami ruchliwymi, uwielbiają sport i wszelkie ryzyko, graniczy to niekiedy z szaleństwem. Mają cechy

(I

Panna (24 VIII
22 IX)
Pannie króluje Merkury. Osoby spod
tego znaku są bystre, praktyczne i bardzo
sprytne. Wyglądają zawsze młodo i tak: też
się czują. Są troszkę egoistyczne. Łatwo ulegają wpły
wom: Są" nieco -zniewieściałe, liQJją _ s~ę n<;td sobą. Wraż
liwe, łatwo się obrażają. Lubią krytykować innych. Są
pedantyczne. W pracy sobie radzą, potrafią wszystko
dobrze zaplanować. Rozsądek i spostrzegawczość pomaga im w kontaktach z innymi. Chętnie udzielają
rad. Są wrażliwe na swoim punkcie. Mają zdolności
literackie. Bywają dobrymi prawnikami. Zdrowie ich
jest delikatne. Mają kłopoty z żołądkiem. Lubią słod
CI

.
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Strzelec (23 XI
21 XII)
Władcą jest Jowisz. Są to okazy zdro.
• wia i siły. Wesołe , niezależne i zdecydowa, ne. Przeszkody dla nich nie istnieją. Lubią
sport, polowania i jazdę konną. Są bardzo gadatliwi.
Mówią wszystko prosto w oczy. Są wybuchowi, czasem mogą kogoś nieświadomie zranić. Lubią niezależ
noŚĆ i wolnoŚĆ. Cieszą się, radością innych i chętnie
zasypują prezentami. Są rozrzutni, bywają hazardzistami. Są niecierpliwi w miłości i nie bardzo nadają się
do małżeństwa. Zostają leśnikami, oficerami, lubią
wspinaczki górskie. Zapadają na choroby płuc. Ulegają kontuzjom. Są obżartuchami (tłusto i dużo), przy
tym narażają na szwank wątrobę.

·-T A N I O

Konkurs na Dziewczynę
"Życia" 92 zakończony
Przez kilka ostatnich tygodni regularnie podawaliśmy "notowania" konkursowe, rosła w redakcji wcale pokaźna sterta listów z kuponami.
Ale to, co zaczęło się po "Mikołaju", przeszło
nasze najśmielsze oczekiwania. Zaskoczeni ogromną ilością kuponów, jakie dotarły do nas
w ostatnich dniach trwania konkursu, musieliś
my powiększyć skład komisji liczącej głosy. Liczyliśmy mozolnie całą niedzielę.
A oto wyniki konkursu:
Dziewczyną "Życia" 92 została IWONA nr 16
(2647 głosów), na drugim miejscu znalazła się
WIOLETTA nr 30 (2392 głosy), trzecie miejsce
zajęła AGNIESZKA nr 21 (2253 głosy).
Gratulujemy laure3tkom i pozostałym dziewczynom, które wzięły udział w konkursie. W ich
imieniu dziękujemy wszystkim sympatykom (naszym czytelnikom) wysyłającym kupony.
Na Iwonę, Wilettę i Agnieszkę czekamy w redakcji - musimy porozmawiać o Wielkim Balu
Dziewczyny "Życia" 92 (odbędzie się on tradycyjnie w "Niedźwiadku" 23 stycznia). Czekają
bardzo atrakcyjne nagrody.
jac
PS:
Wszystkich zainteresowanych edycją konkursu
w przyszłym roku z wielką przyjemnością informujemy, że w pierwszym styczniowym numerze
"Życia Przemyskiego" opublikujemy regulamin
konkursu.
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Wolter przebywał przez jakiś czas na dworze króla pruskiego Fryderyka II. Nie zawsze jednak przestrzegał obowiązującej tam etykiety. Spóźniał się na obiad, co było
poważnym uchybieniem. Fryderyk postanowił dać inu nauczkę. Napisał więc kredą na marmurowym blacie stołu:
"Wolter ~- pierwszy osioł!"~
Wolter, spokojnie przeczytawszy obelżywe słowa, dopisał pod spodem: "Fryderyk 11".
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Weber powiedział kiedyś do artysty, który śpiewał w "Oberonie".
- Bardzo mi przykro, że pan tak się męczy nad tą rolą!
- Nic podobnego, mistrzl1 - odparł śpiewak.
- Ależ tak - - powiedział kompozytor - zadał pan sobie
niemało trudu, by śpiewać te nuty, których wcale w partyturze nie umieściłem.
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Pewnego dnia Bernarda Showa odwiedził początkujący
literat. Długo zanudzał pisarza opisywaniem własnych trudności twórczych i wreszcie powiedział:
- Wie pan, mistrzu, mam pełną g/owę znakomitych pomysłów powieściowych. Jeden tylko i to największy kłopot
- przy pisaniu: jak zacząć...
Bernard Shaw uśmiechnął się i doradził:
-- Ależ to bardzo proste, młody człowieku. Po prostu
w lewym, górnym rogu arkusza papieru.
Za czasów rR.L-u. z. ja~~ejś okazji, a. na pewno ."na . fa}i
upowszeclmiarua dSWlaty , profesoroWIe UJ zoboWiązali SIę
odwiedziq chorych studentów w czasie sesji i u nich przeprowadzić iegzaminy, by nie stracili roku.
Któregoś : dRia profesor Stanisław Pigoń spotyka drugiego
profesora ' Juliusza Kleinera i pyta:
- Czy szanowny profesor był u któregoś ze studentów
w domu, aby go przepytać.
- ByJem, szanowny panie profesorze.
- I co, zdał?
- - Oblal i kazał mi przyjŚĆ za dwa tygodnie.
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!
14.10 Zwierzęta świata - serial dok.
15.00 Wędrówki helleńskie - film dok.
15.20 Zielone komnaty - Wieś film dok.
16.05 Dla dzieci: TELE-LAR oraz film
prod. szwedzk.iej Dobranoc, panie

16.55
17.20
17.50
18.00
18.20

wlóczęgo

30.12.92 - 4.1.93 r.

1 PROGRAM

17.00 Teleexpress
17.25 Dzień za dniem (8) - serial USA
18,10 Magazyn katolicki
18.40 Zulu Gula
wydanie sylwestrowe
pr. satyrycznego Tadeusza Rossa
19.00 Tęczowy mini-box
19. 10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości oraz Orędzie Noworoczne
20.20 Fasolowa wojna (Milagro Beaafield)
- . komediodramat prod. USA
22.20 New Kicls on tbe Block
22.55 Popołudniowy Uniwersytet Telewizji Łatwej, Lekkiej i Przyjemnej
24.00 Życzenia Noworoczne
0.10 Szopka Noworoczna (autor: Marcin
WoL<lki, reż. Jerzy Kryszak
0.55 Lido (I) kabaret paryski
1.30 Monte Carlo (1) - dramat USA
3.00 Lido (2) kabaret paryski
4.00 Monte Carlo (2) - dramat . USA
5.30 Zakończenie programu

8.00 Dzień dobry
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 Arcydzieła sztuIU filmowej: "Opowieści księtycowe" film fab.
prod. japońskiej (powt. z wtorku)
2 PROGRAM
11 .40 Test - magazyn konsumenta
12. 1S Orlęta lwowskie
8.40 New Kids on !be Block - film
12.30 Twarze Olgierda Bierwiaczonka
muzyczny prod. USA
- reportaż Reginy Kruszelnickiej
9.10 Pokolenia - serial prod. USA
o śląskim malarzu
9.30 Świat kobiet . - magazyn
12.50 Aby przypodobać się cieniowi
10.00 Wspólna Europa
- film dok. Anny Górnej i Ludo10.30 La la mi do, czyli porykiwania szamira Zająca o sztuce Tadeusza
rpidrutów
Kantora
11.10 Studio sport
13. 15 Ulica Krokodyli nad. .. Tamizą
12.00 Zaskakujlłca przemiana (1) (Tbe
- reportaż w 50-lecie śmierci Bru8quare Leopard) film obycz.
nona Schulza
prod. ang.
13.30 Wszystko jest możliwe (3-ost.)
13 .20 Przed balem
- serial dok. prod . ang.
13.40 Historia Telewizji Polskiej (I)
13.55 Najważniejsze wydarzenia XX wie14.35 Image -- . style w modzie
ku - Opowieść o naszym wieku
14.45 Kreskówki dla dużych dzieci - fil19OQ.2000 - film dok. prod . franc.
my anim. dla dorosłych
14.35 Stracone zludzenia, czyli dylematy
15.30 Kompozytor też ma twarz
klasyka - Kajetan Koźmian
16.50 Pokolenia - serial prod. USA
15.05 Sztuka świata zachodniego (S)
17.15 Losowanie gier liczbowych Totali- Zloty wiek Florencji
serial
zatora Sportowego
dok . prod. ang.
17.20 Prowizorka Jazz Band
15.30 Pegaz mlodych
18.30 Halo dzieci - Przygody kapitana
16.05 Dla dzieci: TELE--LAR oraz film
Misia - Gwiazdor
7. serii Peter i Petra (3)
18.35 Trzej Amigos - serial prod. 'USA
17.00 Teleexpress
20.15 Sportowe hity
17 .25 Na wariackich papierach (13) - se21.00 Panorama
rial prod. USA
21.30 Koło fortuny - teleturniej
18 . 15 Akademia zdrowego ciala
22.10 Mile pani i panowie bardzo mili ,
18.40 Program publicystyczny
_
czyli -Wojcieeh Młynarski zapnSla
1.9.00. ,Wieezorynka23.00 Orły Temidy (I) (LegaJ Eagles)
19.30 Wiadomości
- film sensacyjny prod. USA
20. 10 Studio sport
M.OO Życzenia Noworoczne
22.00 Program publicystyczny
0.10 Orły Temidy (2) - aerial USA
22.30 W świątecznym nastroju
1.10 Disco w Dwójce
22.45 Wiadomości
4.00 Zakończenie programu
23.05 Królowa Boaa (9) - aerial TP
0.05 Zakończenie programu

2 PROGRAM
8. 10 Program lokalny
8.40 New I{g . . Che BIeck - aerial
muzycmy prod. USA
9.10 Pokolenia - aerial prod. USA
9.30 Świat kobiet - magazyn
10.00 Reportaż
11 .00 Na życzenie - Klasztory polskie
11.30 Przeboje MTV
16.30 Panorama
16.40 Sport - Gem, set, mecz
16.50 Losowanie gier Liczbowych Totalizatora Sportowego
16.55 New Kicls OD tbe Block - aerial
muzyczny prod. USA (poM.)
17.20 Program publicystyczny
18.00 Kronika z Krakowa
18.35 Pokolenia - serial prod. USA
19.00 Golem z komputera (Take Over)
- komedia prod. auslrllUjsklej
20.20 Program muzyczny
21 .00 Panorama
21.30 Ekspress reporterów
22.00 Teatr Dwójki: Życie to lDłejSCe,
gdzie nie można żyć - monodram
22.55 Studio sport
23. 15 Historia cyganki - film dok .
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

1 PROGRAM

1 PROGRAM
7.55 Program dnia
8.00 NIe:nrykły pociu (3) - Kora PolIIIłnIo"a - aerial prod. n-kIe.I
9.00 Film dla -'dzieci: Ucieczka Plppi
- film rab. prod. 8ZftdzlIej
10.30 Reportaż
11.00 Plebiscyt roku - Kont~
11,15 Koncert Noworoczny z Wiednia
(I) - wyk. Orkiestra Filharmoników Wiedeńskich pod dyr. Riccardo Muti, Balet Opery Wiedeńskiej
11.50 Wiadomości oraz powtórzenie Orędzia Noworocznego
12.15 Koncert Noworoczny z Wiednia (2)
13.35 Monte Carlo (I) - dramat USA
15.05 Wesoła zabawa- pr. rozrywkowy
15.45 Studio Sport
16.25 Zagubiony bagaż
17.00 Teleexpress
17.25 Nasz wiek . Nowy świat - film
dok. prod. fran.-ang.
18.25 Randka w ciemno
19,00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Monte Carlo (2) - dramat USA
21.45 Kabaretowa lista przebojów
22.30 Studio sport
23. 15 Program rozrywkowy
film rab.
23.40 Jeremiasz Jobnson prod. USA (107 min., 1972 r.)
1.30 Zakończenie programu

2 PROGRAM
8.00
9.00
9.10
9.25
9.50
10.00
I 1.30
12. 15
12.45
13 . 15
13.50

Dzień dobry
Wiadomości

Mama i ja
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy o dzieciach
Film dla dzieci: Nowi przyjaciele
Steve'a - film przygodowy prod.
USA (1985 r., 71 min.)
Bellona
Kabaret Pieski Sylwester
Show Must Go On
Urszula's story - film dok .
Sprawy ludzkie - Mądro ść

8.10 New Kicls on !be Block - serial
muzyczny prod. USA
8.30 Kolędy w muzeum
9.00 Film dokumentalny
10.00 Uśmiech Afryki - reportaż
10.30 Rydwany Bogów - serial niem.
12.00 Zaskakująca przemiana (2) - film
fab. prod. ang.
13.20 Historia Telewizji Polskiej (2)
14.20 Świętowanie w 4O-leciu
14.30 Życie w ZOO
15.00 Jose Can-eras i przyjaciele

18.25
20.10
20,30
21.00
21.30
21.45
23.30
24.00
0.10
0.35

Benny Hill - ang. pr. rozrywkowy
Noworoczne koło fortuny
Edith PialI
Kronika z Krakowa
Halo dzieci: Opowieści Kapitana
Misia
Czary
Aogel Square - serial prod. ang.
Gabinet cieni
Rekordy, rekordy
Panorama
Międzyrzeczpospolite
Jeremiego
Przybory
Plac- Hiszpański (s-t) - serial
prod. włoskiej
Koncert Richarda Claydermana (I)
Panorama
Koncert Richarda Claydermana .(2)
Zakończenie programu

7.45
8.00
8.15
8.45
9.00
9.50
10.25
11.25
11.45
12.30
13.00
13.45
14.00
14.50
15.30
16.10
17.00
17.30
18.20
~8.50

1 PROGRAM
8.00 Program dnia
8.05 Dolina nieujarzmionej rzeki - film
dokumentalny Jana Walencika
9.10 Ziarno
9.35 5-10-15
11.00 60/90 - magazyn
11.30 Teatr, czyli świat
12.10 Eko-Iego - program ekologiczny
12.25 Podróże na celuloidzie Stanisława
Szwarca- Bronikowskiego
13.00 Walt Disney przedstawia
14.20 Teatr Wspomnień; MoHer - Mieszczanin sz)acbclcem
15.45 Anno Domini '92 (1) - przegląd
wydarzeń muzycznych od stycznia
do czerwca '92
17.00 Teleexpress
17.25 Detektyw w sutaon/e - aerial prod.
USA (1990 r. - 4(i miL)
18.15 Wiecznie zielone - teleturniej
18.30 Pegaz
19.00 Małe wiadomości DD - program
informacyjny dla dzieci
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 Kapuśniaczek - film fabularny
22.10 Nauka, pasja, przyszłość
22.55 Wiadomości
23.05 Sportowa sobota
23.40 Spra"a Sbarky'ego - serial USA
1.40 75 lat Las Vegas
2.55 Zakończenie programu

2 PROGRAM
7.30 Handel bronią - woj. film dok.
8.05 Ulica Sezamkowa - pr. dla dzieci
9.05 Ona - magazyn dla kobiet
9.25 Powitanie
9.30 Tacy sami
9.50 Magazyn przechodnia
10.00 Wspólnota w kulturze
10.30 Artysta i jego świat - film dok.
11 .00 Halo Dwójka
11.05 -Seans filmowy
11.35 Benny HiU - ang. pr. rozrywkowy
12.05 Halo Dwójka
12.10 Teleturniej ,
12.35 Halo Dwójka.
12,40, Wzrockowa lista przebojów Marka
Niedźwieckiego
.
13.00 Historia Telewizji Polskiej (3)
- Polak potrafi
14.05 Halo Dwójka
14.10 Za chwilę daJszy ciąg programu
14.35 Zwierzęta świata - Na ścieżkach
życia (6) Sztuka budowania
15.25 Róbta co chceta
15.45 Halo Dwójka
15.50 Rody polskie - film dok.
16.25 Losowanie gier liczbowych Totalizatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 Powitanie
16.45 Pełna chata (26) - serial prod.
USA
17.10 Program rozrywkowy
18.00 Kronika z Krakowa
18.30 Halo dzieci
18.35 Akademia fllmn polskiego - Giuseppe w Warszawie - komedia
20.30 Wielki sport
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Okolice wyobrażni
22.15 Benny H1II -ang. pr. rozrywkowy
22.45 Truciciel z Blackheatb (l) - serial
prod. angieJsldej
23.45 Muzyka rozrywkowa
24.00 Panorama
0.10 Muzyka rozrywkowa (cd.)
1.10 Zakończenie programu

19.00

Rolnictwo na świecie
Dylematy
Notowania
Polskie ZOO (powt.)
Zamek Eureki - serial kanadyjski
Dzieci z ulicy Degrassi - serial
prod. kanadyjskiej
Japonia (8-ost.) serial dok.
prod. angielskiej
Kinoteka polska
Tydzień magazyn rolniczy
Telewizyjny koncert życzeń .
Tęczowy Music-Box
Z kamerą wśród zwierząt
Bonanza - serial prod. USA
Film dokumentalny
Pieprz i wanilia
Szopka Noworoczna (powt.)
Teleexpress
Dynastia - serial prod. USA
7 dni -- świat
Odjazdowa Telewizja Piracka "Ucho" - Kabaret Elita
Wieczorynka Wal t Disney
przedstawia Nowe przygody
Kubusia Puchalka

19.30 Wiadomości
20.10 Kroai.ki m1odego jodiany Joaes (1)
- serial prod. USA
21.05 Kabaret Olgi Lil1ińskiej
21.50 Sportowa niedziela
23.35 Wieczór w teatrze
23.10 Niewolnica miłości: -'- film radziecki
0.40 Zakończenie proaramu

2 PROGRAM
7.30
8.00

6.55 Program dnia
7.00 Podwodna odyseja ekipy kapitana
• Coustcau - serial dok. prod. franc.

2 PROGRAM
8. io Programy lokalne
8.40 Tajemnicze zIote miasta - serial
animowoy prod. francusko-japomkiej
9.10 Pokolenia - aerial prod. USA
9.35 Hobby - magazyn
10.00 Język angielski (43)
10.30 Muzyka rozrywkowa
11,00 Na życzenie
16.40 Sport - magazyn żeglarski
16.55 Tajemnicze zlote miasta - serial
animowany prod. japońskiej (powt.)
17.20 Przegląd kronik filmowych
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Kronika z Krakowa
18.35 Pokolenia ' - serial prod. USA
19.00 Ratujmy naszą planetę (I) - serial
dokumentalny prod. USA (1990 r.)
20.00 Dzieciaki, kłopoty i my (19) - serial USA
20.30 Auto - magazyn motoryzacyjny
21.30 Sport
21.40 Bez znieczulenia
22.05 Dzieci smoka (l) - serial ang.
23.00 Maraton !rzeŻwości
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

Przegląd

tygodnia
Mala księżniczka
Paczka
z ubraniami - serial animowany
prod. japońskiej
8.25 Film dla niesłySZllcycb - Kroniki
m1odego Indiany Jooes (1) - serial
prod. USA " , "
9.25 Słowo na niedzielę 10.30 Wielka Orkiestra , Świątecznej Pomocy - ogólnopolski finał akcji
charytatywnej Ró~ta co chceta (I)
11.00 Poranek symfomązny
12.00 Rodzinny bnmerąg (35) - aerial
prod. ogielsldej
12.45 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - ogólnopolski finał akcji
charytatywnej Róbta co chceta (2)
13.00 Historia Telewizji Polskiej (4)
13.50 Weekend
.
14. 10 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - ogólnopolski final akcji
charYtatywnej Róbta co chceta (3)
15.00 Wydarzenie tygo<1nia
15.30 Godzina z Hanmi-Barbera
16.25 Program dnia.
l
16.30 Panorama
I
16.40 Cudowne lata - ~jęcie świllte
cme - aerlal ......id•. USA
17.1 O Wielka Orkiestr;.TŚwiątecznej Pomocy - ogólnoPolski finał akcji
charytatywnej Róbta co chceta (4)
18.00 .Kronika z Krakowa
18.30 Halo dzieci
1835 Kleopatro ' 410 tłdeła - k~a

....

21.00 Panorama
21.1 O Telekonferencja Dwójki
21.35 Koło fortuny - teleturniej
22.1 O Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - ogólnopolski finał akcji
charytatywnej Róbta co chceta (5)
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie nr~'o'A"' ..

1 PROGRAM
8.00
9.00
9. 10
9.25
9.50
10.00
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12. 15
12.45
13. 15
13.30
13.45
14.05
14.20
14.40
14.50
15.20
16.05
16.50
17.00
17.25
17.50
18.15
18.45
19.00
19.30
19.55
20.10
21.45
22.15
22.45
23.05
23.45

Dzień

dobry

Wiadomości

Mama i ja
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy o dzieciach
Pogranicze w ogniu (19) - serial
TP
Giełda pracy giełda szans
Program poradniczy
Kultura ludowa - konteksty
Klub samotnych serc
Wiadomości

Magazyn Notowań
Świat chemii (18) - seńal USA
Kuchnia
.
Powietrze (I) Tajemnica powietrza
- serial dok. prod. niemieckiej
Rysuj z nami
Księga cudów techniki (3)
Tele-komputer
Co? Jak? I dlaczego?
3-2-1 - kontakt
My w Kosmosie
Dla dzieci: Tik-Tak oraz mm z aem
Dennis-za"adiaka
Język angielski dla dzieci (65)
Teleexpress
Serial uimo""y prod. USA
W kinie i na kasecie
Odolańska 10
Historia na śmietnisku
Wieczorynka
Wiadomości

7 minut dla ministra pracy
Film fabularny
Gra o pieniądze
Telemuzak - mag. rozrywkowy
Wiadomości

Rozmowy z Nikodemem
Jazz w Ak"arium: Jazz Band Bali
Orcbestra i Lewa Szafran
0. 15 Zakończenie programu

1 PROGRAM
6.00
9.00
9.10
9.25
9.50
10.05
11.00
11.20
11.30
11.50
12.00
12.15
12.45

Kawa czy herbata?
Wiadomości

Mama j ja
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy o dzieciach
Dynastia (170) - serial prod. USA
Szkoła dla rodziców
Dzieci to lubią (p~pisy kulinarne)
Czy zdołamy ocalić?
Przed festiwalem
reportaż
Wiadomości
Język francuski

Świątynie

+-

(1.5)
przyrody:

Albania
- ograbione dzieciństwo - film
prod . francuskiej
Język niemiecki (17)
Oblicza Austrii - aerial niem.
Język włoski (17)
Język angielski (17)
Alf - serial komedlowy prod. USA
Prezen tacje
Luz -- program nastolatków
Teleexpress
Alf - serial komedlowy prod. USA
Antena
i
Magazynio
Nasi obok nas
:
Czy po drodze nam z EWG?
Wieczorynka

13.15
13.45
14.15
14.30
15.00
15.30
16.05
17.00
17.25
17.50
18.10
18.20
18.45
19.00
19.30 Wiadomości
20.30 Teatr Telewizji na SWlecJe: Alan
Ayckboum -- Świąteczne życzenia

I

1 PROGRAM

22.05 Gorzko-slodko - film dok . •
22.50 Wi adomości
23.05 Pogranicze w ogniu (14) - serial
. TP
0.25 Zakończenie programu

2 PROGRAM
8.10 Program lokalny
8.40 Przygody Guliwera (I) - Niebezpieczna podrói - serial prod. USA
9.10 Pokolenia - serial prod. USA
9.35 Świat kobiet ·-- magazyn
10.00 Język wioski (12)
10.15 Język angielski w nauce i technice
10.30 Język francuski (10)
11.00 Na życzenie
16.30 Panorama
16.40 Sposób na starość _
16.55 Przygody Guliwera (1) - Nlebez.
picema podrói - serial prod. USA
17.20 Ojczyzna-polszczyzna
17.40 Moja wiara
18.35 Pokolenia - aerial prod. USA
18.55 Europuzzle - teledysk zagadka
19.00 Rock Hudson: przystojny, wysoki
brunet· film dok. prod. USA
20.00 Reporterzy Dwójki przedstawiają
20.30 La la mi do, czyli porykiwania szarpidrutów
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło fortuny · teleturniej
22.15 Spóźnione premiery: Strefa niczyja
dramat sensacyjny prod. angielskiej
0.10 Zakońc-Lenie programu
TVP ZASTRZEGA SOBIE
MOŻlIWOSĆ ZM IAN

W PROGRAMIE
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Przeżyjmy

to jeszc~e raz
sportowa reasumpcja 1992 roku
Styczeń

- rekordowe zwycięstwo 144:40 odnieśli koszykarze Polonii nad drużyną Parafii Łańcut,
- Paweł Załoga (polna Polonia) został powołany do kadry juniorów do lat 16, w piłce
nożnej,

- 25 stycznia formalnie przestała i~tnieć Wojewódzka Federacja Sportu w Przemyślu
- rozwiązała się na nadzwyczajnym zjeździe.
Ostatnim prezesem WFS był Zbigniew Błaż
kowski.
Luty
niespodziewane zwycięstwo w konkursie
- plebiscycie "Życia" na naj popularniejszego
sportowca regionu w 1991 roku odniósł Krzysztof Gawlik - reprezentant sportu samochodowego - zwyciężył przed ciężarowcami PoIbutu, Krzysztofem Pi liszko i Stanisławem
Trojniarzem,
- w Albertville (Francja) rozpoczęły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie, niesamowite wrażenie na obserwatorach zrobiło samo otwarcie
imprezy,
- mistrzami województwa w tenisie stołowym
na 1991 rok zostali: '
gra pojedyncza kobiet - Małgorzata Zubik
(Nurt)
gra pojedyncza mężczyzn - Jarosław Antosiak (MKS MDK)
gra podwójna kobiet Elżbieta Pierożek,
Anna Jędruch (Nurt)
gra podwójna mężczyzn - Piotr Blat, Janusz
Zygała (Nurt)
gra mieszana - Elżbieta Pierożek, Piotr Blat
(Nurt)
- przygotowujący się do rozgrywek zespoły
piłki nożnej, rozegrały turniej .halowy w Przemyślu, zwycięstwo odniósł Spornasz Kańczu
ga.
Marzec
- ważne dla końcowego układu tabeli spotkanie z Cracovią przegrały I--ligowe piłkarki
ręczne JKS (23:24),
bez porażki zakończyli rozgrywki w 111
lidze koszykarze Polonii i zaraz potem w pół
finale wejścia do II ligi zdecydowanie rozprawili się u siebie z Ravią Rawicz, Carbo Gliwice i Starem Starachowice,
- 22 marca rundę wiosenną rozpoczęli pił
karze III ligi, na początek dwie porażki, Czuwaj przegrał z Karpatami w Krośnie 0:2,
ił JKS z Czarnymi Jasło 1:2,
.!- 29 marca odbyły się w Przemyślu XXXI
~ iegi przełajowe ,,0 Błękitną Wstęgę Sanu",
Kwiecień

w dniach 1012 kwietnia odbył się
w Przemyślu finałowy turniej o wejście do II
ligi. Zwycięstwo odniosła Polonia po wygranych z Carbo Gliwice (106:51), Skrą Często
chowa (88:55) i Polonią Leszno (108:71); po
rocznej kwarantannie Polonia znów w II lidze,
- bardzo pożyteczną imprezę zorganizowano
w Przemyślu z okazji przypadających "Dni
Olimpijczyka"; w imprezie pod nazwą "Dziś
zabawa - jutro olimpiada" startowały dzieci
klas l- IV przemyskich szkół podstawowych,
Maj
- remisowym me=m, w swojej hali, z Gwardią Opole (15: l 5) zaprzepaścił szansę awansu
do I ligi przemyski Czuwaj; aż się wierzyć nie
chce, że tylko jedna bramka dzielila "harcerzy" od awansu,
I 3 maja rozegrano tradycyjne Grand
Prix w tenisie ziemnym; na kortach Czuwaju
wśród seniorów zwyciężył Marcin Krywiak,
a rywalizację juniorów wygrała Joanna Dachnowicz,
- JKS zrewanżował się (2:0) Czuwajowi za
porażkę w rundzie jesiennej.
Czerwiec
- coraz gorzej grają w III lidze piłkarskiej
JKS i Czuwaj, całe szczęście, że zapowiada się
powiększenie tej klasy w przyszłej edycji rozgrywek,
na
Mistrzostwach Świata
Kadetów
w Bonn, zawodnik jarosławskiego Startu Michał Baran zajął 13 miejsce,
- w turnieju barażowym w Końskiem zaprzepaściły swoją szansę pozostania w l lidze pił
karki ręczne JKS -u; zwyciężyła Cracovia
i ona pozostaje w lidze,
- zakończyły się rozgrywki w II lidze tenisa
stołowego, najlepszą lokatę, II [ miejsce, zajęła
żeńska drużyna przemyskiego Nurtu,
Lipiec
- dzięki prawdziwie sportowej postawie Dynovii w Sarzynie i remisie 3:3 z Unią, piłkarze
Sporna szu Kańczuga walczyli w barażach
o l I l ligę, wygrali rywalizację z Grybovią i już

pod nową nazwą Kamax, występować będą
jako trzeci zespół regionu w III lidze,
Sierpień

- w Lubaczowie przebywał Kazimierz Górski, który uczestniczył w turnieju drużyn juniorów,
- na stadionie w Medyce odbyło się Wojewódzkie Święto Sportu Wsi, w punktacji ogólnej
zwyciężyła Gmina Lubaczów, przed Medyką
i Chłopicarrii,
- w pierwszych meczach III ligi Kamax pokonał 2:0 Tarnovię, JKS zremisował 3:3
z Okocimskim Brzesko, a Czuwaj wysoko
przegrał 0:4 z Unią w Tarnowie,
Wrzesień

-- na rozgrywanych w Jarosławiu mistrzostwach Polski w szermierce duży sukces odnieśli
szpadziści miejscoweg o ' Startu, zdobyli zespołowo złoty medal, a indywidualnie Michał Ba-ran wywalczył wicemistrzostwo,
- od zwycięstwa nad lubelskim Starem rozpoczęli rozgrywki w II lidze koszykarze Polonii, na początek wygrali 97:83,
Październik

- 4.10 odbył się w Przemyślu Xl Bieg nad
Sanem o memoriał Andrzeja Cieszyńskiego,
- po 6 latach budowy oddano w Przemyślu
krytą pływalnię o wymiarach 25x 12,5 m,
- na stadionie Polonii gościli piłkarze kadry
Kazimierza Górskiego, zwyciężyli reprezentację Przemyśla oldbojów 8:0, a klasą dla siebie
w drużynie Orłów byli Kmiecik i Kusto,
na zakończenie sezonu biegów przełajo
wych odbył się bieg górski z Posady Rybotyckiej do Przemyśla.
Listopad
- po raz pierwszy po 25 latach odbyły się na
krytej pływalni w Przemyślu zawody pływac
kie, startowali zawodnicy z tamtego okresu,
którzy po latach nie zapomnieli jak pływać
crawlem, żabką, grzbietem,
- udane starty notują nasze zespoły w rozgrywkach LI ligi tenisa stołowego,
- zakończyli rozgrywki piłkarze IIJJigi; reprezentujący nasz okręg drużyny, zajęły miejsca: Kamax - 8, Czuwaj - 10, JKS - 14;
w klasie regionalnej najwyżej, bo na 3 miejscu, plasuje się przemyska Polonia,
- w Jarosławiu rozpoczął się konkurs - plebiscyt na najpopularniejszego sportowca tego
miasta.
Grudzień

- udanie na mistrzostwach Polski juniorów
w karate tradycyjnym startowali przemyślanie,
zdobyli srebrny i brązowy medal,
- na zakończenie I rundy rozgrywek II ligi
w koszykówce przemyska Polonia jednym punktem wygrała z Unią w Tarnowie i zdecydowanie prowadzi w tabeli,
- po raz czwarty odbył się w Przemyślu turniej podnoszenia ciężarów "Karpaty" o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla,
- rozpoczął się konkurs
plebiscyt "Życia"
na najpopularniejszego sportowca regionu
przemyskiego.
zebrał Z-ak

Konkurs -

plebiscyt
na sportowca "Życia" za 1992 rok
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nich głosujemy:
Jarosław Antosiak tenis stołowy
Wojciech Banaś - koszykówka
Michał Baran szermierka
Piotr Blat - tenis stołowy
Anna Bury - piłka ręczna
Mariola Dratwa - piłka ręczna
Drużyny szermierzy Start Jarosław
Maciej Folwarski - piłka nożna
Stanisław Halik piłka ręczna
Zbigniew Jarema - tenis stołowy
Dariusz Kobylańsk i - koszykówka
Adam Mazur - piłka nożna
Marek Ociesielski - karate
Krzysztof Piliszko - podnoszenie ciężarów
Elżbieta Pierożek tenis stołowy
Maciej pinda - piłka nożna
Janusz Sliwiński - piłka ręczna
Marek Strawa - piłka nożna
Paweł Trojnar koszykówka
Małgorzata Zubik tenis stołowy

Szkoleniowiec (trener)

K!lpon prosimy przesyłać na adres: redakcja "Zycia Przemyskiego", 37- -700 Przemyśl,
ul. Barska' 15.
Wycinek musi być umieszczony na karcie pocztowej lub doręczony do redakcji. Wśród
najtrafniejszych typowań rozlosujemy nagrody. Redakcja "Życia" zapewnia obsługę' organizacyjną i zakup symbolicznych pucharów.
Nagrody rzeczowe dla sportowców i Czytelników za trafne typowania pochodzić będą od
sponsorów, których kilku już się zadeklarowało. Liczymy na większy udział. Listę sponsorów będziemy sukcesywnie podawać na ła
mach naszego tygodnika.
REDAKCJA
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Stulecie czekania
Dawno w Przemyślu nie było jubileuszu,
mimo że okazji mnogość... Nawet moja pierwsza niesp.elniona mJodzieńcza miłość - redakcja "Zycia Przemyskiego" odniosia się
do swojego ćwierćwiec7..8 jak pies do jei..8
i " olała " świętowanie. Po mojemu - niesiusznie. To, że tygodnik ma RSW-sowską
metrykę, a w roli położnych wystąpili 'sekretarz Bania i podpity przewodniczący Qerę
gowski, nie musi wcale oznaczać nieprawego
łoża, którego należy się wstydzić. Znam paru porządnych ludzi, którym los wyznaczył
za tatę sutenera, a matkę nier7A}dnicę ... Obstaję zatem za docenianiem jubileuszy i to
nie dla "zmierzenia przebytej drogi", jeno
dla sprowokowania dyskusji, jak robić lepiej, żeby nie było gorzej. Ta spontaniczna
dewiza powinna jak najbardziej przyświecać
wszystkim kręgom piłkarstwa Ziemi Przemyskiej, w dniach jubileuszu czterdziestolecia
nieobecności drużyny piłkarskiej w II lidze
oraz sześćdziesięciolecia niepowodzenia Polonii, w walce o pierwszą (tak, tak!) ligę.
Przy odrobinie dobrej woli dałoby się obie
rocznice skumulować i ogłosić jubel stulecia
niepowodzeń przemyskiego futbolu. Patronat nad tak niesłychanie okrągłym jubileuszem musiałby objąć sam pan wojewoda, ale
ponieważ jego minister Rokita nie powołuje,
honury patrona proponuję przekazać właś
nie szefowi Urzędu Rady Ministrów. Zeznał
on swego czasu na łamach" Tempa ", że do
sportu nijakiego powołania nie posiada, ale
przy jubieluszu - symbolu niepowodzeń, jego obecność honoris causa, nie byłaby taka
przypadkowa, zważywszy, że rząd (jak nasza
piłka) zagrywa niekiedy na zdecydowanie
trzecioligowym poziomie.
No, więc krótko o podstawach historycznych rocznic, nad przpbiegiem których zarząd przemyskiego OZPN czuwać musi bezustannie, przez cały rok 1993. W tym roku
bowiem mija okrąglutkie sześć dych, jak
"Polska Barcelona" (tak nazywali publicyści
przedwojenni Polonię, nieco na wyrost, rzecz
jasna) wygrywając z Unią Lublin i Hasmoneą Równe grupę ·eliminacyjną, awansowała
do półfinaiu rozgrywek o wejście do I ligi.
Tam czekało na nią krakowskie Podgórze...
Dwa dramatyczne spotkania, przegrane jedną bramką, oddaliły aspiracje mistrLa klasy
A okręgu lwowskiego. A tak na ekstraklasę
"poloniarze" podejmą jeszcze dwukrotnie
1934 i 1937, ale lepszego rezultatu jak awans
do półfinałowej czwórki nie zdołają już osią
gnąć.
Trzydzieści

Czynnego uprawiania sportu i pełnych żagli
dla sportu wyczynowego życzy w 1993 roku
- Redakcja

konkursu - plebiscytu

lat poźniej ta sama drużyna,
po czterech sezonach gry w II lidze, spądła
do nowo tworzonej ligi trzeciej. Spadła,
o ironio - wygrywając dwumecz o pozostanie w 1/ lidze z GWKS Rzeszów! Paranoiczna decyzja, przy zielonym stoliku piłki nożnej CKKPiT, automatycznie zdegradowała
26 zespołów, z tym, że bodaj najdotkliwiej

uderzył

ten werdykt przemyską Betkę. Od
tamtego czasu, żaden zespół z dzisiejszego
województwa przemyskiego nie zdołaj przebić się do 1/ ligi, mimo że znajdowały się
w niej takie drużyny jak Dl/b Dpbno, Kole_
jarz Leszno, Włókniarz Chełmek, Sparta
Lubań, Bzura Chodaków, Włókniarz Krosno, a więc kluby nie z metropolii, lecz
z miast mniej ludnych od Przemyśla, a nawet Jarosławia. Te czterdzieści lat bez ligi
państwowej, to niezły temat na uroczystą
czarną sesję władz okręgowych. Unieważnił

bym na niej wszystkie dotychczasowe odznaczenia, przyznane działaczom za "dorobek
i

całokształt doznań".

Punktem kulminacyjnym programu jubileuszowego winien być mecz pomiędzy reprezentacją, wyłonioną z grona trzecioligowych zawodników CzuwajlI,
KamaXlI
i JKS u, z teamem prawdziwych wyczynowców, pamiętających grę w II lidze. Skład
tej drużyny weteranów na wsze/ki wypadek,
powołuję już dziś.
Oto on: Wlodarski
Podwyszyński,
Rodzeń,
Wizerkaniuk
- Landa, Wydra, Ochalski - Czyżowski,
Kawiak (grał w II lidze w Stali Rzeszów),
Tuczapski, Droń. Na kapitana wyznaczam
Józka Dronia, który w razie potrzeby miał
by prawo wykorzystać zawodników rezerwowych (Szurkawski, Duchoń, Wawrzusiak
- żyje w Krakowie). Mecz proponuję r07'<:grać 20 października, w czterdziestą rocznicę
ostatniego występu Polonii w li lidze.
W przypadku zwycięstwa s.tarej gwardii, nagrodę funduje redakcja "Zycia Przemyskiego". Gdyby zwyciężyli reprezentanci obecnej
piłki, nagrodą dla nich musi być puchar
przechodni dyrektora Cukrowni Przeworsk
(to aluzja do poziomu, zwanego buraczanym). W przerwie spotkania, na miejscu byłoby wręczenie aktu nominacji na prezesa
honorowego CZPN, ostatniemu piłkarzowi
Ziemi Przemyskiej, walczącemu o ekstraklasę bramkarzowi Polonii z ,1933 roku
- Włodzimierzowi Ja ciowowi. Tak atrakcyjny program może być jeszcze wzbogacony
i z pewnością przyczyni się do dalszego, dynamicznego rozwoju naszej kopanej (przez
kogo się da). Z powinszowaniem szczęśliwe
go Nowego Roku piłkarskiego ...
RYSZARD NIEMIEC

PS: W wyniku redakcyjnych zabiegów adiustatorskich, wypaczony został sens mojego
felietonu z 9 grudnia br., na temat zamknię
cia sali- -kaplicy w Liceum przy ul. Basztowej. Wyszło na to, że bezkrytycznie akceptuję to, co się dzieje z obiektamu sakrąjnymi
na Ukrainie (zamienione na magazyny i inne
cele gospodarcze). Zoperowane zdanie tak
sugeruje, ponieważ wyleciała z niego figura
dezaprobująca
utrzymanie stalinowskiego
status quo. Przepraszam wszystkich, którzy
zostali dotknięci tym fragmentem tekstu.
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odpowiedzi na "List otwarty - APEL"
(ŻP nr 50/1302) uprzejmie informuję Czytelników i rodziców, że od 1.10.89 r. funkcjonuje
w Przemyślu Poradnia Rehabilitacyjna dła
[)zjeci Upośledzonych Psychoruchowo o zasięgu regionalnym. Od września 1991 r. Poradnia prowadzi oddziały pobytu dzieuDego.. Placówka zabezpiecza opiekę specjalistyczną dla
dziewczynek i chłopców w wieku do l5-ego
roku życia. Jest czynna 10 godzin dziennie,
w dni robocze.
Poradnia jest żakładem rehabilitacji leczniczej dla dzieci, gdzie równolegle z leczeaieIII
prowadzi się odpowiednią dzialaJDość pedagogiczną. Pacjenci .. - dzieci mają zapewnioną
specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską,
leczenie rehabilitacyjne dobraną metodą. wybraną ze wszystkich stosowanych w świecie,
reedukację i rewalidację psychopedagogiczną
i logopedyczną. Podejmowane są także różno
.rodne próby oddziaływania terapeutycznego
na całą rodzinę dziecka. Niebagatelnym udogodnieniem dła niektórych dzieci i ich rodziców jest transport dzieci karetką WKTS. Kadrę medyczną i obsługi zabezpiecza ZOZ
Przemyśl, a kadrę pedagogiczną Kuratorium Oświaty. Specjalistyczną pomocą służy
placówce
Miejska
Poradnia
Wychowawczo--Zawodowa.
Pomimo odczuwalnego braku niektórych
specjaljstów oraz zaopatrzenia w specjalistyczną aparaturę medyczną, urządzenia, sprzęt rehablilitacyjny, pomoce dydaktyczne i niezbęd
ną adaptację budynku ·- przebywające tutaj
dzieci maM godne warunki życia. Zapraszam
zainteresowanych do osobistego sprawd7.enia.
Wszystko, co dotychczas osiągnęljśmy, stało się możliwe dzięki staraniom i ofiarności
wielu ludzi dobrej woli. Zachęcam do dalszej
ofiamości i wspierania konta Komitetu Rodzicielskiego przy Poradni
PKO o/Przemyśl Nr 65517-59893-132
Czytelników zainteresowanych problematyką dziecka niepełnosprawnego uprzejmie informuję, że kai.de dziecko w wieku do I>-=tu
laL..rno:ie k-0..,.y:>u.-ć =-świa"dczlfń terapeutycznych Poradni (skierowanie nie jest konieczne).
Wyjaśniam ponadto, że:
- Dziecko do lat 3 może uczęszczać do oddziału żlobkowego, w którym realizowany jest
program integracji społecznej. Koszt utrzymania dzieci zd.rowych jest w znacznym stopniu
refundowany przez Zarząd Miasta.
Dziecko w wieku od 3 do 7 lat może
uczęszczać do . oddziału przedszkolnego Poradni w przypadku, gdy jest ono niesprawne
ruchowo lub z upośledzeniem spr.lężonym.
Dziecko z opóźnieniem rozwoju umyslowego,
ale sprawne ruchowo, może uczęszczać do
Przedszkola Nr J I.

Prośba '
Zwracamy się z gorącą prośbą, o ogłosze
nie akcji utworzonej fundacji na rzecz operacji
naszej koleżanki p. Kazimiery Ziara, na hasło
"KASKA", konto: Miejski Ośrodek Pomocy
Spolecznej,
BDK
OjPrzemyśJ
336402- ·3519- 139. Kosz operacji, która zostanie wykonana w Monactllum, wynosi
w przeliczeniu około 200 mln zl.
Proponowane leczenie w CK WAM
w Warszawie grozi utratą wzroku, a nawet
życia. W związku z tym zainteresowana udała
się na konsultację do kliniki otolaryngologicznej, do Monachium w celu zdiagnozowania.
potwierdzenia lub wykluczenia choroby nowotworowej. Konsylium w ww. klinice uznało
konieczność wykonania operacji, która rokuje
wyzdrowienie.
Wierzymy glęboko, że jest dużo ludzi
o czulym sercu, którzy zechcą wesprzeć finansowo tę operację.
My, zc swej strony, w miarę możliwości przyczynimy się do tego wsparcia.
GARNIZONOWY WĘZEŁ ŁĄCZNOŚCI
PRZEMYŚL

TY.GODNIK REGI·O~ NALNY
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Wiek szkolny
I) dziecko z niepełnosprawnością sprzężo
ną realizuje program Szkoły Życia lub Szkoły
Specjalnej w Poradni,
2) dziecko z niedorozwojem umysłowym
i zachowaną sprawnością ruchową realizuje
program Szkoły Życia lub Szkoły Specjalnej
stopnia podstawowego i zawodowego w 0ś
rodku Szkolno-Wychowawczym przy uJ. Kopernika,
3) dziecko o prawidłowym rozwoju umysłowym, lecz niesprawne ruchowo, realizuje
progr;lm szkoły podstawowej powszechnej
w fonnie indywidualnego nauczania w domu.
Chybione są starania o umieszczenie tych
dzieci w klasach integracyjnych łub zwykłych
klasach szkolnych.
.
Kształcenie ponadpodstawowe może być
kontynuowane w każdej odpowiadającej dziecku szkole, w tym także w Zakładzie Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów przy uJ. Kapitulnej.
Kieruję uwagę Czytelników na fakt, iż
charakterystyczną cechą naszych działań jest
leczenie, usprawnianie i kształcenie dzieci niepełnosprawnych psychoruchowo, z zachowaniem ich więzi z rodzinami.
Uwagę
Autorów
"Listu
otwartego
. - APEL" kieruję na podejmowanie inicjatyw
i działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich fonn opieki tej młodzieży i osobom,
które z uwagi na stopień swej niesprawności
nie mogą realizować jakiegokolwiek programu
szkolnego, nie są w stanie podjąć zatrudnienia
i wymagają pomocy osób trzecich. Służę
w tym względzie konsultacją, radą i pomocą.
Tak więc na miarę możliwości zarówno
finansowych, jak i medycznych, dzieci specjalnej troski mają na naszym terenie zapewnioną
kwalifikowaną pomoc, która opiera się w wię
kszości na wsparciu finansowym Ludzi Dobrej
Woli.
Z powUaniem
mgr Heleaa Korobczak

Kierowuik Poradni

Dzieci

dziękują

Kierownictwo, Personel Medyczny i Kadra
Pedagogiczna Poradni Rehabilitacyjnej dla
Dzieci
Upośledzonych
Psychoruchowo
w Przemyślu, uJ. Wybrzeże Kościuszki 78
skladają serdeczne podziękowanie tym, którzy
pomogli św. Mikolajowi nagrodzić nasze niepełnosprawne dzieci za ich ogromny trud
i wysilek, wkładany codziennie w wykonywaJlie,....ćwiczeń ftzycznych i umysłowych, które
przywracają im zdrowic i łagodzą skutki kalectwa.
DzięJ",jemy:
. ~ Stanisławowi

Baranowi, Poslowi na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej,
e- Właścicielowi hurtowni art. spoż. przy ul.
Zamojskiego,
- spółce z 0.0. INTEGRAL-CHEM przy
ul. Krasińskiego,
- L. Konieczny - sklep "Delikatesy" przy
ul. Borelowskiego,
- właścicielowi PHRSiP "PRINCE" przy uJ.
Borelowskiego,
Eugeniuszowi Rybienikowi z hurtowni
"ER MAX" przy ul. K . Wielkiego,
W Dzienniku UrJ:ędowym województwa
przemyskiego nr 11 z dnia 17 grudnia 1992
roku ukazały się:
rozporządzenie wojewody przemyskiego
z dnia 9 listopada 1992 r., w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt dzikich w rejonie
miejscowości Bircza i Łodzinka,
- rozporządzenie wojewody przemyskiego nr
50 z 13 listopada 1992 roku, uchylające rozporząd7.enie w sprawie zwalczania wścieklizny
u zwierząt lownych i dzikich w rejonie Kosztowej i Orlów,
- rozpor7.ądzenie wojewody przemyskiego nr
51 z 13 listopada 1992 r., w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt dzikich w rejonie
Łopuszki Wielkiej,
- rozporządzenie wojewody przemyskiego nr
52 z 18 listopada 1992 r., w sprawie uznania
za pomniki przyrody,
- rozporzą<4enie wojewody przemyskiego nr
53 z 26 listopada 1992 r., w sprawie zwalczania wścieklizny zwiem!t w rejonie Pikulic- -Optyń ,
- rozporządzenie wojewody przemyskiego nr
54 z 3 grudnia 1992 r., w sprdwie zwalczania
wścieklizny zwierLąt domowych w rejonie
miejscowości Rudka,

- Właścicielowi PHUP "MAWJDAR" w Żurawicy,
.
- Właścicielowi sklepu "ELZA" przy ul. $lo~
wackiego 5,
- Urszuli Misickiej z księgarni przy ul. Mickiewicza,
:
Właścicielowi zakładu fotograficznego
,,KOREX" ul. Rynek,
- Stanisł~'!Vowi Winko z hurtowni art. spoż.
przy uJ. Siemiradzkiego,
_. Hurtowni art. spoż. "Rybstar" przy uJ.
Łukasińskiego,

- Właścicielom szczęk" i budek" na Stadionie Polonia ~' składkę pi~niężną.

"Działanie

stylu
mafijnym"
W

Jedenasta Sesja Rady Miasta Przemysla
Radnych nie dba o mają
tek miasta - czego dowodem jest darowizna
na rzecz Fundacji Rozwoju Miasta Przemyśła
i Okolic nieruchomości zabudowanej trzykondygnacyjnej, położonej .w Przemyślu przy . uJ.
Rynek 9, bez żagwarantowania niezbywalności tej nieruchomości na rzecz osób t:r7.cdch.
Nieruchomość tę można było sprzedać w drodze przetargu,a uzyskane fundusze, które :Mdocznie Zarządowi Miasta nie są potrzebne,
przekazać na odbudowę Pomnika Orląt Przemyskich.
W temacie oceny pracy delegatów gminy
miejskiej na Sejmik Wojewódzki wystąpiło
działanie w stylu mafijnym. Klub Samorządo
wy złożył wniosek o odwołanie z fun kcji delegatów panów radnych - p. Jana Bartmińs
kiego i p. Mieczysława Napolskiego, przedstawiając im konkretne zarzuty dotyczące ich
pracy w Sejmiku Wojewódzkim. W tym momencie pan radny Wojciech Mikuła w imieniu
Klubu Gospodarczego zgłasza wniosek o odwołanie delegata p. Andrzeja Matusiewicza
nie przedstawiając żadnych zarzutów codo
jego pracy i (50%) radnych głosuje za takim
wnioskiem .
Takie działanie Radnyob- odeb~ałem jako
działanie- antypolskie i nacechowane prywatą.
Jako członek zarządu byłego Przemyskiego
Komitetu Obywatelskiego, jak również czło
nek komisji kwalifikacyjnej kandydatów na
radnych z listy Przemysk.iego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" przepraszam mieszkańców miasta Przemyśla, którzy głosowali na
listę kandydatów tego komitetu za tak dobrany skład kandydatów do Rady Miasta.
wykazała, że część

Zygmunt Wajda
Przemyśl,

UjejslUego 3/4

. - zarządzenie wojewody przemyskiego nr 77
z 23 listopada 1992 T., W sprawie ustalenia
diet zwrotu koszlów podróży członków Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Przemyślu,

.- zarządzenie nr 81 wojewody przemyskiego
z 30 listopada 1992 r., w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy w Przemyślu,
I
- uchwała nr 233/XXVIII/92 Rady Miasta
Jarosławia z 13 listopada 1992 r., w spra\fie
aktualizacji Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Jaroslawia,
- aneksy do . porozumień zawartych pomię
dzy
kierownikiem
U r7..ęd u
Rejonowego
w Przemyślu a wójtami gmin: Bircza, Fredropol, Dubiecko, Krasiczyn, Stubno oraz
z burmistrzem Dynowa w sprawie powierzenia
niektórych zadań z zakresu rządowej administracji ogólnej dot. geodezji.

Dyrekcja Zespołu .Szkól Ogólnokształ
- Liceum dla Pracujących w Przeserdecznie dziękuje Panu Dyrektorowi J. Rabie za udzielenie pomocy materialnej naszemu Liceum.
.
cących
myślu
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Jeśli oie chcesz łyd
Większość odfhudzających się, stosujących
różne diety~ud, zna to na pamięć. Ledwie
skończy dietę, wracając do poprzednich nawyków - strzałka wagi znów zaczyna przechylać się w niepożądanym kierunlru. I cała radość pryska! Wiadomo: znów trzeba jeść niskokalorycznie, racjonalnie, aby nasze ciało nie
obrastało zbędnym tłuszczykiem.

A więc? Starajmy Się, gdy głód da o sobie

znać, schrupać surową marChewkę łub jabłko.
Dobrze jest przed spożyciem zetrzeć warzywa

na grubej tarce, co sprawia wrażenie, że jest
ich bardzo dużo. A teraz: jedz zawsze starunie i powoli żuj, każdą potrawę, co sprzyja
wytwarzaniu śIioy i sprawia, że człowiek czuje
się syty.
Nie wyrzekajmy się zupy, którą zwykło się
uważać za niezwykle tuczącą. Filiżanka "cienkiego" bulionu lub niskokalorycznej zupy jarzynowej zaspokaja pierwszy głód i sprawia,
że przy drugim daniu nie ma się już ochoty Qa
trzy, a tylko na dwa ziemniaki.
Zadnych słodkich "przekąsek", żadnych
paluszków, ciasteczek, zapiekanek, hol--dogów z uljczoego barbusu. Te pozornie niewinne "co nieco" zawierają zbyt dużo kalorii
i stwarzają ogromne zagrożenie dla linii, czy
brzuszka u panów.
Czy to ser czy kiełbasę, czy też pieczywo
~. wszystko starajmy się kroić na cieniutkie
kromki i plasterki, wtedy przygotowana porcja wyda się optycmie o wiele większa.
Posiłki powinniśmy serwować sobie na niezbyt dużych lub wręcz małych talerzykach.
Wtedy miniporcje jedzenia wydadzą się znacznie większe niż są w rzeczywistości. A ponieważ je się także oczami i nimi zasyca głód,
starajmy się tę podstawową zasadę stosować.
I potrawy powiększać obfitością sałaty czy jakiejś surówki.
Wystrzegajmy się wręcz pojadania z nudów. Oglądając mało interesujący program telewizyjny, o co teraz zwłaszcza nietrudno
.. odsuńmy jednak wszystko, co jadalne, jak
najdalej od siebie. W przeciwnym razie nawet
się nie obejrzymy, jak ze stołu zniknie całe
pudełko czekoladek czy torebka chipsów.
Wielu dietetyków zaleca - nie bez powodu również - wypijać przed każdym posił
kiem, zwłaszcza przed obiadem i kolacją,
szklankę wody mineralnej lub po prostu zwyklej przegotowanej. To też !łoskonale .,zabija"
pierwszy głód, a wypełniony ·żołądek pochło
nie trochę mniej.
I jeszcze jedno. Przed narni karnawał
okazja do zabaw i przyjacielskich spotkań.
Oprócz niewątpliwie zalety, jaką jest mile spę
dzenie czasu w gronie przyjaciół, jest i druga
ta "ciemna" strona medalu. Mianowicie:
alkohol. A bez tego, jak wiadomo, ani rusz.
Na sucho wręcz "nie wypada". Taka tradycja
i już. Podnosząc jednak toast czy gasząc pragnienie pamiętajmy: kieliszek wytrawnego, czerwonego wina zawiera 130 kalorii, białego wina - jeszcze więcej, asIodkiego - ok. 200
kalorii. Szklanka piwa _ ... 120 kalorii.
Wniosek? Sączmy trunki, a nie pijmy.
TERESA KWAŚNIEWSKA (pAl)

Zawiadomienie
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Oddział

w Przeworsku

zawiadamia wszystkich mieszkańców województwa przemyskiego, że od 15 grudnia
1992r zmieni} siedzibę i obecnie funkcjonuje we własnym
budynku w Przeworsku przy
ul. Dworcowej 1.
Centrala telefoniczna
n-ry 2558, 2758, 2394,
Telefax nr.
3346
Telefax (bez zmian) nr. 0633480
K208
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ZdrOW!Jcfi i spokpjngcfi
!!wic; rJJoago 9larodzenia .

SPECJALISTYCZNY
PRvWATNY '
. GABINET LEKARSKI

Sza ęśfiwego 1993 ro/Ql
' ~!I

Specjalista ENDOKRYNOLOG
Choroby: TARCZYCY, CUKRZYCA, ni~obory
wzrostu, choroby jajników i jąder.
Jarosław, ul. Sw. Ducha 8, .... 64-39
codziennie od 9.00 do 12.00 w poniedziałek
i środę do 16.00

..... - .

. -

~

-.....

~

,

~1,bkJnIwO

p ...

ZPB fROlEX PtudnI< I
ZPB ZWOUEX Zduńska Wola

Priemyśl: lA.

Mcldewicza 410, tel. 67-1

' 1111w~

Ł6tIzkidr rlibryk

() re

GABINET
OKULISTYCZNO·
OPTYCZNY

GABINET LECZENIA
LASEREM:

.

HancIowo - UIIugowe

w dużym wybolZe
ceny fabryczne

OTIIZ

Włodzimierz Ziemiński

'

~ -

~

MS. .. "

I'llj (' ,..,': (' I () 1:1

l{'ybtJ,' tl'-flniJl

o

trądzik młodzieńczy O niedokrwienie
kończyn O choroba zwyrodnieniowa

. stawów D nerwobóle O przewlekli
. zapalenie gardła O astma oskrzelowT
,
O owrzodzenie żylakowate
.JerosIaw. ul. Św. Ducha 8

tel. 6439 codzien~i.

j

oferuje P.H. fROTPOL
Przemyśl. ul. studencka.
.
os. KOlOnów dojazd ód ul. Opał'lsldego

Z9t:P.I(?1SZ!ł!

11.~ . .

Wyli/cznie lasery produkcjI polsko-ukraińsk'f/J
Prz7f6

bAdANiA wzROku koMpUJEROwyM
lESłAWEM diAG~ryUNyM fiRMy

Ogłaszaj ' ię
W

\

"Życiu Przemy. ki)łnlalarmacJa:

coddennIe od UD do 16JJO
ItluiiliGC. pod nr..... 46t6łł'~
w gocII. 1 JIO.9JJO ł 13.00-20.00 ~

N~~~!!tk~~C~ i~~w~~~!~fH

zaprasza od 1.1.1993 na Korzeńcu
Ilość

\

'1:r 22

szkłA RENoMOWAN)'CIt
fiRM lAcłtodNicłt i kAAjowyck
fBlcaze oIculilci
.. :

opRAwki,

O
Tn

'4- '6

=:,

Gllll09

ANESTEZJOLOGI~NO-

_

~:~-'6

LABORATO UM .
PROTETVC E

tel 47-610

leczenie i usuwanie zębf .
w znieczuleniu ogó/nym)arkozle)
.'
I miejscowym
mosty I korony porcelarwe,
kompozytowe~ okrytow"
protezy szkieletowe
I natychmiastowe
kosmetyczna rekonstnJkIi zębów
nowoczesna profilaktyk

'V

PoIgraftczne

25

.
GJGIU1/1O

Sw. Józefa 7 (d H. Sawidóej)

===: fi" 75-87

1

znIzIc/ dla emef)'Iow ; beZJObolnych
GlC12ll/10

Gl11107

Ir*oIIgałcdde '
.
- oprawy prac ma~ersiach, książek, naprawy ksI~ek. wykonywanie M.eroI6w

Dom 350 m kw -

piemiecką przyczepę campingową przystosowaną do gastronomii, bogate
wyposażenie. Tel. 7377.

lCrawlecłde

gaz, wo

między Przemyśl-KI
czyn, piętrowy, 12 poziom'

dachówka kanadyjska.
450 mln. Przemyśl, tel. 3343 I
7280.
OUII

01699.j5

014'

Sprzedam
7377.

ulgę celną.

[Zapraszamg lo 1UlSZ!Jch s(fepÓW0) :: ~~~~Zegarowa)
Oferujemy szeroki asortyment dtNocjonala, ksIqźkI, sprzęt liturgiczny, srebra,
w~e wina mszahe, pamIqfIci. cIrlJd ...
~ zan6wena na telefon 47 - 6S 1

DROBNE

.

PRACA

Domowe wizyty pediatryczne. Przemyśl, tel. 7400 lub
4375.

Szukam pracy: zaopiekuję się
dzieckiem lub osobą starszą.
Tel. 4240.
BO

Sprzedam

MIESZKANIE

Tel.

Volkswagen Golf

Żaluzje ekspresowo, produkcja - montaż . Jarosław, Grodzka 15, tel. 71905.

PI6

łownią)·

Sprzedam Fiata lUp, po
016113
czepę "N-250", Simsona Enc
Tanio sprzedam "Poloneza"
ro S-51, Motorynkę Isku' 1,5 X (1983). Przemyśl, ul. FraHonda 250. Przemyśl, tel. 34( nciszkańska 15/3.
OU1143

TŁUMACZENIA:

niemiecki,
ukraiński.
myśl).

angielski,
francuski, rosyjski,
Tel.
13311,(Prze016105

AUTO-NAPRAWA. SOLIDNIE, TANIO. "U pana Henia,
stare auto w nowe się zmienia".
Przemyśl, Konopnickiej 44.
016112

GERNETIC kosmetyki
XXI wieku na wszystkie problemy skóry: zmarszcz.ki, poparzenia, blizny, trądzik, cellulitis,
odchudzanie, już w Zakładzie
Kosmetycznym, ul. Ratuszowa
10.
016114

szczowe dni . Posiadam dom,
nie piję, nie palę . Poszukuję pani do 35 lat, może być z dzieckiem, Mile widziane zdjęcie .
Czekam na listy. Walter Pianka, BRD, 8500 Nurnberg 60,
Rossinistr. 4.
016103

Sprzedam mieszkanie z telefonem, 60 m kw. - Kazanów,
240 mln . Tel. 1231 w 650.

016210j l0

HOO. Jankowice 97.

Okazja! Z powodu wyjazdu
Sprzedam pół domu (part
100 m kw) i garaż. Przem) pilnie sprzedam dom wolnostojący pow. mieszkalna 100 m kw
Szymanowskiego 2.
+ gospodarcza 100 m kw, dzia0160
łka II a, pełny komfort. przemyśl, ul. Węgierska 45.
Okazja! Sprzedam pust
016107
ścienne ceramiczne - wyro. I
x 188 x 289 klasa 100. Be
Sprzedam przedpłatę -Da sastropowe typ - FERT ró' mochód. Przemyśl , tel. 2077.
016110
wymiary. Deski sosna ·· gr.
32 mm. Wiadomość: tel. 32
Sprzedam lllb zamienię dom
pP ) 6.00 Przemyśl.
z 18 a działką . Przemyśl, Grani0161 czna 4 (Zasanie, za elektrociep-

Ol

!zycie spodni, sutann, błretó"Y. kom~, naprawy odzle2y ...
swetry, szaie. kamlzelkl ...

01694/ 10

01699bj5

Sprzedam nowy, duży dCl
działka
17a. Przemyśl I~
(769).

-

DzIMrIcnkIe -

USŁUGI

Sprzedam

prąd,

odbłtld Jedno-, dwu- /ub trzykołorowe

(elektroniczne maszyny z szerokq gamą czdonelc.) - prace magisterskie. pisma ...

OGŁOSZENIA
SPRZEDAŻ

-

MaIzynopIIanIa

. proponujemy pełny zakres uslug
I

- druk offsetowy - kslqtel( folderów. śpiewników, wizytówek, metek ."
- druk na powielaczu cyfrowym firmy RICOH - broszUr, druków,
skryptów, anklet, etykiet. firmówek (polowa ceny odbitki xero)
- druk . w kolorach: czamym. czerwonym, niebieskim - lub w ich sic/adzie

K~aftczne

....,IEi tCZN.A.

czynny:

FUNDACJA
IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO •Auxilium·
37-700 Pr~emyśl, ul. Ks. Piotra Skargi 18

Wykonujemy usługi:

PIlACOWNIA
S'I'OMA'I'OLOGJCZNO.
Prz~. U.

OD
~~IG;.t

\

. Za~uamy codziennie
9.<»18.00
w soboty 9.<» 13.00
Pł'2łIłYM uj. Middewic%a

STOMATOLOGI~Y

miejsc ograniczona, decyduje data zgłoszenia

Bliższe informacje: Adolf Kunkiewicz. Przemyśl,
ul. Sikorskiego 9/20 po godz. 17.00 osiedle Rycerskie

. poniedziaIelc '3~'8
wIoI'eIc
lIoda
'3- '4.30; '6-'8
CZVIiatteIc
'3- 14.30 ;,6- '8

, GABINET

wtorek. Wda 15 - 19
tel. 75-03 codziennie
PrzeI'nY'I. ul. Wodna 13

/

O

Zamienię M- 3 spółdzielcze
na równorzędne lub mniejsze
w bloku. Tel. 47060 (16.00
- 20.00). ·

Ziele Bodziszka Cuchnącego
sWutecznie leczy biale plamy na
ciele (bielactwo). Zainteresowani proszę pisać: Danuta Żybko,
Przemyśl, skr. pocz. 165. Lek
oraz receptę leczenia wyślę za
zaliczeniem podztowym.
01632j5

016104

ZGUBY
RÓŻNE

legitymację ubezna nazwisko Jerzy
Sydorów, wydana przez SHUZ
Przeworsk.

Zgubiono

Pani doktor Miechońskiej ordynator chirurgii dziecięcej i zespołowi lekarskiemu, serdeczne
podziękowania składają ,rodzice
Karolinki Ty tufu.
01607

Jestem romantycznym 42- ·· Ietnim Niemcem (175 cm wzrostu). Chcę · założyć rodzinę, aby
wspólnie przeżyć słoneczne i de-

pieczeniową

P4

Zgubiono
"Zaświadczenie
o wpisie do ewideneji dZiałalności
gospodarczej" na nazwisko Inglot Andrzej i Pro kop Zygmunt
(pHU "DYNCOOP").
016111

JAROSLAW

MEBLE

~(M::::::::::O::::::S/=P=O:;:L:f4J ~ ~7

JAROSŁAW

~~~~~~~PRZ~

ul . .3-go Maja
ul. Brzost1«Svv7

-.:=(M=O=S/=P:::;O~L) ~~s
SKLEPY

~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~ teł. 49-49• . 48-47

r:;;iiiiiiii;;iiiii;iiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiii~ PRZEMVŚ L

PATRONACKIE
FABRYK
MEBLI

S\NARZĘDZKICH

ul.
•

Sklep Wlelobrolliowy "Duet"
Przemyśl, ul. Długosza 6

sprzedaży:

D pralki

.

D chłodziarki.
D zamrażarki.

l()i;t;~;;·.~.·.(.·.• .••. ·t.l" ~~: :e.". ,. . .;"
:.' :: ': :.. :;::<: ... ..:
"

~.:.. ,"

·3•.·:•.·• •·.••.:fG'-,•.,,,--.

' A. _

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAIWIętSZY
\W8ÓR ME8U ZNN«CHRENOMO\VN«CH
PRODUCENTÓ'" KRAJO\WCH IWHODNICH

FABRYKI MEBLI

L,apraszamg na zalQlpg

Przemyśl

tt22-32

'-tCJPMr#t'VI11EKARSKIE

GabInet plelfgnlar*o - zabiegowy
czynnepon -pt

76.00-~.(){)

NaIZ nowy adr..:
JaglelJońlka 5 J (.tar. PogofowHI)
ZClpłGlZamy r6wnle.t w dni wolne I . . .ta

w godz. a . 20

oroz OPIEKA W domu chorego

., .
l!j
•
zaprasza

P.H "MorsIl
JAROStAW
Rynek 12

1:żt=

ul. MnIsza 3
tel. 47705

~

Wazy.nct. fOtmalttOllCl w ,kle"
W ciągu pól godzJny/
Wymagany Jest dowód osobisty
I .Za9Modc:zenle o zarobkach,
Pierwsza wpłata 20 %
pozostała kwota na max. 12 rat,
Bezpłatny

transport do klienta!

(~~cenyl
61608/4

- .'

WP~TY

_

PRZVJMWEMY ZAMÓWIENIA NA WDE MEBLE KRAJOWE
KRÓTKIE lERMINY REAUZACJI " .
DOWOZIMY MEBLE DO DO,."U-KUENTA.

zakład

remontowo-produkcyjny
'remi - polna'
..
37700 Prze~yłl; uI.Obozowa 23

MOSSPOL TO JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MEBU

SWARZU>ZKlCH - W · REGIONIE / .HURTOWNIA- .

NAJBLl2:SZE HURTOWNIE SWARZĘDZA·':
KATOWICE 'I
' .

telefony: 6601-6621 -- centraa, zazQd • 6601 w.213
fax 6524,
ftx 063:ma

SpecJallzujemy·śI,:
..

\.

~

• W remontach kapitalnych

.
maszyn I urzadzeń
· w wykonywaniu kół zębatych,
~łnaków, Allmacznlc, wałków, tule/Itp.
· regeneracji podzespołów .
nIetypowych Iskomplkowanych
- w nIetypowych konstnJcc}ach:
spawalniczych, blacharskich,
wentylacyjnych ...

'ł/ykonuJemy:
- usługi spawalnicze, hydrauliczne,
stolarskJe, budowlane
• Instalacje elektryczne

Doradzimy:

_

. fachowo jak rozwiązać problem:
przeróbki, regeneracji
n/etypowego tlZqdzen/a
prod. krajowej Izagronlcl1ieJ
nasza gwaran~a to fachowcy,
którzy uml~ętnOŚcll doświadczenie
zdobywali przez lata
w Zakładach Automatyki 'POLI'iA' S.A.

Przyjdź,

nie zawiedziesz sI,m

'telefon 1

ałerial6w
posIada w
o

ciągłej sprzedaty

po ,..~,nrwr"" -konkurencyjnych

cement, wapno

O blacha ocynkowana 0.5
O wełna rnłneralna. suprema. styropian
O stal
O rury ocynkowane I czame z atestem
O kątownik, pIaskownik, teownik 30. ceownk
• pustaki planowe I ceramłczne
• cegła pełna
O stolarka okienna I drzwiowa oraz ościeżnice
O
O eternit falisty. podkładki z gwotdzlaml
• postumenty
• umywalki
• miski ustępowe
O grzejniki teDwne, piece c.o.
O siatka ogr<)dzEN'lI~ta
Onawozy sztuczne
ZaptClłzamy do nCJlŻych punkt6w: FAHO

I falowana .
,'0 lepik. papa

HlriONnIa ; L:urONico 496 c. tel. 13-281
Przectnleścle Olblecłde 135. tel. 361
DlI'Ikowlce k/Radyrmo.
K~e 50
Przemyśl. u. Batorego 55. tel. ~~_
Mokra • RudoIowIce 258 k/JaUWUWIU

Wylfonujemy CIIII9 W zaleT. . .:
• robót budowlanych

• transport som;

'AGAł .

~. B
......a' .............
--

bez poręczycieHI
pralld wlrnłkowe ' I automa1yczne '
zamrCJtarld skrzyniowe' J szufladowe,
polskie I Importowane
lodówki, wszystIde typy 'Polar"
I Importowane
wyroby 'Zelmeru' Rzeszów
sprzęt RlV, tełewlzory,
- I'nagnetowldy firm: SONY. SANYO.
PANASONIC. FUNAI, SAMSUNG

~~ ~ r=.--....~

RATY - 20% PIERWSZEJ

.a z.akupy rafaln /

<>
<>
<>
<>
<>

~=_.:1

cIti'

POZOSTAŁOS(; NA 6 - 12 RAT / BEZ ŻYRAN'TÓw /

''N~l»I.adów''

codziennie w godz. 1Q.oo - 18.00
w soboty 10.00 - 14.00 G14Q,110

O

* CENY PROMOCYJNE

ZNAK ZASTRZElONY

-..,~

artykuły.

~ ~

e~
~

lWOWSKA

SKlEPU MEBLOWEGO w. PRlEMYśw~ ~ D KośaÓŁEK .

Oferujemy również wyroby firm:
oraz Inne atrakcyjne

GodzIny otW'arcla
od 10 -18
sobota od 9 - 1 S

MEBLE

lRRASlNIY DO NAIWI~KSZEGO

.... ;.,::: ....•

HZelIner'". "Mesko".

Zielińskiego

tel. 37-69

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

SWARZEDZKlE

oferuje w ratalnej

fax 53-24tlx 632.!:~ 7

•

./ Płytki ścienne I podłogowe
'Opoczno', wloskle
./ Kleje. fugi
firm 'Up". 'CeresIt'
./ Tapety zmywalne, kuchenne.
pokojowe. dziecięce ·8Owzorów
./ Wykładziny podłogowe, PCV.
dywanowe
./ Farby. ' 1ałdery

Na :tyczenie

klienta shdymy
tran..sport.emt

bezpłabl.ym

.,. wielE I

f 0.00 - llJ.OO

.oboty 10.00 - 13.00

~1304/6

ARTYkułów

bluDl'O>'L"""',.......

ul. Sowłński~~. Przemril
....(kalęjprnfa obok dworca PKP) te1. 4'1-206

ZAPRASZA
W Przemvślu przy ul. Ofiar Katvnia 7świetlica Z. Płyt PirśniowYch/
·

ZAPRASZAMY
W'

~ pApiER kSERO, MASzyNOwy, do '~VI""
~ dRU ki Akcyd ENSOWE, TEczki, SE4~RIEQ..'TC.RY.
~ kAlki, kOPERTY, TAŚMy do kAs I

Klientów do nowo otwCJIIagp· skleou mebIoweao .

tel...a-~l wew.316 , otwarte , 0.00-18.00 soboto 9.00-15.00

~:

.. MIaLE z RENOMOWANYCH fABRYK W POlSCE
USTAWI POKOJOW!
ZESTAWI KUCHENN!
...
USTAWI SYPIAlNIAN!
. PRZEDPOKOJE
,. spRZEdAŻ RATAlNA I 1.-szA wpłATA 20% i 2 do 12
,dowoziMY MEblE do dOMU kliENTA
także

do Sklep_u

a

W'

RAT

I

JAROSŁA.'VVIU

33 tel/fax 23-51

