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IgloOPO~I1, (Patrz sir. 3) •
. ';' " "

, .••.~

naleśników z -rążnymi nadz.ie- ·e

'nihmi. Produkow'al1e są' W,'·
:.także' kroil:iet:r'z 'm\ę:;~m f ka-
: pustą, ~1.t1'ii~z,\qoą0v:'Yo~aż '~J.a:";
;,czkl. Do krakowskich- chłodni
,trafia]ą 'również .•produ\tty" z,.,.
\ innych' mie:l$c w kraju. Ogą,łem ;
, w 'podaży' "Igloopo'lu" ~zha~auje . '
"się okołó 40 a$ortYn?!,!ńtóW',róz- .
• nych towaLą,~. /, '~': ~'.,.:';. '

,1 I teraz tO"eo dyrekto:(,na':',
, 'czell'l.Y ,';'Ktakow~e, poakl~e~ta
, ~szazegolilie: 'chłodnie żakładu

,,) I ", po_krY,waj~r' ' zapotrzebówanie"
,;miastil .'w: 20 pj:Ócei\~~cb:·z.aś. •

1

"mÓŻliwoSCi "proaukcyjne" wla-' :
" ;" "". " \' , .! ' r, _ .,' ~\ l ,I ,- ".. ;' " ''''',' ,', ",'., ,I""" "I.' :' o'" •• ' , " selWIe 2;Of>,taływyczerpane, NIC,

, .,.' . 5 ",," ' . '" ." ( • , "'" '. ' • ;" ' , żeby t4 :ile, pracó-warl'cj; Po pl'O- ':
, • "', ,,'; .' ,~',", ' " .,' , ' .•...• " \'.' I .·f :." .... .' " ,,;.'., "'i '.', ,', ., ,.,', ,'." .', .: . ,; I stlI' ~akh\«(,,~ takim :ksit'alcie~_w:'~~~szość, ,~JeJ~ca, -, co " 9E1 m.a~ą",yv,K;ak0w~e }U~ "za' _Wty~ ~ok~,w:x-_ko,l\fłJ'l,p.racę'o· znaJd~e, SH~,w: Pl'zY:;ZłOSCl,?'7;' : \V jalt'jm" 'st' o.l;iecnie'lni~,·l)'ió- ~
, ,'Je~tlw końcu zrozumiałe ,,~ob,ą,CO':,Jestnieodlącanie l s~u- wart9s<;~ 40 mln ,złotych." Areał środek sżkoleruowo-wypcczvń-. l że: robić ~ęcej;"Wa:Ho zwrócić '

" . ',:.::-. z'ajmu-ją ,\I1:a naszych> \ sznie k~ja'I,"~,~rie,,~~'in. ~~ obie- - ,;I~09p'ol'J.l'~,s.ystęm'c\tyc~n.ie ?ę" k~,..vy "dia naszych pr,sywlli->l lu~ag~," że ,~aRów lo" ~bs,&~ut-, ;
,łama~1i' arty!wl.y r tlltOrm.aCJc ~le~ funkcji naeżelnego-dyre-, ,~zle ,ul~~ał poo/.lęk.szeml!.-_, ,kow~ .....,' ! n'} czołówkaIeśh chodzi.o SP0~'l
,d.o~yez~ce' : spi-:<ilVI:;'Qębickicll.' ktora ,przez dr inż".Ka-Z'1mieJ.1~a',: ,- W '~ie1'I?mi1,'Ul;>iegł.€ą~~roku ~r~k?wsl~l. zakład ;kontrafc-, ; ży.cie, mrożonek.. l?o,dczas-gdy ,
'Ąle.:~?,ln~~n<ii,~,~1t,~.f';}$'l~Ol?ol" I,(Ot'wICę,,',·, ';' . ' i~ :l~r,a.l~?wskl, zakład WZ~J~rr6- tUJ~1 śkupuie owo?e,.(t~usk,~- , ~w:;-'H:raj,~'Ifa statyśtyczi:legoo:, _

,.t~I,o"'::l~Fez :~al~ł~~Y';l ,mle~,SCi'l Czym dysponuje-i co wy twa- :VV111~z·Z~kJ_~dy.C.el'~,l!11~f,;Bu- ,w~n/.~all,I(l~1,P9x:;z,"~~ki,ągyest; l·b~\vatąla ,Qrży-p.ada~ą",ą: ,kg ~,
n:t:e, zn:a:J.dJJ.~ąc~,;,~l~:!:v:\:nę,b~~y. rza . !tra)w,?skr. ,;~gl09P()'r?' : dowlalt~J '0/. ~ro~z.o~lca.ch,"Za~" śhw!n), zas ,od ub.; ,r~ku kS'~l-, r.mrpzon~k.t~ krak'owtanie ;,zja'\..>,

" Zręsztą l 9' tym' pł~~.lISn)l~'1'):le- 'Op~'6cz wspómnianych dwóch kła,d "cerarńrkr-będzie -zaspoka- ' trąktowane. są ;r~wmez y;arzy- ) dają:~Ich Clokładnie dWa" rązy
,jednokrotnie': ·N~e1.akona dru- chłodni zakład W, Krakowie, ,'jaJ-'P9trze~y: własne; zaś część, .wa (m, in. brukselka). Głów- i wiecejt ',,"" ," -: -"

" gtrń.miejscu whierarchii waż- posiada własne gospodarstwa -będzie
r

spr,4e'da~~n,a "1~ą,,ZeW- n;vm obsźal,"e~, ,k'ontra}cta~ji _" ,Jaką.r;,ysy.je się' więc p1'tysz- ,
ności są duże-chłodnie W Kra- rolne o powierzchni ok.· l~OO - ną1!tż.. PrpdukcJa z Proszowie . warzyw stał SIę dawny powiat • .łość? Zeby: nie" .zapeszyć ' po,,:' , ,

. kowi.e: B~do~ę pierwsze] roz- ha. ,Zostały .one przejęte 'v: 1'0-: _wynosi 3,;5.ty.s· je,dIiQstekcera-, 'mI~cho\vski, i ~tóregp od,:tego \wJ<;dz41'y: '1fie'nMgq~·s.za,,Oto w, ~.
:poc~~to Je~~c:~e'~o,d'c~a,s oku-., k\.l" ~9~9",r J1.~estet,Y:prawie w', ,ml<;~ny:c::h., ... 1<;" .:'.«. ': ;.' r?l~~ b\:dą,węd.rowl;lł~ ,d? Chł9-IC'Pie1'}V~iej 'deKlildz,ie ,S,fyczrl'ia; I
pacjr, d~liga· P,9wst;łł~, w roku" całqści .nadawały SIę do kom- , I Jes,zgz!7w~l?~m~l~rn!' o ty~,"'. ' dJ;ll,V>j,' f<r,a~o~Nle.l'6'Ymez owo- ,.~podpisimo' umowę ~o."rozbudo- ~
1964. Osiem l-at temu obie chło- plet'nej"rekultywacji.,'W o);l::oli-, o czym pisaliśmy 'szc;:zegqł9w,o ce(lmękkle!', ,. ,"~"w:ie' .zalcładu (lhformowała,e o ,
dnie przeszły w'skład pębi~-' cach. .. Niepołomic --, w :vybll - ostatniego 'lata." W ~K~;;Ikow,ie , Kilka słów o produkcji.' Jako - t:lfrl1',,; codz~enna 'prasa).' W ,
k~ego kombin~t~. Rótriie si~. But~rs~j'ej, ~zi~\vinie ~ BieJ'l- siłami .;,Iglo~polu" rewa~o1'Yzo-, 'ciekawostkę możri~ ,podaq, ~e\ ,zwhizk:.u:'ze 'wspomniariymi 0:'\
WIodło krakowskiemu zakładu- kowwach WCląZ;,pracują bry- wany Jest piękny pąlacyk ISa- .zakłady w Krakowie'-są-mono-' . _ ,. ,,' , _ ,l '.' .' .••.•

; wj. Najwa,in1eJ$ze",że lata chu-. gady me1iQvacYJae:'które 'ty,lko' sockich •.,w'\,'któFegQ'Wn~trzach, 'polistąkl1ajowY!Il'w)?rodukojt" .dq'lĄG,L;lAf.$ZY -!Ii~STR .. ,4t,
l, ,l' r . ".. , .' " '. ,I.. ...

(

• iI, ;;,';'~,i' . ,
''!I';. .::,; ,"'"'1- -.~."'~~I~

"(I:' ' "8' '(;:" t"

~,-' 1 .' ,', ,

I '" • f' ....'~,

~~,Ic""'" ." ~

"
t

.).

.,..
.,/',

-F o,'!~'
','",1

I

;-.-I! ił .~
"'{

, "-.

'.Ol

.'

'-:'

.r '

'I

"', ".,,/

" ~,•...

"

,/

:.','



...

I

/,

II

•• łGLQQPOL

aknakazuie va.~cja W.Jkońc\l :l~ toku' Cl,C'tbyłó &ię .
spot!fanie: dltUt~w, p~ze- .

wodnjczącyth tal! p-ra~wni~
ezych i ~w zawodO"w.yćh
'oraz sełtretan:)t roP z zalda~

- dÓw' tóh);o-p:rmm3fsłowyeb
Kombtn.atu ,·:Rolnó..-Pr2ielnYSł::5'-
wego "lgIoopol" w Dębicy. ·Do:.:.
konanona nim podsumowania
1985, roku L mówiono 0 pla-
-naeh, stojących pl:'zed kOinl:)i-,

-..,natem Vi roku 1'~J8'6. .
"Rok 1985 był dla Igloopolu .~

porńyślny.' W .roku gospodar-
'. cz~ 1984185 uzyskano zysk w
I WY$~~Śc1. pra'Wie'l mlt! ~'lo..;·

tych.'~K·tel'l "powst~l!W ł'Wijł'j.
'._części· z,.produkcji przemysto-

wej. 'Gorzej było z rolnictwem,
r.bocia;z. i t:uta} Qdnółowano pe-
wien, sukces, Mianowicie po
raz pierws~ 'VI historii Kom-
binatu rolnictwo stało się ren-
tewne. Zysk, jaki odnotowano.

Dobrze
-moiebyć
lepiej
vi tym sektorze, b.~ł:(!'o,pra~dA

'sy,mbGIiCzny, wyniósł, BGWlem
tylko 120: tysięcy złę1.ych. l;>le
licZy się prze~e wszystkim
tetadeneja·zwyżkowa w ·rolilic-
twie.

DOkonano znaeząC~'ch zmian
w strukturze órga~tizacyjn~j

. ,Kombjnatu. Od l lipca 1985-!ó-

,

Jl...-w......:-.·....aslelsklm

i}uhiLdUfI% fI%fl9a
-'~ . - ,

. ,5Q'rocznicę U~,' o};lchodził EpWARD
:BRZOSTOWSKł ·~pod$ekretatz stanu w,:Mi-
nirst~twie 'RQlnie~ł ~nie:t.wa, i Gespodark!
2ywnóściQwej' a ~niaem., dyraktor. 'lla;czelny
K~)lnbhlątu._,· .1 'J ' '. ' . "

Z. tej: ~a~ji'prie.astaw.ieięledyifekeji Kom.bi-
ilat~ł~Qrganiiaeji' .s'pQł~~zno-póli'tyezI1!cfioraz
.załogl ' pI;zeKażal~'Edwardowi ' BrzostowsldehlU
najserdeczniejsze .życzenia dalszych, \su~cesów w
pracy i w życiu osobistym. , ,

Do tych życzeń dołącza się oczywiście gazeta
zakładowa.. '

StO' la:t!

'e ••

,

TPPR W ~omhinacie
• J

Rok.pod.znakiem',rocznic
Rozmowa z MACIEJEM

SOŁDATQWEM ..,... przewod-
lliczącym Zarządu zakładowe·

·go ToWarzys.twa Przt.jaźni Pol-
sko-Radzieckiej. W KR-P ,,1-
gloop·ol", .

.,... l\.ończący się rok, kaźe
nam' s.pójrzeeza. 'siebie,. doko·

,ód bilansu nlinion'ych dni. la"
ki 6ył lo rok dla. TPPR W

· Kombina.cie'!
, .:..!.. Był on z pewnością okre-
sem Qalszeg~ rozwoju i urnac-

· niania Tuwarzy-stma i. rozwija-
'Dia prżez jego' członków pra-
cy 'politYCZllG*wychowawczej
wśród całej ~gi. Był okre-
sem popularyzowania tradycji
przyjaźni polskc-radzieckier
\ilawiązujących do wspólnych
.wyzwoleńczych i, rewolu:yj-

czy.sta wieczornica, na której
.prz.ypomniana czasy rewolucji
i jej znaczenie w dziele walki,
o ustrój sprawiedliwości spore-
ezne], W czasie spotkań i od••.
cz.ytó\v mówiono o wszech-
stl'Gnnej współpracy mi~dzy'
Polską a Zwilłzkiem Radsiec-
kim. . .

- W województwie tarnew-
skim przebywała.' w ·ubiegłym
toku delegacja ż obwodu źyto-
mierskiegu, takźe w Kombina.--.
cieM, .

- W ramach, ,Dni Kultury
Obwodu ZytomierskiegO' prze-
bywała. w' Dębicy i, u nas v'-

.Kombinacie, delegacja radziec-
kich 'przyjaetół.. którą repre-
zentowali Iwa.n Atanasiewicz
Łaziuła -- sekretarz Komitetu



ku-. -jeab:~stlU-'0rgaiii~CY1n:l!-;'i~c--""-,-
Kómbhiat\l . R,olno-ptzerny.,.. .
słówego' J 19loópOl 'W Dę1',>icy
ZI11ienił'Y naz\V}"ń'a ..za~łady
r()ihi6-~r~emYŚłpwe UeWg(lQ-
~n(!i tymsatnymze .sz~uc~e;o""
20 i W estatrnm ,czasie' mało
ad~k',Vatnego pod~aiu na \ch10-
dnie> ł gospodarstwarolne, Nie
by'l to zabieg admihl~tracyjn.v
e~biutokratyczrty, Wynikał z
wewnętrznej potrzeby ,IglMpÓ'" '
lu i 'awraea uwagę na ,rGzwi;-
ja'fii'e przez' jednostki :orgahiza-
cyjne Kombinatu różnorodne]
produkcji tak przemysłowej

, jak i rolne). ,
:Otworzono także nowe jed-

nostki organizacyjne Kombi-
natu, Jedna pcwstała ,na 'bazię
Pa~stwowegtl0środka!' Maszy"
nowego w ~rzY'siekach, d'rug'a
to Pektowin i-s- Jasło, .do k1;ó-
rego przyłączono Miejsce Pia-
stowe ,."'- dawną je,dnostk.ę ,1-
gloópolu - oraz Państwówe
GÓs:pódarśtwaRolne w Dttkli.
MSZilti{e,(1orajoWicach. W'!t';'
szowadcln'krerrtl>nej. . '

Z dokonań inweśtycyjfiy~h
KIW Ig!oopol warto wspom-
nieć o uruchomieniu Iinii '10--
d6w ja;dalhych, WytWórhi 'wy--
sokogatunkowych wÓd w li";
trowych butelkach - ,;:Ptyś".
Lernon" Tonicn Grat roZlt!w-

~i~~piWa' "pasteryzówafiego '; -
BrzeSKa. ' ".'
'Z obiektów socjalnyt-h waż-

ne.było .o,d,danie dla, pracow-:
ników dwóch budynków' mie-,
szlHIInych 6raz tioW'ej śtoł6wki:
pracoW:hlczej l budynku ad:mi:--
nistril(!yjtlo-magazynowego. . .
., Ni~ udałe się nątornlasr uru- .
~omienie zaplanowej na. 19$5
rok wytwórni konserw. CM-,
maż przesunięcie zakończenia
,prOdukcji :wynikłO z różnych :
ptzy~zyn. ...,

. > .:v.r najbliższym czasie
mierza się uruchomić

produkcję galaretki Owo-
cowej w oparciu ó pekty-
nę z jedynego jej produ- , I'
centa iW' fraj>1:1 Pektowin-
-Jasło, od;,niedawna dzla ..
łają<!ego 'w' 'sttukturz~' 1-
gloopolu (piszemy o tym.
ebok),

\1 ANDRZEJ, .łAN~~ ,

.•-~'-._. -_ .......-c~-.

"PEKTOWINIE"
Nie tak dawno 'odwiedził'l~rny jailielsk'i zakład "Pekt<Jwin",

który od' 1 lipcalQit5 l". zn,alazł się w Kombinacie Rólno-Rrze--
mysłowym "l'gloo,PIiIl". Spl)tkaliśmy się m. In, z dyrektorem
,,:Pek'towiml" ,,~liełń'.Reczkiem, kt6ry zapoznał nas z działal-
nośclą pr(')dukcy:jn~ zaltład'u., k-t(j.l'ym kieruje, ,. "

W -skl;.adż.icl~Pe~winu·"zn:ajd\:l.Je Słę m, in. gospód~rśtwo w
Mrej,scu Piastowyrn" (z :Oddziałami w Bóbree i Besku) oraz
PGR--y w Dukli (z ferma,inj W Równem i Zawadzie RyIflanow-
skiej), Mszanie (z obiektami 'w Polanach, Zyhdtanowej), w

.Kotaniu (z fermami vi Żydewskiern,' Orzenne] ' ,i$wiątkowej),
Wyszowatce, 'Gorajowłcach :<z' fermą w Moderówce). Powierzch-

·nia wszystkich tych obiektów wynosi 8.300 hektarów. " •.
PGR •..y wymagają inwest'ycji.,:Potł"zebne są w takli ~arsitaty,

wiaty l ,stodoły czy też" portiernie, ' "
W "Pektowiriie" w Jaśle· pracuje 2100 osób, Średnia płaca

wynosi '15086 zł. Nie. produkuje się w nim wyłącznie wina
owocowego. Z taśm "schodzą" także napoje, sałatki z zielonych
pomidorów, poszukiwany na rynku groszek konserwowy, soki
zagęszczone, miód sztuczny, ,\ .
.'.Jest ,też j~sielski zakład jedynym w Polsce ,produceritem

··pektyny,-,miesza,niny bezpostaciowych l cukrów o dużym cię-
, żarze :czą-stec2ikowy.~ wys!t~pu,jącej w owocach ! 1araynach,
używ~llej dO wYl'ob:u' galaretek .l dżemów, ,Jest to produkcja
ant~impo'rtowa. Za \1 kg tego, cennego dlaprzemss}u spo1yw-
czego produktu, kraje kapitaIlstyc:tne życzą so.bie '!J dolarOwo
"Pektowin" sprzedaje pektynę o wiele taniej ,f to za polskie
złotówki.' I

· W zakładzie jasielskim ciągle '-się coś nowego dzieje, Tak na
przykład niedawno uruchomiono 't,utaj nowy' wydztał produkcji

,enzymow. . . ", . II
, •."Pekt9win:' prowadzi również proqukt:j~ metalową. Wyko-
nywane są w Jaśle maszyny: urządzenia i 'czę§ci zarlli'enne, dla

, przemysłu owocowo-warzywnego, m, in. pasteryzatory, pompy
do SOkóW, moszczy, ;3 rodzaje młynków' QO owoców" myjki do
warzyw i owoców, 5 rodzajów zaworów do tanków, w których

,p'rzechowuje się, moszcz. Zakład wykonał również dla sanockie-
.so "Ą;utosanu" zawory do ogrzewania autobusów, W ·Wyszd-
· watce "Pektowin" podjął się produkcji węgla drzewnego. My-

śli się w "Pektowinie" o produkcji uboczne], jaką by była
· stolarka (od zwykłych palet po meble), Stolarnie takie mogłyby
, powstać w oddziałach w Mszanie. Kotaniu, Wyszowatce, Dukli
i Besku, " .

: '~fał· zakład kłopoty :71transportem wina. Początkowo ko-
; rzystano z usług PKP, 'Jednak odnotowywano zbyt dużo stłu-
· czek butelek. W związku z tym została podpisana urnowa z ja-,

sielskim oddziałem. I{PKS. Dziesleć samochodów z emblema-
tami KPKS )Voziprodukty "Pektowinu" na Śląsk:, do Rado-
mia, Częstochowy. Warszawy, Krakowa.' .'.'

· Jeśli idzie' o dziala.ln9ść,socjalną zak~adu, to "Pek~@win" do-
tychczas .,dysponuję 'd.w.oma<j.bloka'mi mieszkalnymi, myślt się
o trze'dm bloku. Od 2.;; Jat działa przy tym przedsiębiorstwie
zespół pieśni i tańca "PektoWin", W świetiicy zakładowej or-
ganizowane są dla młoo.zieży' wideoteki, które -cieszą się dużą
'popularnoś.cią.. • f· . ,

f ~' . JO~EF KO~AREWICZ

..
\

nych wal1t""Wuraz:""':"l::5f"aterstwa
broni z okresu Wojny z hitle-
rowskim na}eźd,źcą, Mijające
dni służyły upowszechntanlu i
p,ogłęblani.u wi~d'LY'0 Z-wiąz!t\l
Radzieckim. . ,.\.'l '" ..

- la~ie przi)'j'ęliście' formy
dżi'ałania.?' -,

_ 'Przede wszystkim chcie-
liśmy prźypomfiieć najw:lżniej-
sze .wydarzenia li: , historii
Związku, Radzieckiego. Sześć-
dziesiąta siódma· I\ócznica .n.a-
rodzin Armii Rad'Zie~kiej, ob-
chodzona w40-1ede .zwycię.;
stwa nad faszyzmem stworzyła
szczególną okazję dcpczems-
śleń l refleJa;j.i nad rolą sił·
zbrojnych ZSR;R w walce o po-
kój i bezpieczeńStwonarod6w.
Wspomnieniami z-lat "walki z
niemieckim faszyzmem poilzie-·
lili się na spotkaniu z csłonka-
mi TPPR w Kombinacie byli,
oficeroWie Armii Rl)dzieckiej
ppłk Stanlsfaw Janżura i kpt
Tadeusz Filipowicz. .

'Z okazji 68 rocznic\1'Wielkiej
Socjalistycenej.Rewelucj! Paź-
dziernikowej odbyła siąuro-

o.bwoaowegG",-K'.f'"o, ·J:aDlu •••
Grigoriewn. :A,ndenowa - se-
kretarz propagandy' Komitetu
1'tejonowego' w Żytomierzu
oraz Jurij Michajłowicz -P:ilip-
eZlfk -- dy,rerctor Wy.działu
Ku1tury. i Sztuki. Podczas
zwiedzania' Kombinatu zapoz-
nali się z. jęgo, strukturą i pro-
ceserrtprodUkcji. dorobkiem
socjalnym. kulturalnym i spor-

,tewym. DI:l~e zainteresowanie
wzbudził u Uaszych przyjaciół
dynamiczn.y i wszechstronny
rozwój' zakładów naszego Kom-
binatu l troska' jego' kierow-
nictwa o sprawy socjalno-h s-
towe załogi. Pobyt delegacji z
.zytornierzaua. ziemi dębickiej
zakonązył się uroczystym kon-
certem. zespot6'Y artystycznych
z 'Obwodu Żytomlerskięgo,
Występy, zosŁałyprzyjęte z a.
plauzem i były 'często przery-
wane długimi oklaskami pozo-
stawiając 'w pamięci mieszkań-
ców Dębicy piękno oi artyzm
melodii i tańców Ultl'aln.y, " .

Rozm'awidf:
ANDRZEJ ~ANIEO

Maciej Sold'ałow" F'Oto: Roman Fl:y~
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,••lgloo6oIanie",W pelnei kra~i~.

Zanikanie' folklo~u. w jego artystycznych . "IGLOOPO- dów.przyjęći:e' było zatem"
".. cz~stej postaci' jest wdzię- I LAN" Szefem artystycznym i' szczególnie- ciepłe a tempera-
. , eznvm tematem dla etno- 'choreografem całości jest Ka~ turę pocfgrzała jes~€ze' plosen-
grafów i I!ocjologów" kultury. zimierz GUl'czak, ZWiązany z ka ","ykonar.la·w' języku ·ftan-
Nie spos~b, ukryc \Vpływu mla- zespolem na dobre i .na złe od cuskim .. Plesenka,' rzecz jasna,
$!a na. wieś i ~r~ekszta!c~~ia " p~czątku jego .istnienia. Czlo'- d?br~eina~~: .adresatom, W
sre . tej ostat.n~e(J w miejsce, ,wlek mloay wiekiem. ale bo- Be~gh natoliluast celempodró-.
gdźie kłębią się cząstki przeję- ,gaty zdobytym dośwladczeniem , 2Y"zespołu sta'ło,.się Pters, gosz-
te ze sposoMw' bycia i styl6w !-,.autor wszystkich prezento- ezącą ;w:6w.c.zasuczest,ni:ków
llacl1ówania \ d'ominujll,cy,ch· )Y'; wań~ch dziś przee tancerzy u- , i fOlkloryst.ycmego Pr~gląd,U,
hli'astach -:- wraz:! powstało- kładów; chor.eograficl!:tlY,ch,' ,'ze:spolów bieśni:!' tańca." .Tu
~cialt1i tradycjI wiejskich. kul- , "IGLOQPOLANIE". korzy- tak2t{dębi'cżit~e mogli ćzuć,si~
.ływ6wan~cJ1 (Jziś ~u,ź tylko' tu \ staj'ąc z mecenatu Kombinat~, ja:!t u siebie w domu,. łączą ich
J ówdzie i tylko pr·zez starsee od ~oczątl{u zdobywaU kraio- bowiem·z mieszkańcami, bel-
pokolenie •. Kierunku ·przeksz- ; we sceny i estr.ady, uświetnia- 'gijsklego miasteczka więzy
tałceń w kulturze wieJskIej nie ,ją:c uroczystości. towarzysząc przyjaźni nawiązane przed kil-
sposób odwrócić, bezskuteczne świętom dożynkowym. Syste- KU laty i wciąż odnawiane W
wydają. się '. być zatem próbY matyczna praca przyniosła e-, -korespendencfi. "IGI,..OOP,O-
dryfowania pod 'prąd zachodzą- fekty artystyczne, które za- LANIE': zdobyli w Piers pier-
ilych "zmian. Cóż, Mec' r zrohić owocowały t:!\ltże' wyjazdami wszą nagredę przeglądu, kon-
lItł'ozna.,,'~Y.bre utracić "o!Jht.. zagranicznymi. W 1984 roku ktir.qją:cz zespOłami z ~}lgosła-', \

1

~" l- Fot. R. Fryz,

':.....p,. 'A":' ""Ł,if>'{Ą":"C'" ,'~,,- .: :. -, ")': -..! \; ".' '
I., ,,".( " , ; i" ".
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rGLÓOPOLU. . '\

, ~.

Pod ktierunkiem ~g'l'a WOJOlECHA SOBOC-
'. fi,.. ~, ,l • • :'.- l," '

KlĘGO, głównego1konserwawTa żabytk~w przy',
'Y ,', , , f ~, ':~:. ,",' " i '1 ' ,

K:1t-p ,:Igloopol' w: Dębicy ; trwa, .remont. pałacu
Cża,~~o~y~~ich:w,~ie~iawię. Ot~~'go zabytkowy,
p8\rk"który także poddaje Się zabi~()m renowa-
cyjnym. Remontuje: obiekt Za'kład' Rolno-Przemy-
słowY igloop61w 'Siieniawle przy osobistym zaan-

, \ " '.' ..
gażowaulu dYrJ,'ek,tora,te~o 'za,~ładu~c Adama Ogo-

• rzelskiegn, p~ re~oncie ,w pałacu będą się mieściły
" biura 'zakładu. oraz: po,koje gościnne dla potrzeb

Komb'ihat~~ •'" ' ' , \ (aj.)
, ,

, .
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pondd wszystko
. '

nieh pr~czółiów? B.y dubrse
godzić,' minione ze wspćłczes-
'nym?

Przede wszystkim myśleć
trzeba o tworzeniu atrakcyj-
nych form pracy z młodzieżą.
aby w kultywowaniu i tak już
p1'%~ro.bionych,zwyczajó\v i o-
byczajów, znala.zła swoją zaba-
wę i swoj sposób na. $l)ędz~-
nie wolnego czasu, kt.órego dziś.
przecież nie za wiele. Proste to
rozwiązanie a zarazem n:ieby-
wale skomplikowane, bo pr'ze'-
eież nie 'można form takich po-
'\volac' z niczego. Trzeba bazy i
,środk6w, aby śposób na fol-
klor stal się konkurencyjny ż
prywatką, dyskoteką i filmc~
z Bruce'm' ~ee. Wydaje się, że
8~osób talti znaleziono w dę-
bickim Domu Kultury- i Nauki
,,:Motts", zakładajac przed la-
ty znakomlcle od'początku zor-
ganizowany Zespół Pieśni i
Tańca, ,,,IGLOOPOLANIE",.

CÓ pa:~wda młedzież inicju-
jąca to' przedsięwzięcie zdąży-

, łasfęz czasem posunąć VI. l~-
'łach, -lecz ciągle mi.pl.ywa,ją no"
\Vi -młodzi~i naj młodsi. ;,I.,.
GLOOPO:LANIE" liczą' zatem
u progu nowego 1986 roku 'bli-
sko' 300 członków; roztożonvch
W różnych formach aktywno-
śCi zespołu, Reprezentacyjny
balet' - zespół taneczny liczy,
ich, 30, siedemdziesięciu jest w
zapasie dzielnie rywalizując o
wejście do pierwszej reprezen-
tacji.Cwiczą rówriież dzieci z
deblekich szkół podstawowych,
zespołowi towarzyszy także lu-
dowa kapela. Pierwszy zespół,
tańczący,pa Iicznych już sce-
nach kraju' i EuropY', od pięciu
już lat pracule w+ustabilrzo-
wanym składzie, co wydatnie
wpływa na jakość produkcji

I
\.

- by przypomnieć 'ty,:lltoostat-'
nie lata - zespół ućzestniczył

.w międzynarodowej wystawie
'rolniczej , .•Agrokomplex" w
Czeehesłowacji, wyjechał także
na Węgry. Rok 1985 przyniósł
owoce jeszcze bogatsze, W lu-
tym bowiem .,IGLOOPOLA-
NI~" udali się do, Wloch na
Między,naredowy Festiwal Ze-
społów Folklorystyeznych w
Agrigente na Sycylii Tam pod-
czas tradycyjnego festiwalu or-
ganizowanego podczas "święta
kwitnących migdałów" (!) zdo-
byli 2 nagrodę przeglądu. prze-
bywając na Sycylii przez ty-
dzień i ciężko pracując na u-

.znanie, jakie stało się później
ich udziałem. - W gablotce na-
partęrze Domu Kultury i Nau-'
ki znaleźć można -piękną srebr-:
ną plakietę i złoty medal -,-
trofea' włoskiego pobytuf
Członkowie zespołu długo
wsnominać będą finałowy kpn-
cert na. wolnym powietrzu -
w wielkim namiocie, w. sceno-
grafii pozostałości z czasów

'. rzymskich, koncert który po-
dziwiało ... 150000 widzów .. ,,1-
GLOOPQLANIE" występowali
w Agrigente obok innych ze-
społów: fOlklorystycznych, któ-
re 'zjechały, z całego świata
(Anglia, Jordania, Irak, Wene-
zuela, Stany Zjednoczone, Ho-
landia,' 'Wielka Brytania, Wę-:
~ry, Rumunia, Bułgaria).

Latem dębicki zespól wyje-
chał na tournee do Francji i
Belgii. Rozpoczął swą pracę-
od Saint Rornain we Francji,
gdzie wziął udział w między-
narodowym festiwalu zespołów
folklorystycznych, Bretania,
region Bordeaux zwłaszcza,
znana jest już- "IGLOOPOLA-
NOM" z poprzednich wy jaz-•

wii, Meksyku i Francj'i. ;Z;,teu-
dem przyszło się żegnać 'Z' nie-
prawdopodobnie wręcz gościn-
nymi Belgami, z których lPł'-
kudzlesięeiu uczy srę j~zyka ..•
polskiego w wieczorowej szkół- ,.,
ce. Pewnie 'i następne lata
przyniosą liczne wyjazdy, Je-
qyną doprawdy rekempensatę
za eałoroczną pracę zespołu w
krąju.

Pracę - dodajmy - trudną
i niezwykle intensywną. Spot-
kania grup tanecznych odby-
wają się 2 razy VI tygodniu po
3 pełne godziny. a w okresach
przed występami lub przed
premierą nowych układów -
n~~.ilałą się znacznie. Do tego
dochodzą jeszcze' występy
przed publicznością w Dębicy i
kilkunastu .zwykle w ciągu ro-
ku miejscowościach w ;kr'aju.
Wszyscy członkowie zespołu za
radość uczestnictwa w zespole
płacą swym wolnym czasem, a
bywa" że czasem swoich blis- i

.kich, bo wielu członków zespo-
łu .założyło już rodziny. Tąka,
jest· cena wysokiej sprawnośc!
i artystv~np.!!o op7.ion:1u.

'T1. o~ 19~6 bęUZłC czasem Ju-1"\ bdeuszu ."IGLOOPOLAN"
- program. na święto 1:e-

społu gotowany jest pod tro-
skliwym okiem kierownictwa
.Domu Kultury i Nauki
"MORS" na styczeń. Wypada
życzyc dębickiemu zespołowi
dalszego powodzenia w skute-
cznym ochranianiu z polskiego
folkloru tego, co uchronić je-
szcze można. A wszystkim jego
członkom i współpracownikom
zwykle, normalnie- -:- powo-
dzenia i rado-cl, To wystarczy.

Druk: Prasowe Zakłady Graficzne, Kraków al. Pokoju 3 A-t
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slPe~.<?,:...;<.,,::ł.ad.~.,P~~ity~~yd.}, .,i .. '>,tijl's:,lOrjroc~Jłi.e~~?1l'óżomi/Q"v~'- , ,..'Wr~Śnrv·<~ri~ ~ry~>f~~~trq~r~~.,t~'fQi:m0w;lif? m'is:·o/-:k~~<ł""S-.~;- ,~a.zm,ęJsf'i'.'~,.;'~IJ~'~~~~~i' .
ad~;I).}~tra!!yp:~cą' ~~lasta a+ t vee 1, wyraby,ltuln?-arne). S;>b<!ki plerwszej"';;l' nąJw.a.z!'ll~Jilze~.·~· ~lm,zakładzle>L,zosta~).le WY7':' . ~[zebl}ych, ~r~~pomnJ~ warto,
tą~~e.kler0'\V,mctVV:f\}e,.i.;Qrtll~?-;JS~n,ip\Jek.~:u."~o~YS~.afiie,,..(uwag~!}., ,!~r~}n.,"r.oz~o,<;:zęcia. ~l'~~ ~\l}~::,'- budowana ",Vf. stylu .,;?ęp!c~im': , ; .ze,..~ progr~~lle l'~ądQwym, ~9~-
prącow~no .pX:0,gran:", r?)~woJu " '. os1~dle ~1~szk~l1low.e- Zi1~d?:do.~ .'S~ąPl. W' t.Yp1'ro~1.!I>zas 'l'ęh, :(a~rl" ,z zastosowśruem.: ną-JqowszY'~h " ' 'Y~J.~-f!tł.l?,d~.\et:va. Kr.~~~ .był
zakładu·W'KrakQWle,. ' eo; ·".Wer S-p0łdzie1ni<',,Snieżls;a", ' ' końc:zenie'plańlT.le,_siQ.w rolcU:: ' osiągnięć chlodnictwa" Na,t~_· przeWłpy-wany, Jako ;l1lę,Jsce
',q urnowle pódpisane] ,w stY-.' . .Drugie zadanie .obejmuje in- I 1989..Gł6wnym'Wykóila\vcą bęc. :,::renie· przeznaczonym "właśnie ' . prżY'szłej ~nwęstycji.' ..Obecnie

. e~i.u j~.~V/~porńinali·śrrfy: \!.e.,:" "o/es~tfJe_1'o':1ne,F;;yli };Qzvyójho~ I -, d~e ·tt.żn~lł~.,,i. ~e~19f\1~wa~e,.. pód:.b\idbwnis!.F'~ t,>rzem~s~?)Ve. ,,<!~ię~i ~ę~u cZ~Q~ikqn~ (~~~;-
ra:r szezeg~ly. Qto.w p.lana:ch ,·omyl!'•. orzechowalntctwa zho-· .n>rzedslęblOrstwo \' krakowskie '(3,5 ha) .. 'powstaną: zaplecze. ,!$'-lez_aąługFd~blc1t~!fg<?komOl~
z.akład~ :"pr,zew.i?\l~e" p~ę; i~ó, ,żal <?J.'ClZ·'1:u'.Qdukcję' sprzętu do- . ;,Chemóbt1dow~"" Tu w.a~to za- )Varsztąt,y samochodowe, włas- ' , n:ątu) p}ą,l1y,.ń)~ją. s:zan~ę"p~le1
rO,~bu??'Yę, ~ó:W\ S,lę.O Y·:ifec~.~,~lłl)e:chaFi~,ą,cj~r~lJ?id\v-a,,~'takie _ znact,YG,; ,ż~<. ~~~'hem?p.u~ow,a:', na ',s,ta;c~'a,.pąlj.W<'J:>arki~~i,sto- ,SIę w J~,szc~e\~o~~~,eb':lleJsze
.z~dąI1la.~h.": .'mwest~YJnyc..h, " szeroko rozumiana TO~7.er,ze-' ,_ podpisała Jtlz,.(umowy,., ,z' pod- r 'łówka l inne- obiekty.." ,\eraz . \ kształ~y, .1 , .'. i.: .
Pierwsze ~() $tworze.nl.e, kOlTl-,nie. prac ,polowych j melora- wykonawcami. CO'jak najlepiej > słów kilka o blokach mieszkal-,"" . -, ". -<':,~ , "
pleksu '; pr~S.!~owal~iczego, i' cyjnY,ch. '~. < ":' ..', ;,'rc:>J{,Jjenowe] tnwestvclt. Obok nych. ,których głód jeśt "~I}ra- " MAREK STREME~l(1

-,t.' ','- " ' " _,_ .' "C _, ,;, '." , ." ,.; , _" , ' ' " " I '_' ',":' _,' ' \. f_" '

•• ~-~.: •••••• ,.~~ •• ~~" ••• ,'~ •• ~ • .:~;., •••• ..,.; •••• - •• "-,~ •••••• ,,,,; ••••~ •• ,.,~ ••••• ~~~.,~":;;',:,., ••..j

~\.,' .. -, • , ,,' .." .: .... -. " ." .. :.":.: ..,,.,:: ,"", i:'·· '" --, ':,:~ .. ,'. f .,,'':', _.".:'1,-' ,.","-'.: ". ,.': -r,» •.

G'·eń..ęral.Iła~OPjń~a~eS'~<j~dn.a'::-:p'i~~arze'z.a~V·'ie-'....PO.-J-ES1ENl,~ RRZED':lWIOSNĄ', oh. Przed seZOIłem bowiem wlell,l zakładało . _"., " " - " . '.' -. .".. ,. " ",
't'" -..' """ ~ .• ' _. . ,,~ - \' , ' , ', •• ' 1 " "'/ że Igloopol-będzie się bardziej>lic,zyłw walce' ,t >', ,..,,~~,,- - r : .• ,:io . , .', ".' : ,').,.',1" . > '.

o -ekstraklasę. Rzeczywistość.jest .taka, że .po run .•. p.' '1Ł''K' A' } R~ZE~,". . ','.~."', 'd' ",I"·A
d'z~eje~ie~e,~ dębicza,~i~ z..l6 pun'ldan? n.a ~~nci~ i~: .,' "...• i " .,,'.' ',za"w 'I e {''1'"
zaJ~um dopiero 6.,mleJs~ce~ Po rundzie jesiennej ' . ,.
w .tabeli Il-Iigi piłkarskiej' prowadzi Polonia. By-
t~m -.:2~3P:, 2: 'f'isła Kraków ::-:-22- p., 3. BroiI
Rą~om:- 20 p.," 4..Hutnik Krakćwt--; 17.p.,,5.'''
Stal Stalowa Wola, 'mająca tyle samo punktówco
.Igloopol,' "ale >;ko;rzy'stniejszy stosunek bramek.
Strata do Tidera :jest'więc znaczna. Czy. jest .do
zniwelowania jta .w.io~ti~? .'I'rudno idziś ,~Qdp.oWie-·
dzieć- na to' pytanie" Z~&pół zmienił .się-w porów"
naniu do, poprzedniego:, sezonu.' .Zmienili.' ąię"też
.i szkolerr'owcv. " ' '" ,., ,

\ '"

Jeszcze wiosną .luna Zło.·
,'ma.ńczuka, który, przeszedł de

. :Mot.o..r:.u.Lublin, zmieńH jego a- '
~Yste.ntQtz.egorz~ n.ałtalarczyk:.
Ol1.:'tęż" kier!nvaf'.pr?yg<'>to:WilT
.niami 90 sezonu. Poterń Baką-
larczy.kprow,ądzjl zęsp~l ,p.~zez
5.kolejek )igow~ch"Dy ?:' 1~9Jęi

.przekazać piłkarzy pod' opiekę·
.swegO ,asY~{etlt.a, ,instnildóra
Ferdynand'a Kanasa.l'emu·
dane było pro.~adzić~ 19loopói
.tylko.·podczasdw;ól;h ligowych
;'spotkai1, Przed meczem Ż kr3-
kowską Wisł::i opiekę ńad pi1- '
karzami Igloópólu przejął. '.
Or~~t Lcncz·yk. .' ,

N·ajwię'ksze hopoty m.am,
;;,; linią: pomocjJ - rpó-

. .' wił- po, zak0ńczenitr s,e~
zenu j;rener GREST. LENCZYK

,)

-, Leszek -Pisz.; ręprezentant
Polski .jttniorów; . gra. ?:óżnie.
Pp:;ykladow.o .uj o~tatni'tlL me-
CŻtL z Bronią Ę.adom .gral .do- ,
brze mo~e io' mintt~, I·, j'eżeJ.i ,"~o

Pi,sz fwa różnie, to' przy slCfb~
; szef dyspozycji .Andrzejct S;;y:'

l'Iista (ą. taka' byla UJ większo-
ści meCZów), dyskusyjnej grze
na tej pozycji Dariusza Ra-

, czyński,eg.o (pozyskanego. z Le~
...chii Gdalisk). przy b'raku k01t-

tuz.jowaną,g,o Janus.iŻl'l Kaczów·
ki, .przy, szeregu ekS1)ertlmfm~
tach w' 'Ustauneniu tej forma-
cji. gdzie zaezęto od K.dzimie-

,rza Polaka (również przvś'zedł.
z 'LechU - przyp, r~d,):' by
!!kończuć na Zdzislawie Miętce,

"t/) te,? forma<;;i jest n'1j~!lięcej.
: do' zl:obienia. Mam.na 1nyśl,i ..ta-

kieelemelity gry Jdk; 1'OŻPO-:
·ci'ęcie 'at.ak'U, .skracanie ,i wy-:_'
· dlużanie .'głęboKości gry, itp.

Dlą wielu pilka"rźy '19:loopolu. '
·są to elementy w ogDle nie'
zńhne .. Wielu biega. po bois.kti
źLii śil, lale 'nie po trze b1iie traci· w, ten sposob' enel'gię., Klopo~
jest ze znalezieniem rezerwo':'

,wegobramkarzQ.;' ńir.' raziebro-
.rni'tylko Arkadiusz ŚUwa .. '

· Jeśli idzie l> formację aeien-
sywnq: to' byla ona· wyróżn'ia- .:

· jącą się tV zespole. Nie mam
prete'l'-sjf do Marka Zu-ba.' Na,'
pewno 'jest to ża?Oodnik . za
biirdz'odes.tr-u,k'cyjriu. ~ma tro-·.
ctię rnankqmentów ~·'rożpoc.~y~
nlmiem 'akCji ófensywltych;' ale'
w sUmiie·' ~iiil' iviele" plusów.
A'jidrzej. Grny;fek.pewne nie do- .
ciągnięda'<~ ńadrabia rutynq:-
Poza tym w; meczach . t'tud~
nych midl. 1iie'c:o"ułah.vione ~za:'

" danie .. ivUal.. piłkarzy, kolegów
,pned S9bq,'pOz'a tym)epiej o:'
st'atriio żac:ząl grać, 'Wiesław

. Dziu:b'a; podobnie i1'esztą iWa.!-
.. demdr I(łoll. A' gdy bo.czni 0-

bT011:C1J,grqli dobrze, to i 'G-iny- •
nik w1J-padal' , zaaowalajaco,
PQza tum. nie prz('graliśmy,ża~

. dnego meczu. różniC'awiększa
.niż jedną'" bramki!, (gdy ześpół
prowadził "Lenczyk ~ przyp:
rP9')r M.a toswojq. W1J1,nOWe,

N'igdy w naszej ,gne'nie' 'bylo

Obrony Częstochoiou. Mamy'
jeszcze ,UJ rezerwie. u!alento-·'
wanego i7-let1!,iego Jacka Zie-
lińskiego, pozyskanego, z OJ'la
Wierzbica, Ale oń i>rz,ez.pąUo-
rp: .miesięca nie uczęszczał do
,szkoły, 4'upelnie; zlekceważy t;
edukację,' poza 'tym" byl'dość'
c!ługo na zgT'!HJowaniu' - -kp,dry

,'narodowej juniorów. Nie grał,
Więc' 'UJ pieiwsżym 'zespole/ 0-'
Statnio,<'ale z'I"obię ,wsz'lIstlco,

, żeby w nim występow6.l!J,· '

N·a -zdobycz punktową ·Igloe-';
. polu. złożyło, się 6 zwy-
. , ciestw, 4 remisy i 5pora-'
żek," Igloopol- w rundzie jesi'en-'

'nej' zdobył 1·2''bramek-L'. '4;yle'
sarno str acłł. Łupem -brarnko-
wym podzie1iii -'" si~: Ryszard

.'Polak -i Zdziśław! Stiojęk; zp!o:'•
'ł5ywając po"3 bhi'mki';"l\brek"
O1szc~'ski; ':' Aniir'ze.1',Szybist,·

, .rózef. 'Stefanik f' Marek' Zdb\ '
KtÓ~ZY-str-zelill po f golu~, dwfe'
bi'amhi :były "samobójcze!', Jak'

. ,widać nie' ma w ze,sl'ole' snaF'
p'cr'a z pra\vdziwego zdarżenh .
I~cóż 'z tego, że w polu tlruzy-'

'na' prezentuje się" korzyśtnie,
że jest wyblegana~ że stwarza i
znaczną ilość 'tzw', ' syttfaeji
p'odbr~mlj:o,vych. skoro 'I].ie !pa r
kto ich wykonysta:ć,

• i .,Zawodnic'l/' podchodzą .do
zaie,ć treninl;tow'!-/ch. barfho, '~(l--

.lidnie":- -, mÓwi trener ;'OREST .•

. ,

"

·LENCZYK.:l to ''ie,st\dla-,mlćit1
istotny atuf Jest to. zdrowy
.zespól, dlatego -rrener mą. w ~
Dębicy "pole ao-pootsu: A jeśLi ,
chodzi o. ńa.dz~eje., to ,uwcqam.
że do tego-.jes.t potrzebne wy·
sokie miejsce' w,tabęli .. :W:1caż~ /'.
dym 1;azie,dystans 'dzielący p.Q.,s

"od lider-a 'nie .powinien ,qyć"za
'duży, Chodżi ·mi;:o"to; ',żebu.·okTes :zimoW1I,nie',f)'JJ! ata ze-
si>olu tylko vracq: .qla .P1'.aAY " bo
,'wtedy:.. zciwod1i.icy" uzruijq; "że
możńa. sezon. odpUścić. $.t.w~el·-:
dzq. że skoro::-nie ma-.sZf!1t;S tuI
nic, to wtedy wi.oSWl wygra si~
,eden, :. dwa", mec;:;,e," :' pO,ten:i
sprzeda. się 'któr~ś. innY. odptl.7
ści, potem· zacznie się cyrk., II,
'Uf' .tokicłi :'sytuacjach' I',za,w§~j.l

. 'l'ozlidza" sil{ trEmeM, ,< ~Dllttęq9'
zaieżalo m.i 7,ta'wl/Q..'rane:j\w;o,
s-tatn.im :mecim z~ Broniq < Ra·
ddm,,;<ab:y. ~trz'Urna{"·tell);·"kon"\ ,,;..
takt: ze' śc'islcp·czolótv:kq., tabeli,
ale. niestety; l1:ie wyszUi, .
'" Dó ,lO. gru.dp.ia· bl':(zespÓl-,t~e7,
nuje"u siębie:' Pot~m zaplanr)-
:wano .przerwę świąteczną. do 5-
stycznia. 1986'~r, . R{)zgry...yki
rund&, 'wiosennej zaczną )się
późno,- bo dopiero 15 marCi\.
C;zasu jest więc dużfl. by S.o1i7
dnie' ptzyg9tować :się do me-'
~Z0W rew'lnżowvch.· 'Ciek"~"'-'e
czy Igłoopol d.ogóni lid~>,ń"'~ .

':',.:-':;.,;,.: ...,:,,:;;'(J.Jt.:z.)


