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krakows~im. oddziale "Igloopotlu" mówi się w Krak()'wi~
eoras więcej, a przede wszystkim coraz lepiej. Jest to na
\ p.ewn,,0 efekt lepszej prlW! kderownśctwa
i załogi zakładu,
~le wame'Je~t .rówm~zduze ~amte,re&owani~ i pomoc władz polityczno-adm1I1lstJracYJnych miasta, o tym ostatnim niech świadczy .choćb~ ważne i mte;r.esują~e ~potkanie, jakie odbyło się pod
koniec ubiegłego roku w Komitecle KrakoWskim PZPR z udziałem ministra Brzostowskiego. Jedną ze' spraw Wówczas poru~zanych była rozbudowa zakładu. I, właśnie ten fakt - budowa
nowej chłodni z prawdziwego zdarzenia budzi. dziś uzasadnione emocje i zainteresowanie.
O chłodni numer 3, która będzie usytuowana
w Krakowie-Bieżanowie pisaliśmy już przed rokiem. Nie wiedzieliśmy tylko w.ó~'czas na ile zamiar! i dążenia, Komblnata
przyobleką
realniejszy
wygląd. Obecnie Władysław Serwin, zastępca d~
rektora do spraw inwestycji może o tych sprawach rozmawiae
spokojnie: Oto uchwała 'Rady Ministrów z 10 list\)pada ;1986 ]t.
uwzględnia budowę chłodni w Krakowie w ramach Kombinatu
Holn,0-Przemysło'l,:rego w ~ęb,icy: I C{) ~eszcze istotne - inwestycia .. została obJ~ta ~amowiemem rządowym U podstaw tej
gecyzJl znalazło SIę kilka spraw. Po pierwsze stały kierunek
rozwoju .gosp<ldpa:ki żywieniowej.. jak również potrzeba :aaktywizowania .rołnśczych
terenów miejskiego
województwa
krakowskiego
~ woiewództw ościennvch. Nie bez znaczenia
były
ogromne wysiłki dy.i'ekcj1 Kombinatu
w celi,' rozbudowy bazy
zakładu. t co chyba najważnlejsze "=dzięłd nowe'f chłodni ..L.;
:ilm~ej~zy się dl'oga, (nieraz bardzo -długa) od producenta żyw";
no'ser QO konsumen.ta·
. ..... '. \
,
."
. Do tej pory na t~il'enic budowy- ~hłodni nr :3 w Kl'a'~o~ie!
zroofono [uż bardzo wiele. Został przygotowany plac budowy.""::
doprowadzono wodę, ułożono drogi dojazdowe, założono siłę,.:-,...i·
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W pierwszych

dmaeh ~ty~
br, obchodzibiśmy W
i województwie
45 rocznicę powstania
PPR.
Podczas akademii wojewódzkie], którą POŚWięC0010 tej
doniosłej roezniey głos zabrał m. in. JOZEF
KOGUTEK, r.nies~kający_obecnie w .Zakopanem,· który pod-

. kraju

.ezas okupacji hitlerowskiej
pełnił funkcję
I sekretarza
obwodu tarnowsko-dębickiego,
Jest on również auto(['em Interesujące] książki pt. ·"Gdy. byH§m;y osaczeni",
1V której P17z~'pom,:inat'rudny okres kształtowania
się
władzy. ludowej.. Polecając
~Czytelnikom "Iglóopolu"
jego książkę, wybrałiśmy
jej J'rag;ment \;ikazujący_ po-"
stawy, działaczy P!!R ·z,·tCl'enu Dębicy i ,o~olic.
_

Teren mało zalesiony. wlec dla
bezpieczeństwa
agitatorów, łaczników czy bojowców konieczne sa kontakty .nartvine
w
każdej miejscowości. To dopiero umożliwia. poruszanie się.

Bonar w Bobrowe] w gumowym fartuchu ośnikiem ścinał
warstwy tłuszczu i !trubizny ze
skór i wvzladał
iak zartiara
który niczego "innego W życiu
nie robił. Skóry wvprawiał też
wvśmienicię. wszelkiezo rodzaju - twarde." mielekle. a nawet koz~( na ir~hę. Pocieszvłem go. ie" po woinie kupie u
: w'cał<h ~ffiinje młodzież by:Nauczycj~l Zdaieniecki miał
la prl>.ygotowywana przez Sza.
posuwać się W kiertmku 'I'ar-c- niego taka skórkę na' rekawiczki, bo jestem, pewien. że. w
franskich. Zatknąłem ąi~
Jónowa i zaloż,yć'drużYlW Gwar-,
zerem i Franciszkiem Łyskami
dil w Jas,trzabce Stare]. I. No.-- sklepie takich i za dwadzieścia lat nie będzie. Z wdzięczt sJasz~~ien:1. Ciołkiem. którzv
we]. ~. .",
'
ności obejrzał, mnie od .góry do'
mieli zapoczątkować " działal-':".
!IN' drodze powrotnej odebradol u i lakkolwiek
stwierdził,
}10~Ć w Róży. 'Wiewiórće'
,j
łem j~sZ'Gze . m'zYfzeCzEmie'
Czarnej. Z małym ·I?r.flwdopo~ oiatkl gwar'dyjskle:'h- założonei i że \doraźnie wprawdzte ratundobięństwem uzbrojenia. Broń,
przez
Szafl:ańskiegow
.1\/1:0-, ku nie poźrzebu ie. tó w PI'ZYszloścl moge na me.e:o
liczyć.
amunicja. nawet
hełmy były
krem .. , . I '. r; r-:» :cI, .
TUŻ dawno
zmaaazvnowane u
• M()je .rózirmowanie szło . po A rzeczvwiście w naru wypadPbs:..zarnilq)'w Zasśowie. w mamyśli zakłada ia jednostek op:r
(DOROSCZPNIE
, A S'l'R. 2)
gazvnie ZWZ.
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l w ,tym stanie teren został pitz.ekazany generalnemu
wyke·mlwvy, kt6rJ'm, jest: Przedsśębicrstwo
Budownactwa
Przemvsfowegi) ",.ChcmobudO'\~a';.
Generalny
wylwp.ąWca' . zlecił 'wieh~
prac" .fiie mieszczących ęię 'IV jego zakresie;'pod#Y.'~ońaweon~:'
".J;lltaj wIliVtQ,dodać; ,ze w rarnaćh tnowego ' ko'm,p-re,ksu:rówillie~'
,,!g,19blJ:?~':'Pflil'tY{!~J;>u,je',w'wieiu. mweswcjach
zbiórówyqh
('ID!,:,
glstral~ ciepłowntcza,
tele-techniczna,
wodna i energetyczna),
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: Nowa chłod;:lia>>?apl'Qjektó,wpn-a jest yri~z:,fl14;()
'Projeldó,1V "
Przemy.sŁuPaszowego
w. opareiu.. o rozwiąząnia,
d!}bickie,
~ '\
tiwzgl~pni-:~ni~in wpzelk;icp !1ov"ihek te<ihlłi:CZlll';~liIM'pojel)IDOś'~
.os~ągn.ie 160,tys'. 'metrów sześciennycłr,
zaś ' woflióSl'i, pTOdtlkcyj';'~ ,
na wyniesie około 20 tys; ton mrożonek (głównie !pro,żonki ową-- '
cewc-warzywna
i warzywno-mlęsne),
Zatrudnionych
tu będzili
.o!t-ołó' rl00.0', osób tj. \Vię-cej niż w. całvm , (}tJe~~nYll1':,~łsłi~lAę;:w '
- K!.aJmwie.. f'rfcownicy
ci bę9ą mogli zamie~~a~ć :}y J.?ą,111~~u,Z~
~l~łąd?-:(f.'la,;l*p;.v~mei~ąw. ,leiy clal,ek?, o~l'łl~'!'t~ąm .~'l'a{;:()Wa~,
~ ;
_spe(}JaJp\e,-:b~lOo:vvąn;Yl,:n,
oSl~silll ~p6l,(1'Zlelpl ll11eliJl\ia,ttlo.w9J ."Slqj.ez':J
.ka,'-', .we$P?~ z,.cpłą 4,Eqektowną l~ra{;fr~.kt,m:ą.
.: , ," ,'.: ,!,',';-.i"
B.u.dó~~a
cil\1l{),t1ni:r~zpde·?J.1iesię:",,: i:>rzysz,lym: I{wś,rtale;,~:c.·
,~
':\1ow<il'ny,~ koniec to rpk::J990. A, więc 'ul?l~~:nie,[esźeźe, tl:ochę, .~a:••.
su Z,p!i7iJn' ,;Iglo<:lpol",roz:wliQie "7swqją" .oP~i·tę ,h~§~oV\"ą, a,"l~rą.lcowowi przybędaie
nowy'. obiekt przemysłowy,
Póki 'co ,~yjeJ:W
codziennością dwóch 'krakowĘllGch chłodn1 (iedna ma 26 lat.'
druga jest jeszcze l3tarszp), które s tarają się j,alt mogą (a mogą
nie za wiele)' ,prpduI}ow~ć, t-ltzetwar~ać i ,sprzedawać.
Również
za granicę,
Stanisław
Barelle 7" zastępca dyrektora
do spraw
produkeit,
obrotu towarowego
i ushrg -.;. podkreśla" z zadowo. leniem, że ,w ubiegłym roku.' wyeksportowano
również waEZywa, N p, do Rumunii
wyekspediowano
542 ton. podsuszonej
ce'bL1k I Taldl ilość' cebuli to nadwyżka'
produkcyjna
z' terenów
-województwa
krakowskiego,
Z kolei świeża pietruszka
z Mie-,
'chowszczyzny
(ok 50 ton) powędrówała
do Czechosłowacji,
Jllk
'zwykle cenne dewizy prsyriosi .eksport f.)woców. W zeszłym ro-'
,ku czerwone ,j . czarne porzeczki .zakupJl
ZwJazek,; Radzieckl,
-Sc.:hlod7.one maliny. tl'afilydo'
Hqlandii.. l, RFN. Do tych kra-.
[ów wyeksportowano
też tradycyjnie
truskawki
(w kartanach
'po 15 kg i. workach po 20 kg), W obecnym roku' eksport tru-.
skawek
pnawdopodobnie
zwiększy
się. jeszcze bardziej,
gdyż
uprawą
tych 'smacznych
owoców
'zainteresowane
są 'ościennev
województwa, W 1986 .r. W miejscowości
Kłaj posadzono 80 tvs
sadzonek, a za rok lub dwa 30 hektarów
ziem! będzie tu prze-0naezonych pod uprawę truskawek.
., Z myślą o budowie ,now:ej, chłodni w Krakowie
zakontraktował "lgloopo.l" większe ilości, ,l?ruj{selki, fasolki. szparagowej
i
kalafiorów,
Na razie warzywa te ,zóstroJf1 Qqdrolepod
potrzeby';Zakłądu Wiodącego .oraz' "Hortexu:',
za kilka lat będą prretlvf.\-.
czane na miejs,cu.W
bieżącym roku świeży [esienny kalafior,
brukselka
i fasola 'szparagowa
powędrują
do, kJ'~j6w . z, drugie-.
r,9' obszaru płatniczego.
'fląnuje' się również, '~e,!ló --/cr;ijów ka-:
pitalistyczuyeh
wyeksportuiemy
ok. 1110 ton naszegę oYJocpwe-,
go ,.bogach'!a -;- jablek. .To dużo jak na obBcpe'możlhvośdkl'a-:!wWsldego "rgioopQ,lti", .mało ,fak 11a,potrzeby. i aJX).bicje: "!łs.ZYił-'
ey wierzą, że w niedalekiej
pravszłoścl te ostatnie znajdą real~e pokrycie,
.
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w KRP ,Igloopol' ·
I

.

dziak - z-ca
dyrektora ds.
pracowniczych i społecznych.
Powiedział on między innymi:
'Osiągnięte
p;n;ez
"Igloopol:"
wyniki
gospoda1'cze
udowadniają, iż koncepcja
100mJbinatu
1'Glńo-przemystowego,
koncepcja tworzenia stal1Jch, zorganizowanych więzi pr.odu.kcji T.ol,..
nej z wielką produkcja
przemyslową jest koncepcją" sluszttq., efektywną
a przez to bardzo pot'rzebną dla kraju, Mów-

ca zwrócił uwagę słuchaczy na
szereg mankamentów
obecnego systemu' ekonomiczno-finansowego
rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego! Pod»
stawowym
mankamentem
0-'
becnego systemu jest jego niestabilnoŚć,
Szereg zagadnień
reguluje się tylko na okres jednego roku (, ..) T!lkie roztviązania uniemożliwiają
przedsiębiol'stwU prowadzenie
planowej
gospodarki
finansowej
O"9'az
działalnoŚci
inwestycyjnej, stwar.zają zbyt duże po~e
niepewności i ryzyka,

"t-.

_~:.,!..'

......•..

W związku z tym mówca postulował
zmiany w systemie
ekonomiczno-finansowym
oraz
przejście
rolnictwa w planowaniu i sprawozdawczości na
r~k kalendarzowy. .a nie jak te.
istnie.ie do tel p~ry' svstemem
~'_1

kooperacje
z
indywidualnymi
zmienia jednocześnie stosunki
własności na opolskiej wsi bez
przeimowansa
ziemi
chłopskśei,
wprowadzając

rólrrikaml

W wypowiedziach' podkreśla'no znaczenie
reformv l!OSPOdarczai w umacniania 'bezpośrednich
kontaktów 1 współpracy miedzy zakładami przetwórstwa snożvwczezo a producentami rolnvmi,

Pobvt pracowników Akademii Nauk .Społecznvch zaowocował ncdnisaniern porozumienia z .,Ig:Ioopolem" o. utworzeniu przy Kombinacie filii .instvtutu oraz
studium kadry
kierowniczej,

W
konferencji. wziE,Il
udział
między
.innymi:
Edward
Bezestówski
podsekretarz stanu w ~i':
nisterstwie Rolnictwa, Leś';

nictwa .i Gospodarki Zywnościowej, Franciszek Rachwał - sekretarz- KW
PZPR w Tarnowie, Józef
Zegail"

-

wiceprzewodni-

czący komisji' planowania,
Konrad Bajan ~ dyrektor'
Instytutu

~
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zywanie,
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W, 'f!CĄl~nlC-

probleinów

pr7~m,YSl:~~"brl(l~'~9~rw~ę,c~?,e',dW1ldn:19W~;~
~~rrt~;~~,"',v'hpie':.'$~.ązę." ~ dużą ,ró!~ ~?"
zjum, Iiaukowe"kt6.te "b'clbyłp' się w- Kofnblnacle."
8petnzema~ma,w
ty'l'Jl tvzględztt~
"'.
".,.
'.
,. ..
,/
-: ,
" «
",.:
..):
'n "".-14:".. ,:Z' , -. p'l'Ze,rnyst· pTzetwo,TCZY~
l:tolno-Prze.~ysłowym"~J,~~~Q9Ppl
w'uępacy.,'".
~-,' ' ".
I. ' '
'.
':.
stało ,on:«('.żorga!l,;~owąrle"p;rz~z ,Ihsty,t:~t Póhtyki
'Eit'le~i~:::Clitaz~~.tie~fcz~abi
Rolnej Akademii . Nauk Społecznych przy KC -. doc. dr Karola Gawłowskiegu
W ' ,".
. l" ,V:l D'"
..' darcza,
stwierdzono.
iż reforma lfospo,PZP
.' 'R warSZaWIe
oraz "KRP ,.•I.gloopo
,ę~".1
która ipozwalajswobobky."W:/sympezjum 'wzięliudsiał naukowcy i pradnie .!cs2;taWJ\~ać
profil pro~'łl
"x ,', bvło
,"
k . d
.'.
dukcji
rolne]
wgospodarj!>::~~'CY~a ' y o ono zorgamzowane ja o Je en z wiestwach stwarza . 'poprzez
cw,punktów
współpracy pomiędzy ,ANS' w War-I . k6ntr:~ktację'::'" ,mo~liwość rze'Izaw~
a KRP ,"! Igloopol". w Dębicy'cr
CZYW1~tegOwłą~łam~
podsta,
"
wm,ve] ma'!iY J:>,roducentow
w
Sympozjum rozpoczęło się od zwiedzania przez
s~stem gOS~P9a~ki . ,p~anowej.
"
. ,"i
'
"
~
,..,,'
' .•. ,.
"
.
Nlestety,medoc,ągmę·CIa
ergaJego".,'~czestmkow.
Zakładow '.'.Rolno-Przemysło'nizacyjL,le w"kon:traktacji,sk~:wy'ch' W' Straszecinieoraz
Zakladu
Wiodącego
pie i,:ó,ce#ie 'jak~ci~~od\lktów·
,'.
-"
, '
.
rolnych
J sprawiiv.
IZ/;'system
';KoIVbm'ątu.
'i
(. kón(raktacji
,nie 'spe'łmii w '.lu,i,.•, ,,'

»

'.

u,,' " •.•"'"
'. ęrG.. ',,' ,"c'''''at
X'. Z3'n~d"
PZ' p.n
: kt"~e
. ,,'"',
za",arenm. , .d YSk'US31'
'0'"
. ....,...
n..<:JJ.
. 'łel3'or KODr.ad Bajan .•..;; dyrekwyznaczyły H'itię ,tożWoju 1'olłór'InśtYtutll
'~olitylt:i 'Rolnej
nictwa w kraju> KoncentToR'ać
ANS w Wąrsza:w~epbwiedział
bęp.ziemy uwagę na pOkazymiędzy
innymi:
,Ko'ltfe1'encja
wanitttych
procesów, 1V któ~zantł
jes.t' z 'l'ealizac1ą .n~,'f!Ych·,
:działalnd8ć .p:rzem,yslu.
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swoich zadan.'';'"''
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'
'Wielorakie
powiązaniami'
rdctwa zjarzemvsłemw-Komblnacie
Rolno-Pr,zell).ysł(nVYI~
••Igloopol" w Dębicy ukazał ~
swoim' referacie
Gl.staw: NIa.g- l'
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STR. I")
dv <cżło>yieł' 111:atak skrvstallszek' F'ąfara. -Jąk:':tzawsze
ro-r~~\.vJękśza'''l{c'Zbę
ty'~h"zespofI staioPćżl'~ki,it?l'żedw()jmdniał
" .
.""
.
_,
'
zowane pgg'!'ąd,.Y"komunistvczześrniany, ~akr'Y< Berezi'e .. Bicie
łów: i [ednosbek.. k,t:el:·e ztih~c.Y~ o nas" zdanie
zdecydowanre
kam szedł różnym działaesom
, ne, Zostałem' na, parę dni •. i
,za 'to. bral .okrutne i śmiać się
duia się zaraz .stanać do '",{aa'~orsze. Ni~ za natriotów. ale 'za.
".~ 'błys!i:awiczną
POPł0Ca., "
w.ted:i,u,iawill.l się dopiero Andaiej.;Tarn '~a"z,yw,alsil'l Fatara-:
ki o, nteoodlcałość,":
,<fi,'
.'
zdrajców
nas uważał. i vrsss»
PrzyzWyczail:się''Rom-an
i do
drzejKucharski.
T.eż. z. Berezv,
~udowi~S.·"~ ~0~ied~iałein
:,ię;,
W sprec.vzQwa~iu -;,zai-aż"
Ia~ci.ą o~ozt;l, :rrze'ba"o .~ym pa,tęgo: .że 'Qieiię~ czasu wiekz 193;1,;,roku. To wviaśruło sP:~-, . ze ,wcz~smeJ o~sledzla,ł. ,,?,yrp,k
~. tkwiła ni~ tylko
'formułaml7tać
l me
dOp'USCIC. aby
.szóść iezo zarobków była 1)0we. PLł?o~ał mło~yc~. ?Vł ren
~a"p,a.rtle,: a rzecz~:VJSCle we,
terminu działania. ale-I-Ideowa
.z~?~ ondostal
klucz~ ~o rękI.'
żbstavJiiona do dvsbozvcjluartil.
,n~te~Jnlemem. '?fiJ mle!:"z~da.',iroą~1e z,l'tldo~camlsz.e.d~.
był.
różnica miedzy" działaniem
poWIelu.'
~olakoI?',
Juztera7:
Bez 'bólu.' Do wszvstkśezomożx
» ma' l sat.vsfa~~J~ z ~k~Jl.:-~tórepr~YJz:r:?~any
lak
Swa,] l )Vi~ł
-zor nvmva- fak·tyczn.,..m. miedzy
szczególniedOswll;ldcmonvm 't
.,na' przywyknać .. ",
przepr:owadzlh.
I ~l·r,~srod
0T?r4ew~:~m~\',
n~tchmeUl~rn .. ' kalk~ął'acja a' walk~:
Fafai'a.
dreczonvm,
odpowIada,
walk~
" '.
"
.
, <,', ' toczen:'a. A .Andrz~J -,- Ja~ kl'{):
P,rz:.;r0tnmał.
~O.bl~ Staszek,
-Jak : tamci .\s s'
: ł wawyzw,ołenc;;a. ale ktoś )a. mwst
. ",Na drugim,
brzegu WIsłokI
.ola wieczrue drażaca.: Cieho l
,Sko'Ja'1;zyL sobie cos z tamtych
'..
1 ., • ,I \'lZ zs cY Wf y ł
zacząć. 'ktoś musj orzviac 'na
b
i
duchem poruszajacvm
młodzież
.bez nrzerwv. -Robotnicy w .Fuchwil i nowtórzvł obecnvrn tO_i ~rl:S:vY:n1 ~ l~]mow~ ca ~ m
siebie. Nawet choćbvpo. to ..aq,v ,
był 1,"lorek Jedynak
'z' Brzeźstkowie w •.Lignozie" i ęhłopl. '-,warzvszom.
co później. zńacZ~"t
z;~z ':' o o ICY. r:l~, na,.:w~
..?ostały· kości o' nici świadcza-<
iiic:v;.., Po.sta;va j s~osób P!Jr~w Pas::czyni.e .. i. k,olej~~ze
w :~.~fe·~ła,twiło zroz.umieni~..,
n~zwy,
sWOJe] agi a~J:
c~, ~naszej naszeld~ieci'
w nia .
szanta SIe Jak WYCIęty 2. wOJPustvni - pod tezo bv li WPlY- ~",:"Mówią 0 zaodzie Dymitr owa
~Ipe wiec aktYWn~ fos~a~"e,.
-rue uwierzą; Żadna Inna forma
skowe~o . żurnala.
A do tego
wam!.'.
. "
'.."
,) na "nasza nowa nartie.' Prżed-'
~lle snrawv wvzwasa o. ?e 'Q. ~ \, /wyz~olen:a
nre 'będzie Wyzv/oi~jęcie' myśliciela.
To' wzetk.
Stąli. już I -prosta droga 'do "stawiarrl im schemat ·ob:(al).izamniCh t°V;:frzy~zy ~~zh~osf
.leniem. Nikt nie może
ńarn
mę'c~u z t;Ym,i wszystki~.
zn~
Skrzys.zow~
"Ropczyckie~9.
~ji 'partyjnej!
~wardyjąkich,
• W vm w.~~.ed.zle..
yr az: . :l~
ńrzvnieść wolncści.vabv
z nia
W?dlakam,l. ~:'lc,'9'wchodzili; w .- ,Wzd~uz .zasieków obozu.w ~~st-,
Jedno?tek
/bo~oWYc.h. Ześta:v, ,,'
m~z:v~cZl1lekr':: SPO~O,), mO!l;n~ było żyć. trzeba .n~ ma:
skład VWardt:l. nredvśtvnowalo
kowie. Pod lasem znajdu iemy
?l.ud?:k1 ma bvć tai,P.aby· kaz-'
y IWY. Ja ZWy
zasłużyć samemu.
.r>:
go na do?re~.o dowódcę, Przypierwszych komunistów
w tej ,".dej chwili Wszyscy mogli ,,być
- Nie wiem. '" czy to ,nie
Taki był. Inna logika Stajaźn'iłsi~.
,od lat z :ąomirem..
okolicy - ~lotra Nędzę. ·.Jąna .' :(p,rzydatni. do walki. w szczedraka. że spośród tej szóstki '0szek Fafara rri~dy sie nie PO"
ttóry
to, :.mnie do
Brzeźn~cy
Ziębę i młode~o ,Józka. Fryza
,;:1{Ólności 'do dowodzenia w niej.
becnych tu
pa~riotów trzech
sług'iwał.
'prze'prowad~ił.
Nie - mo~lem.
~. już wYChow?nka: J edyn,aka.
Ą cały sens pracy' tkwi W tym •.., siedżia10 w Berezie,
wszyscy
JOZEF KOGU,TElt"
'ylk'O zroz'UJ:11Ii.eć., ~l,ld tel}mło,Chwilę
później pojawił się,Sta.,." ; abyśmy byli zdolnj PO'rwać .jak
(sześciu) w więzienia~h; Staro, >
,,"'
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36 rodzin' spędziło święta"
mieszkaniach,
W',l
grudniu
ubiegłego
roku
w'
ZR-P, Sienlawa
oddział Ada~i
mówka
'przybyły dwa 18-ro-.
dzinne bloki -mieszkalne.
W
bardzo przestronnych i estety'cznych mieszkaniach zamieszkali pracownicy zakładu.
•• Po oddaniu
do użytku
nowego przestrzennego
sklepu
firmowego "Igloopolu" w Adamówce, załoga
tego oddziału
przeprowadziła remont byłych

w' nowych

w "Igloopolu"

tł~

. '

_I

:Kraków
• '.Teżeli rozmowy 'z..w;łos:k-ą
firmą' .,Ferrari' dadzą pozyŁy.,.
wne rezultaty, już wkrótce usł~szymy o spółce- .•Igleopol-eFerrari". W pustych iuż halach
po skawińskia]
Hucie Alumtnium
przejmowanych"
przez
Zakłady Rolno-Przemysłowe w
Krakowie planuje sie podjęc-ie
produkcfi l i 2-osiowych ciarmików rolniczych.
\11II 12 grudnia ubiegłeg~ roku odbyło sie w ZR-P "Tgloo-

<

dziąłanła POP na nadchodzące '
pieciolecie.
Zebraaie dokonało
wyboru
władz.
i sekretarzem
PO~
PZPR .został Sławomir Kola.,sIński.
R,z<eSZÓW

e

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze POP PZPR w Za-p.
w Rzeszowie dokonało wyboru nowego sekretariatu.
I sekretarzem zostal 'Marian Cyzio.
• Józef Chudzicki
został
orzewodniczacvm. nowej rady

łłmmnmmmiU!llBIlmmlammnuunmnnllUlluumnUluummmnllmfinlUIIIIOUIBIIUtilUlmU

KORESPONDENCI
"

Minister Zięba (w środku) przy linii frytek w tarnowskiej chłodni.
,
,
Zdjęcie: JAN PĘKALA
Niedawno na terenie województwa tarnowskieao (na za pro .•'
szenie IKW PZPR w Tarnowie) przebywal m'inister
rolnictwa
i, p;ospodarki żywnościowej ,stanisław Zięba. aby zapoznać się
z problemami tarnowskiego rolnictwa. Podczas
Wizyty gościł
także w Chłodni Składowej w Tarnowie oraz w Gospodarstwie
Rolnym w Borzectnts, : należących do naszego kombinatu.
W
Tarnowie minister zapoznał sie z" przetwórstw~
ziemniaków
na' frytki, pyzy i ,spirytus.' Tarnowska chłodnia iest iedvnvm
przetwórcą ziemniaków wJcraju.. która ie w 100 proc. wykorzystuje" Odpady używane są bowiem jako pasza.
W gospodarstwie w Borzecinle minister Zięba' zapoznał się z
hodowla trzody oraz obejrzał przywrócone rolnictwu 320 hektarów bagien ,j nieużytków ewanvch Przez miejscowych .Jnatvmi
ługami". Powstały tam łąki. dzięki którym gospoda.rstwo podwoi hodowlę bydła mlecznego i rzeźnego,
, 'W wizytacji igloopolowskich [ednostek towarzyszyli ministro'\'Il>i
- I sekretarz KW PZPR Władysław Płewnlak i wojewoda
Sbnisław Nowak., '
.

om~~HmHmł~,mnlmnłm!nml!małfmUUDHmIlHmtmtJlnmJ
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DONOSZĄ

lłłUmmmmmnmmłlmmHummuummmmuummmmmnmummnmmmmmmlłmuu
pomieszczeń sklepowych i ciasnejdotychczas
stołówki, uzyskując przez to przestronny lokal z zapleczem kuchennym na
.stołówkę pracowniczą.
• Oczękując na montaż linii technologicznej, hala produkcyjna wydziału
produkcji
przemysłowej ,w
Adamówce
zapełniła się w grudniu cukrem wyprodukowanym
w cukrow,ui Przewórsk, Cukrownia
'rozw,iazała przez to kłopoty
-maaazvriows, natomiast pornieszczenię ,dotąd nie wvkorzvstane zarabia na siebie i spłaca
. koszt inwestvc ii. W ramach tej
_współt:>racy .:rgioopol'~ w Sieriiawi~magazynu.ie
1000 ton
, cukru a-otrzvmuie, w zamian
wysłodki i- melasę na potrzeby
-paszowe.

pol" w
Krakowie
zebranie'
sprawozdawczo-wyborcze
POP.
na którym, dokonanovwvboru
nowego I 'Sekretarza. \ Zestal
nim, Stanisław Chrzan. W tra~
kcie zebrania
wvrćżniaiacvm
się pracownikom zostały, wręczone odznaczenia
naństwowe.
resortowe i regionalne.

Tarpów
.' W dniu 11 grudnia
br.
odbyło się Zebranie Sprawoz->
dawcźo-Wyborcza
POP PZPR
przy Zakładach Rolno-Przemystowvch w Tarnowie.
DYsi'::usra dotyczyła 'Pl'Z!ede wszvst- I
kim spraw związanych z działalnościa
iospodarczą
zakładów.
.
Zebranie
trwające ponad ·5
~oązin po ŻYWeJ .debacie+uchwaliło 20,punktowy nrozram
,T,';"

pracowniczej w ZR-P
pol" w Rzeszowie.

"I~loo-

Wiśniowa"
• W oddziale w Lutczy od, dano w końcu ubiegłego' roku
do użytku trzy budynki mieszkalne tvpu C-35 "Ciechanów"
dla' sześciu rodzin. Są to mieszkania o średniej powierzchni
około.60- metrów
kwadratowych.

SmOiln1k
., Przy Zaidadach
!toIno-Przemvslowvch
newstat klub
jeździeck;i pod nazwa, ..Biesz-czadzki Klub JeŹdzi.ecki'.
".,
Nde użvtkowane
od ,1'2
lat dwie owczarnie w oddziale
Michniowiec
zostałv uruchomione staraniem pracowników:
oddziału.
'

~~~~~,=~
;,.

.'

zntAUUWF~Hl(WOSC'l
Realizując zadania ,gospodarcze na rok 1985/1986 zakład do.konaż kompletnej modernizacji
dotvchczasowego
warsztatu samochodowego,
P.I'zystosowując ~o do po~rzeb produkcji. koooeraevine]
WS~ MIelec. W ramach mol!IernizacJj dokonano całkowi,tej wymiany stropuzrównoczeslwm'
podwvższendem
budvnku. wyciszono pomieszczenia
nrodukcvjns 'oraz doprowadzono
do budynku centralne
ozrzewants' i lnstalade
soreżoneao powietrza.
'I
',,: /
'"
. '
, Celem wvkonanla we 'Własnym. zakr:esie pra!! remontowo-budowlanych. powołano nowy dział, remontowo-:Qudowlany.
"
e,Ze ,wigh':du\
brak' moZH'wości inwestycYir;tYch' w 11186 r.
nowo powołany dział dokonał przebudowy nie wykorzystanych
pomieszczeń socjalnych w, hali . nrodukcvjna] <na kuchnie wraz
z zapleczem or,az stołówkę pracownic7.ą dla załozt. ,
,
Zorganizowano
również przyzakładowe', gOs.P@darstwo celem
wlaspej produkcji, ziemniakÓw. Warzyw i ;0wbców dla stołówki.
pracowniczej. W -dru:g,iEdpołowie br. "orzystapinną do wdrożenia
'p,rod!lk;cj,i opryskiwaczl;l sięgnikowe,e;o.,o noferńnośctż.onn
l i sze, rokosci roboczej 18 m. Bazując na 'dokumentacjj
.,Pilmet" ,we
-;,WrocławIU e oraz zachodnio-niemieck,iej'
fi,rmy -, RA U wykonanoprQtptyp ~pryski~racza.. ktÓry.przekazano,.aQ
badań technicznol -'eksploatacyjnych.
w Jnst:ytucie
Budownlctwa.
MeohaniZllclii
i; -ĘłektrYtikacji Rolnictwa ,W -;Lublinie. ,Po' uzvskanin nozvtvwne]
";o~~n,~:,, <!,pp':ski~~ci ten \yei'dzfe
ośrodkumaszvnowvjn
do se,il'YJneJ"prod\lkcll.
"
'
,,','
"
'., '
f;;':,!,:gni~ 20 srudnta :ub.:l\",na ogólnym zebraniu"zało~Locer:iion0
nozytywnie całoroczną dzi-ałalność zakładu ą za osiągnięte wyniki ekonomiczno-gospodarcze
.niże] wymienieni
pracownicy
odznaczeni zostai:i: Krz\'żem Kawałersk:ip1 Orderu Odrodzenia 'R~l:ski - Józef Gorczyca -;- emerytowany 'lp.echal'likgwarancyjny,:
Srebr,nym .Krzyżem Zasł;ug.j - Wiesław Barzyk"ślusarz; Medalem 40-Jecia PRL - Michał 'Bocheńek ~ weryfikator,
Stanisław Zając - mechanik gwarapeyjny.' Józef Józefczvk - kier.
dz. -inst,-montaż .. Ryszard Patrzyk - tokarz.. Józef 'Stasiowskj _
kier.'działu
'napraw;
Odznaką honorowa "Za zasłuz! dla' woj.
krośnieńskiego
II stopnia: Jan BetIej - z-es 'dyr. ds. 'ekonomicznych. Feliks Barzy,k - brygadzista,-spaw,acz.
AndrzeiBelniak
ekonomista, Józef -Iózefczvk ,- kler, dz, instaL-mori,taż .. Alfred
larek - nracownik zapoatrzenia.
".
~a osiągniecie dobrvch wyników ekonemlczno-rmansowccn w
t-oku ,g0spodarczym '1985/,86 naczelny dyrektor
Kombinatu Rolno-Przemysłowego
,.riloopol' 'przyznał Wysok1:e naarodv: dyrektorowi Ośrodka Maszvnowagn
w Przysiekach.
Inż. Tadeuszowi
Becli i z-cv dyrektora ds. ekonorniczno-fjnansowvęjr, Janowi BetlejowL
"
W ,e;rudnoiu ub. r. dokonano wyboru nowej, rady pracowndcze]
za~dadu. W skład prezydium weszli:' przewodniczący
- Józef
Stasiowski; z-ca przewodn.: - Wacław Stróżyk: sekretarz _ 'feresa Belniak.
"
Ośrodek Maszynowy objął patronatem SzkołęiPcdstawową w
Przvsiekach.
W ramach tej opieki zakład świadczy dla ootrzeb
szkoły usługi naprawczo-konserwacyjne
oraz orzanizu le wycie-o
ezki dla młodzieży szkolnej własnym autokarem,
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'W . ZytolDierzu
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na

\'I'Gt~oopotANIE"
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W pierwszych

dniach

nia ub. r. zaprzyjaźniony

~rud-

z Tar-

nowem Zytomierz gościł serdeeznie delegacje oficjalna
KW
PZPR. której
przewodniczył
sekretarz KW FHANCISZEK
RACHW AŁ 'oraz 'przeszło iOO-osobowa ekipę artystyczną
z
woj.
tarnowskteso.
Podczas
Dni
Województwa
Tarnew's1dee;0 w Zy,toniierzu
Zespół
Pieśni i Tańca ';;:rgloopolanie".
oD.ziec'i:eca,o,rk.iestr:a Kameralna. Zespół Pantomimy
..Mim"
oraz '..Czarne Jaskółki'
z DK
Zakładów Azotowvch w Tlłrnowie zaprezentowały
miesz-

kańcom obwodu żvtomierskiego widowisko ot ... Czarodziejska batuta" w reżyserii Krzysztofa Nowaka. Z bardzo różnych ~atunków sztuki (muzyką poważna. folklor, pantomima. piosenka') stworzono lnteresujące widowisko.
Podczas
tndvwidualnveh
recitali poszczególnych zruo artystycznych
~,ak Iw czasie koncertów gaiowych w Zyto1,ITierzu i Berdv'c'l!ewie sale koncertowe wypełnione 'były po brzezl wspaniale
reaaujaea
oublicznościa.
Z
wielką .serdecznoścla
orzvirao-

wano wszędzie Zespół Pieśni f
;Tańca •.Ig400polanie".
'
\

, JANUSZ OZOG~ który/opiekował się ..Ialoonolanami". po. wiedział nam: Mimo ,różn'ych
pr:reciwności
tećhnic~ny<:;h",
które towarzyszyły
akurat
,Jgloopolanom",
jestem ,bardźQ
zadow@lony 'z wyśtępów a kónce:rt ,galowy w Berdyczewie
'U•••
ważam 'Za najlepszy.
Szkoda,
że podczas ·gal6wek nie
gliśmy pokazać calego naszego
programu
- pokazaliśmy
,jednak to, co mamy najlepszego.
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'Szkola ze' ~wej'tstroJ:9' wykonuje niektór~' 'praceiporzadkcwe
'oraz pomaga przY zbiorze nłodówrolnvch
zltospodarstwa
nrzvzakładowego,
' (ms):
..
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DRUK: ,Pra..sowe

Zakłady

Graficzne,

Kil'aków, al. Pokoju

3.

"lgłf)opolanle"
Nakład

4000 egz. Zam. 3006/86.

wszędzie

byli

bardz.,

serdeCznie

pot1e3mowanL
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Plebiscyt; ~ominowijiGf
spoi1owey :Jgloopobi

-

;}t.

inu!> otrzymCŃ 'dwa

piP

:.,

Domy, Kt!Um'lJ

i Nau7ci "Mors"

i przezn!łczono

;e

sekretaria» i magaz:yne~
drobnego sprzętu. z· ważnye'lii
111)1'aw
pozostaŁych, /. ~ zala"!

\v katcaorh viuniorów " Woj~
; TUi'll0,,~sl~iPleblscvt SPOL'WWy zorganizowany
tym roelech l\'lalski został wyprzedzony ty 11;:0 or,zez 'tudoczke MKS
'ku uiod 'patronatem
wszvst'kich tarnowskich
redalecif. 'vv p M Renate. RucI.ą: złota' metym takie naszym) przez WJ!'S'.
dalistke. OSM' .JÓzef l\lroczek
:zostf1:t zą~0~'lC~Ó~1y,c.r{a)wk)1~~,:~ę żaJąL6. ~Wal~l~ul\r Kilmi6sJ~i
sukcesy odnieśli w nim sporJpba:i bokserzy 'naszego klubu)
t()'I:\'CY LKS ,.[~100P91",
WŚ1'6d' II miejsce. Oar ornnv sukces odseniorów
zwvcleżvł
Dar luss : niósł. także trener naszych bokJJzcrnij przed Andrzejem Kryserów,
wicemistrzów
Polski,
·siakiem. a trzeci bokser SławoMarian Baslak. którego blisko 3
mir Lukasik zaiał 10 mte isce.
tvstacs uczestników
plebiscytu
Na 9 nozvcji znalazł sie piłuznalo za natoonutarnteiszego
karz
Ialoonolu
Leszek Pi~lz. trenera-wychowawcę
woiewóCzterech naszych snortowców
dzl.wa. Druaj b vl ież dżacv trew nierwszei
l O-tce wo iewódzner żużlowców ZKS Unia Botwa na ileniei świadczv o efekausław Nowak który Iako zatach oracv sportowe] zakładowodnik zostat sklasyfikowany
wer;o klubu,
.
na 3 miejscu.
(d)

'I1.(l

twtenia

nctleży zaznaćzy.ć

pomieszozenia

'?tatereiti~

b-rapi

. z4,

kład'u, odzte można by' dok on(~ć d'fobnyc1l napraw jac1p.tów ,.
, 'oraz 1l1d~doivt;t6 je,: ~ i ·za1<:.'lif'

. pientę. P?·ll;ygzęp.ld.hOloW'li:W?e~
'k.t6ra umożliwiłaby
szybki i

\,,~..

'~

'~

bezpieczny transport
jachtó,w
- mówi Ma.rek l\fatłok ~ sZe'l
klubu.
.
W planach klubu jest wvbudowanle własnej
bazv nad J~

•

G' 10

pracowników

kombi-

natu i ich rodzin. Kadrę
klubu stanowi 2' [achto-.
wych sterników morskich,
')0 sterników· jachtowych,
23 żeglarzy jachtowych, 2
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Już prawie-rok ma Yacht
Club PTTK
"Igloopol".
Założyła go . grupa zapaleńców j miłośników morza i jezior. Obecnie klub
,liczy już 74 osoby, głów-
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Je&j.ora, ROŻ~owsKie~
zało~
~\ubu 'li .J!{loo~oJ.u" .zaj~l:a ~
miejsce li•.·jaehcie Kaczuszk'J<

w
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azaminem
na stopień żeglarza
iachtowego. rejs morski z zawinięciem do portów Swlnouiście. Holtenau, Kilonia. Lubeka. Tl'avemunde ,(RFN).

Solińskim z mieiscaml aoclegowyrni dla 20-30 osób i hangarem
sprzct,

na

WszYSCY
zainteresowani
działalnością
Yacht
ClubJl
W
Żeg larskićh
.MistrzoPTTK, "Igloo pol' moza zasięstwach Województwa- 'I'arnow- . gnać' informacji w sekretariaskiego załoga zl.lz. Worek, M,
cie klubu czynnym w drugi i
Matlok. 1\'1.Ogrorlilil, na Iachczwarty czwartek miesiąca w
cie Mak 707 GT' zaieła I miejgodzinach od 17 do 18 ;V Domu'
sce ',v swo iei klasie. W innych
K1JlJtUl'Yii Nauki .,Mors" p(JlI:6j'
zawodach () Błękitną
Wstl;!:(ę
11[' 8.
(A. J'I

sterników
motorowodnych
oraz 2 rn towników.
$prz<:t to 3 jacnt.v kabinowe:
Kaczuszka II i Mak 707 er.
Celem i zalożon tcm- oowstanla
klubu
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nracowntków -Kombinatu aktv-wnego wvpoczvnku i rekrcac li '
nad wodą,
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W ubieałvm roku zoraanizowano między innymi kurs teoretyczny na stopień
żeglarza
jachtowego.
obóz
żeglarski
szlakiem wielkich
iezior 111.azursklch. obóz' szkoleniowy 118d
J. Rożriowsk im zakończonv' e-
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(,statnie]' ch \vilj walczvl 'o m:';''Był Lo jeden z najlep·wo dalszego by tli W I lidze. 'P(J
~zych.'sezonów.
który pięzakończeniu
sezonu 1986 r. z
ściarze
LKS
"Igloopol"
I Ilr-:i spadł v zesnotv ZąeJebia
p(~Qica zakończyli ył bla.Luhin i Gwardii Łódź. W Ich
roie:isce awansowały
-drużvnv
sku srebrnych
medali. .Na
Olimpii Pozna~l i Br oni Radom.
t>en sukces czekali l(i,bjce
wiele .lat,
przy,jęli . go' c,' Z.
Po
podliczeniu
punktac ii
skuteczności zawodników LI($
więlką uiadością. Drużyno"I~.looP0J"..w sezonie 198G r. 0we ' wicemistrzostwo
Pol-,
I}m:alo się: źena:iwiec(ri
nunksktl?ięsciąrży
LKS"J:~
tów dla drużvnv zdobvli: ';
gtoopol"
było ulcoronoPozvcja,
.nazw.sko i imię.
waniem
wysiłku
zawodni, , ilość stoczonvch walk' W sezoków, treńęrów,
działaczy i
rrie, ounlctv zdobyte: l) Andl'zo,j
w:..zys.tldch" kibiców, którzy
Kl'ysiak
,H. 26. l) O'wins'l.
Czemij-g.
26, - 2) Sławęmir
, gorąco 'l serdecznie
IN każl:,:d~asik 1~ 1.3, 3) Mare~
dym
meczu
dópingowali
iE;,smont lą,. 18..!-'
4) AutOlU
~,woiąh ulul;>l.el)có,x." '
ChÓI:óbik Hl. Hi. - li) Aleksan-
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lęklwśreclnicj,' Czesław Dp:
' zespóij:yr-~~d~:i~a,"~l'~J:
wiec, Bogdan 'PI'-zybyłko vV,'kas,ikp1eni9\vcÓ\y'
'0-,)l)'ta~
śtedrii~:i, .
.:E.j~i'\l?,l).t,"" ~~H-n"Jła:sk'k~,Ro~la~l,
..ą~i"'::
v~. ,P,Ofc1ęz]neJ,
Mapaf,\
fl:yd,'Cz~sł~w::~rag'J;eJł.~.I -.: \
Klep,kó,
Czesła v\'" Jagiełło
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W ci(~żkiej'.~:x.SZAltD
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der -Brvdak

-;-.. 12. - .6) Ma11 10. - 7) Krz;"s'Jtof. "Vl'óblewski 11. 8. T 8)
l~ogdan Ze,romińslq
5. 4. - 7)
. Owesław Qą'wiec G. 4, - 8\ Bo-

,'fJ1-zJ'pomn:ij1lly' .W:ilCOW·ą
tabelę I ligi
bokserskie]
l. Lei!:ia Warszawa'
'
2. ,JgloOI)oJ" Dębica'
3, GKS .Jastrzebie
4, Górnik Sosnowiec
5. Czarm Słupsk
6, Gwardia Warszawa
7. Zaglebie Lubin
e. Gwardia ł,ódź

,
,-',i, 'lVlari<;lo
. dan , Zeromińsk
. Wizbar w lekkiej, Dariusz
Czernij
w
lekkopółśredniej, Aleksander Brydale
Marian .Wizbar 'w pólśredniej; .Andrze] Krysiakw

l'jan H:1cl>ł,a

/

~'dan P-rz;Vb~'łkf) P. 4: _. 7) Ozc,~ław Jag'jełło 3, 4. 81 \\'Ia-

rian Wizbar 10 '3, Nawrot
'Mytych

1. 2. 3 l

19) Józef

1'1.) K.a,o:imie.t·z

W sezonie \'\1 drużynie
występowali w poszczególTvtuł mistrza Polski oonow nych
wagach:
Krzysztof
me ..,." wvwalczvli.i., .. nieściai-ze
Wróblewski.
Józef N awrot
C"\V[{S Legia Warszawa. to iuż
W muszej, .Sławomir Łu21 tytuł woiskowvchBrązowe
medale wvwalczvl: "zastużenie
kasik 'li' koguciej,
Antoni
/1:órnicy z Jastrzebla.
NieanoKazimierz
Mydzianka iest 6 lokata Warsza-' . .Chorobik,
tych w piórkowej,
Bog.wskiel Gwardii. ,ZesPół ten do
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