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WOjc iech Duda

Kowboj RP

Książki
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albo chleb

Wojciech Cejrowski .
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Naczelny
dziś

Kowboj RP,
rozpoczyna

•

wydać

szabelkil?

PODkARPACKIE. Od kiedy

w

ubiegłym tygodn iu o 100
pro c. p odroż ały niemal
wszystkie opłaty za gry

w

Lotto, kolektury św iecą pustkami. Nie kUli nawet ok. 3,5
mln zł, które będz ie można
wygra6 w najblłiszym losowaniu Dużego Lotka.
amiasl 60 grzajeden 7.aklad w
Dużym Lotku, Express Lotku
oraz zakładach specjalnych. trzeba teraz za płacić l .20 zl.
WiadomoSć o tak radykalnej
podwyżce zbu l wersowa ł a niektórych klientów , któf7.Y zapo·

Z

Bezpłatny

wiadaj". że będą typować o polowę mniej zakładów .
- Trudno się dziw ić skoro jeden
z najpopularniejszych kuponów
Dużego Lotka tz~. ósemkowy,
czyli z ośmioma zakladami . podro;;.al z 4.80 zł na 9,ro zł - powiedział .. N" jeden z graczy .
- Stali klienci przychodzą bez
względu na to, czy za kłady s ą
droższe, czy nie. Najwyżej zamiast pięciu zakładów pu szczają
dwa. trzy - mówi Krystyna Nycz
z kolektury przy ul. Hetmań skiej
w Rzeszowie. Nie obawia si~ o
swoje dOChody u za leżn ione od
wysokości obrotów kolektury .
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dalszy na str. 3.
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- Mam 22 lata,
170 cm wzrostu.
Wymiary 86·60-86

Czytam weekendowe
wydania

~ Nowin·.

WE WTOREK

DROZSZE
MARZENIA
JOANNA BOROWIEC

Wybieramy
Miss "Nowin"
s",

Colo

co najmniej
300 złotych

zł

16

za szlachcic

w . Nowinach~

Nie kusi nawet 3,5 mln

sI<,

Na wyprawkę
dla gimnazjalisty

trzeba

występy

Szablomistrz

D PRIMA-PIast """0

~III. ~'",,"'.~

specjalny dodatek

..TERAZ ZDROWIE":
• Stawy pod nadzorem

• Jak nie bać s i ę dentysty
• SOS dla mózgu
• Dzieci. rod zice i emocje
Wlo rek, wlorek . NIe przegap.

Lato trwa!!!
J uż w czwartek specjalny dodatek LATO. a w nim m.in .: zdję
cia naszyc h Czytelników, nades ł ane na konkurs .. Wa kacj e w
obiektywie". Nie prl.cgap! Jui w
czwartek LATO.

Zawisza
,powalczy

Nie zmamowat zwyc~a

SANDOMIERZ. M iędzynaro
dowy Tumie, Rycerski odbę
dzie si, w najbliższą sobotę I
niedziel, na sandomierskim
dzi edzińcu zamkowym.
programie m.in. walka Zawiszy Czarnego z J:mem z AraW
pokazy
gonii .
Będą także

- WSX>fSCY, którzy brali w tym udział, powinni być z tego dumni. Wraz. z du mą powinna Iść w ~e
odpowiedzialność. Musimy pilnować procesów, które uruchomiliśmy przed 20 laty i być solidamI - mówił b. prezydent lech Wałęsa do zebranych wokół jXlfI1nika Poległych Stoczniowców w Gdańsku .
Tymczasem w 12. rocznicę strajku w Hucie Stalowa Wola., pod krzyżem ustawionym obok narzędziow
ni, spotkali się uczestnicy tamtych wydarzeń. Jednocześnie była to i 20. rocznica podpisania. Porozumień
Gdańskich . Na zdjęciu: Wieniec pod pomnikiem PoIegtych Stoczniowców ztożył m . in.Wałęsa. PAP, PK

O gdańskich uroczystościach czytaj na str, 7.

żywych

szachów - odtwor.renie bitwy pod
Grunwaldem, turnieje łucz niczy i
kuszniczy. walki piesze i koncert
muzyki dawnej.
Impreza rozpocznie się na rynku
Starego Miasta w sobot~ o godz.
I l . paradą wojsk biorącyc h udzia ł
w turnieju. O godz. 12 - pocZl\tek
turnieju ryce rskiego. Wieczolem
odbędzie s ię turniej bardów i tancerzy . Najlepszy z bardów otnyma nagrodę od redakcji "N"". Sporoatrakcji tak że w niedzielę . . .

I po wakacjach!
PODKARPACKIE. Uczniowie sz kół podstawowych,
średnich i gimnazjów rozpoczynaJą rok szkolnv.

wakacje. A dla części młodzieży
to bez znaczenia. Nieważne czy
są wakacje, czy szkoła. Nlljw3Ż'
niejsza i tak jest sobotnia impre-

za edn i cieszą się z powrotu do
szkoly. Inni z żal em żegnają

mówią .

Woje wódzka inauguracja roku
szkolnego odbędz ie s ię w Jas ie-

nicy Rosielnej w pow. brwzowskim . Weźmie w niej udzial podkarpacki kurator oświaty. Zaproszeni zostali też wojewoda,
mars załe k województwa i parlame n tarzyśc i .
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nowa kolekcja!

oprawa pierre cardin + soczewki =

Rzeszów
D.H. Europa II, Al.

be zpłatna

Piłsudskiego

Infalinia O 800 200 005

36

2~9

pln

2

Stronę przygotował

NOWINY

Jaramir Kwiatkowskl

tek - niedziela 1 - 3

września

2000 r.

z drugi ej strony

Jerzy

Atletyczna

Krużel

trzylatka
Anamarie
Martinez-Regioo
w wieku 3 lat
waży ponad
54 kilog ramy.
Lekarze zalecili
dziecku płynną dietę.

Nowy wiccprez)'d ent Prze-

ostrzegając,

myśl a. 'lgłoszony przez Un ię
Wolnośc i. Uk Olit"z)'ł Wydział

jakiekolwiek
odejście od reżimu
żywieniowego

szowski ej o ra z Wydzi ał C iepłown ict wa-Ogrze wnictwa Po-

może spowodować
zagrożenie

litechnik i Warsl.awsk iej. Żo
naty, jedna córku . Dotychczas
był pracownikiem MPEC .
Radny dwóch kadencji, w
1.998 r . wybra ny na p rzcwodnicząn.'go

dla zdrowia
i dalszego rozwoju
dziecka.

Kady l\'liej ski ej.

Człon ek Rad y Regionalnej
Unii Wolności. Na st a nowisk u

SZCZERZE

MOWIĄC

Ciemnogród
traci przywódcę

wicepN!7.yd cnta chce podjąć

zadania związa n e z rozwojem
inrrastruktury miastu . kOlllunikacji oraz budownictwa
komunalnego. jar

Wojciech lnglot

Rozmowa z TOMASZEM SOBCZAKIEM z Łodzi
setnikiem Ciemnogrodu

Nowy

przc woouiCl.ący

Rud)'

Miejskiej w I'rzcm yślu . Rodowity przemyślanin (ur . w
1955 r.) ellleswoje dotychczasowe życie zw i ą:w l z tym miastem _AbstJlwenltulejszl'go II

LO; magister chemii (studiu w
U niwe.-syteeic .I aglelloiiskim)_
WlaSciciel pry włltn ej firmy
7.ajmująl·cj si ę produkcj:, ko·
smetykliw . •' u" d ato r corocznej
nagrody dla najlepszego c hemikazIJ LO.
Zapowi edział, że jako prLewodniczqcy R udy Miejskiej
pragnie przt.ode wszystkim
podję€d zi a l llnill zmier7.1łjące

do siwonenia wizji ba rd ziej
prtyjaznego milisla dla młod yc h i dla tyc h, którl,y z drłe
niem m yś lą o s wojej prtyszlo.
k i. Pragnie również aktywnie
włączyć s ię w działalnoSć
ch arytatywną.

Jar

• •
MUlTllOTEK
4, 8, 9, 12, 16, 24, 38, 40, 47, 48,
55, 57, 62, 63, 66, 69, 70,
75, 76

n,

TWOJ SZCZĘŚUWY

NUMEREK
4, 6, 17, 20

22

- Dhł~(:gO uczestniczy pan w
takich imprezach. jak " Państwo
Jarocin" ?
-W imprczaeh Wojciccha Cejrows kicgo biorę udzi;l l od 5 lat.
W czcśn i ej jeździłem do Osieka
w Borach Tucholskich. przyjeidl.am .botulaj czuję si ę jak w wolnym kraju : jak ryba w wocb,ie wśród lud z i. którzy myślą po·
dobnie . T ym bardzicj że podoba
mi się spojil..l!nie na św iat. które
preze ntujc Wojciech Ccjrowski.
- C zyli akceptuje pan to, co
robi Naczelny Kowboj RI'?
- T ak. Ałe to ju ż nic jest te n
sam Wojciec h Cejrowski. To nit'
tcn ~nm człowiek . który napi:>at
k si ążk ę .. K ołtun s i ę jdy". Nie
ma u niego j u ż tej os trości. zęba .
On mówi d z i ś wyważ o n y mi .
okr"gły mi zdaniami . Nie chce siCnarażać.

- Panu mar twi, że Cejrowski
łagod nieje?
- Tak . pon i eważ s t raci l iśmy
au tentycznego przy wódcę. lide-

ra . cz ł owie k a s pontanicznego.
On poddllje s i ę koniunktu ra li z mo wi . Z musza go do tcgo codzie nne życie .
- Może dzieje sif tak , ponieważ Naczeln y Kowboj ożenil
się?

- Być może. O n sam długo nie
uja wnial tego fakt u. Teraz musi
dbać o rodzi nę. Ja mu k iedyś po'
wi ed ziałc m , że mial największy
skarb - e le kt orat. Gdyby kiedyś
chc ial wystartować w ambitniej .~zyc h przed sięwz ięciach. ci ludzie by mu pomogli. Brukuje nam

-
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RZESZÓW

852·27·49

Prumyf,.
T.,rnobrzeg

87~""

822·22·18
It.lo.. Wal. 1122-22.11
"nok, Krosno 4&4-02-83

Ciupaga, ale nie

że

Automatyki }'olitl'i:hniki Rze-

'

::----,

złota

- W re lacji z Mi~dzynarodo ..... ego Festiwal u Ziem Górskich w Zakopanem po mylil iśc ie s ię w naz wie nagrody dziennikarzy. prL)'znawancj .,za tO, co ory gi nalne.
pierwotne, n ;eskażonc manierą" .
T o ciupaga ze zbyrkad;lmi. II nic
złOła ciupaga 7.(' zbyrkaJłamL Może W.1rto też dodać, że jedną z
g lównych nagród olIzy mał turecJci zespół G:viemir Bclediycsi Folk
Dans lari Grubu Izmir. którego bylam pilotką - poinfonnowala nns
Malgorza.tu Chudzik z Rzeszowa.

Drogie

pr.:)'wódcy , Szkoda , że go umlZ
tracimy .
- Czuje si ę p~n człowi eki em
C ie mnogrodu?
- T ak. Jestem z tcgo dum ny.
- Kimjcst C'Lłowick, który na·
leży do tego nurtu'!
- T o człowiek zasadniczy. Taki . który po trafi bron ić pewnych
wartości i walczyć o nie. Czło
wiek . który nie zgadza s ię z pop rawnośc i" politycZOlj. POpI1lWnośC polityczna to bol szewicka
ideolog ia. któ rą czło wiek Ciemnogrodu powinic n tę pić na każ
d ym kroku.
- Obszar C iemnogrodu w Pol·
sce zmniejsza się czy zwięk sza?
- Mcdi a rob i ą ludziom takie
"myd ło"

w głowach . żcjest<:ś my

jeszcze w mniej szości. Mało jeSt
ludzi mądrych , świadom yc h . kon krelnych . Takich. k tórą potr.lfią
s ię przedrzeć przez gąszcz media lnych fałszów .
- Jak zos taje s i ę. selnikiem
C ie mnogrodu?
- Trzeba wp łacić 100 z ł lub
w ielokrotność lej sum y na organi z.1cję 7.1otÓw Ciemnogrodu. Od
lego za l eży, czy ma s ię z l o t ą.
s rebrną czy brązową gwi.1zd~ .
Rozm awiał PAWEŁ

KUCA

POGODA NA DZiŚ •••
Zachmu rzenie całkowite .
przelotne opady deszczu .
Wiatr słaby wschodni. Ciśnie
nie alm . wynosiło wczoraj wieczorem w Rzeszowie 986 hPa,

- M ieszkam w domk u jednorodzi nn ym. M ies ięczna opłata za
wywóz smieci wynosi dziś 4,30 zł
<xl osoby . Dla lokatorów bloków
tego rod7.llju u słu gll jest o wicie
tańsza. bo ponoć mniej koszto wo
na. T akie przynajmniej infoollilcje
u zyskała m w dyrekcji MPGK w
B iałej . Sądzę. jt.'<łnak , że nic jest to
sprawiedliwe - sygna liz uje Czytelniczka z Rzeszowa.

- Mieszkam w Dynow ie. prly
uLI Maja. Na zlokalizowany m w
sąsic<łzt wic bloków parkingu jeszcze kil ka lal temu st:l ło kil ka I!araży. Półtora rok u temu podjętO
decyzje o ich likwidacji. Niestety.
tylko cz~ z nich zniknclli z miejskiego kr:ljobnu.u. Trl,y z nich pozos ta wiono i nic nie ws kazuje l1l1
to. by miały być mzebr.lIlc. lnterwencjc w tej sprawie nie zmie niły sy.tuncji. Dowied7ialem s ię jedynie. że na rozbiórke g.may pien iędzy nic nm i do koi!ca roku ich
nie będzie - sygnalizuje CZYlelnik.

Niepoprawna .. 12"
- Wie lokrotnie na lamach ,.N"
niefortu nnego rozp lanowania pl7.ejazdów
rzeszowsk iego au tobusu nr .. 12".
Wywoływany do odpowiedzi dyre kt or rleszows Jciego MPK solennie obiecywał . że rozkłady jazdy będą zmodyfikowane . I na tym
się koilczy ło. Godziny kursowan ia
autobusów .. 12" z pewn oSi:: ią nie
u względniaj!J potrleb pasaże rów.
Przewoźn icy podjeżdżają na przystanki jeden po drugim. Ponownic.
zjawiają s i ę po 40- minut owej
przerwie. Sobotn ie i nied z i e ł ne
rozkłady jazdy uwzg lędniają l M"·
2 godzinne p rzc rwy pom ięd zy
kursa mi. A 10 już gl1l niczy z .1bsurąe m - sygnalizuje mieszkanku
Dmbiniank i.
not. graw
poru sza li ści e Spl1lwę

••• I NA JUTRO
Zac hm urze nie zmie n ne. na
ogól bez opadów. Wiatr s laby
i umiarkowany północno- za 
chodni. Sytuacja biometeorologiczna ulegnie pogorszeniu.
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Nowy rok bieży
W moich czasach szkolnych, przYfXIdających na okres PRL-II,
dzianl'a szkolna mU.riala obowiązkowo wysluclwć plyTlącego z: g /ośników przemówienia ministra oświmy . Nie wiem, jak
jest teraz . więc sam przemówię pedagogicvlie.
Droga Mlodz ież.)'.! Jak straszy raport Zespolu ds . Zmian Klima III. oczekują nas ekstremalne 7,jawiska przyrod/licze, ktore towarzyszą ocieplaniu się naszej plallet)'. Będą to gwaltowne ulewy . powodzie i huragany. Topniejące lodowce w Grenlandii SUUlą się przyCZ)'/IlllI'uostrl poziomu mórz i oceanów. co zag rozi terellom lIisko
polotanym. Brak śniegu spowoduje wysujpienie suszyj/lt na wiosnę, ZWllielJiając tyzne pO/ClI\! nieurodzaj"e ugory. Stresu klimatycznego IIie wytrzymają rÓŻ!l e gawnki warzy')' i owoców. Pojawią .fię leż p/a8i nievwnych dotąd szkodników i inne przeokropne kalaJ.:fivuy. \V tej sytuacji, Droga Mlot/zieży,powakacyjllY powrÓl do ukochanej szklilki to doprawdyfrasvw. d,.iecimw igras~
ka, s mll(1 rat/ość po prOStlI. Tym bardziej t e jllf. ;p niespełna lO miesięcy kolejne waluu_je!
I

września

tiiM"iiit'

Nowy konsul gem.T a!ny RI~ we
Lwowie. Urodził s ię w 1955 r. w
WaJ'S7.awie. Z wykształcenia filolog polski (studia w K UL). Ż0naty, troje dziet:i.
Od 198 1 r . dzi ałał w "SolidarnoŚ4:: i ". 'początkowo na Dia-

łoslocczyżnie ,a polem w Lublinie.Od 1983 r . pracował w Wy.
dawnictwie Na uk owym K UL,
publikuj ąc jednocześnie w wydawnict wac h związanych z Kościołem , mjn. w "Tygodniku 1'0wszechnym" . Od 1990 r. pracownik MSZ. W 1991 r . rozpoczął prac~ w Am basadzie RP w
Moskwie, a w 1995 r . w A łma
Acie, gdzie pełnił funk cje 111 i I
sekreturza. Od 1998r.zajmtlwaJ
się w MSZ Polakami i osoba mi
polskiego pochod ze nia w pań 
stwach b. ZSRR, Azji i Bliskie·
go Wschodu. Nominację na konsula gene ra lnego RP we LwoJar
\\ie otny ma I wrześn ia.

ZWIERZYNIEC

Odlotowo
Wielkie

ożywienie

zauwa-

ża się w ś ród wędrownych

ptaków , które zwiastują
szybsze w tym roku nadeJście jesienI.
dlec iala już większość bocianów . wcześn iej niż w latach
ubieg ł ych - mówi prezes Przemyskiego T owarzystwa Orn itologicznego. Przemysław Kunysz.
- Nad Cyprem widzi s ięduie stada przelatujących bocianó w. któ-

O

re zwykle widywano tam dopiero
we wrześ n i u . Do odlotu zb ierają
siC ja:>kólk i. Odlatują też plaki
drapicżne, mi n. myswłowy i błot
niaki . Najbardziej intensywne są
jednak <xlloty ptaków wróblowaIyc h. takic h j ak m.in. pokrzewka
ogrodowa. łozówka, rok itniczka,
kapturka i piegża, które zm ier.taj ą w rejon basenu Morza Śród
ziemnego , zaś pi egża nawet do
ś rodkowej Afryki.

~~1-2m1s
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TOWARZYSTWO STUDIÓW
SAMORZĄDOWYCH

I GOSPODARCZYCH
W RZESZOWIE

-ZAPRASZA
.,
POLICEALNE STUDIUM
ADMINISTRACJI
I ZARZĄDZANIA
dZillł:ljące pod putrQn:lIem
Wyższej Szkoły

Administracji i Zarządzania
w Przemyśl u

'- . 23/12'
"" Krosoo

JAN łoI/SZeZA K

Krzysztof Sawicki

śmieci

Garaże zostaną

•... .•......................•........••.••..........•

Al, T. Rejtan. 51, tel, (011) 862-22-18

A PROPOS

ZADZWOŃ

• ukończenie Studium pozwala na
kontynuowanie nauki na wyższych
studiach administracyj nych
Inform ację

i zapis)':

• 35-068 Rzeszów. ul. Grunwaldzka 13
(siedziba U MCS. p. 17)
Icl Jfax (0- 17) 852-56- 19.

852-56-18. 852-00-30
Na ~·f<.e"ie zai"tere.(I)",'all)·t'l1 wysyłamy
brzplalllit' ;'l!orllłil1Qr p()d wsk.ażally adns!

!
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Sprawy wykopalisk
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ZASYPAC
CZY NIE?
Honory bojownikom Polskiego Września

101 oficerów
Ponad stu uczestników
walk 1939......1940 otrzymało w
rocznic, wybuchu II wojny
światowej stopnie oficerskie.
Uroczystość odbyła si, w
Klubie Garnizonowym w
Rzeszowie.
o wojska trafilemw 1930 r.-

Dwspomina 9 1- letni pplk. w
stanic spoczynku Sta nislaw

sze sto pnic. w ręczy ł p ł k dyp!.
Emil Wojewoda, l a stępca szefa
Sztabu Wojskowego. Kombatantów uho norowano rangami
pułk owników. podpu łkowników,

majorów. Nominacje na podporuczni ków (85 osób) przekazy·
wal pik dyp l. Jan Wojtyna. kome ndant Wojs kowej Komendy
Uz u pe ł nie ń .

Uści·

lowski, który otrlymal nomina·
cję na pul kownika. - W '39 znów
si~ zaciągną le m i już I w raśnia
w alczy łem z nie m iecką 4. Dywi·
zją Pance rn ą pod M okrą na zachodniej granicy. Bitwa rozpoczęl a się o godz. 4.50 ... Uda lo mi
s i ę u niknąć niewoli . Wr6cilcm do
domu na Woły ni u i wstąpi łe m do
27. Wołyńskiej Dywizj i AK. Od
kwietnia '45 słu ży lem w Ludowym WojSku Polskim.
Akt y miano wa nia ł 6 o fi cerom , którzy awa nsowali na wyż'

Dziś

w poł u dn ie w Rzeszowie
zostaną w łączone syreny aJarmowco Prlez 3 minuty prq ·
pomi n ać będą o rocznicy wybuchu 11 woj ny światowej.
Dla uczczenia pamięci lud zi
tamtych dn i kombatanci, wojewoda podkarpacki, marszałek województwa podkarpackiego i prezydent Rzeszowa
z l ożą wiąza nki kwiatów na
grobach żołn ierzy po ległych
w czasie II woj ny św iat owej .
ala, si
OOcjalny Prudstawiciel
Wydawnictw Szkoln ych
i Pedagogicznych

i
i

IWOlclllIsI...m:

eRZEMYSL

ul. Kościuszki 7

te'. 678-75-83
10 te'. 670-34-60
LESt\:O. ut. Parkowa 5

ul. Borelowslóego

tel. 469-90-01

U.5.TRZ.'OO.D.OLNE
ul. 29 Listopada 6

SZKOŁA~~Kńlwl
tel. 85-20-720

mówi Jan Gamcllrski, dyrektor
M uze um Podka rpllc ki ego w

KROSNO. Probl em - c zy

K roś n ie .

relikty XIV-wiecznego go·
tyckiego ratusza, odkrytego w Rynku będ ą zac ho·
wane, czy zostaną zasy·
pane - musi zostać rozstrzygnięta w ciągu tygodnia . Prezydent Krosna
nie wyobraża sobie, by wykopy pozostały w Rynku
na zimę.

Zdaniem prezyde nta Zimk i
- koszty takiego p rzed s ięwz i ę
c ia by łyby niewspólmie rne do
liczby turystów, których atrakcj a może p rzyc iąg n ąć . Jednak
najwięk szy problem ł eży nic w
kosztac h (ocen ia nyc h na o k .
500 tys. zl. jest moż li wość znalezie nia ic h w b u d żc.cie ,",li a.
s ta). ale w procedurach zwią
za nyc h z. uzys ka nie m poz wo·
lenia na budowę .
- Jeżeli c hociaż jedna osoba
z ponad d wud ziestu wła śc i c ie
li nie ruchomości w rynku wnie s ie pro test i s pra wa trafi do Sijduo sprawa przeci'lg nic s ię do
5-6 lat - mów i Zimb. - Pozos tawien ie wykopów na tyle ł a t .
nie wc hodzi w rac hu bę.
B udow la odkryta w Rynku
to dm gi (po Krakowie) znll ny
do t ąd w Po lsce ra tusz kamie nny z tyc h czasów. Arc heolodzy zn aleź li także wiele un ikal nyc h drob nyc h za bytków:
rzeżbione ka n e, że l azną lopat ę. g ro ty strzał i be łt y kusz).
plomby ku pieck.ie i formy odlew nicze do ozdób z podobnymi e mbl ema tami. mo nety.

edł ug

planów.

m ia-

re n - utwa rdzony. Na Rynku
mia łu by zos t ać po ł ożo n a kos tka. - Koncepcj i,jak zagospodarować wykopa lis ku. na rlI z ie nie mamy - mówi prezydent Roman Zimka. - M yś l imy
o ty m i rozmaw iumy 7. a rc h ite ktam i.
A rc heolodzy chc~ udos tęp
nić relikty ra tu sza po przez
obud owa n ie ich beto n ową
śc i aną z czterech s tro n i przykryc ie p l y tą na poziomie powierzchni Ryn ku , z zejście m ,
u m oż li w i ającym zw ie d ze nie
podziemi. - To mogloby prl.yciąg n ąć turystów . J eś li nic omi ną Kros no i pojad ą da lej -

marzenia

ClqQ dalszy ze sir. 1

Parado ksalnie im ludzie biedniej s i. ty m wi~cej g rają . Potrzeb ują pieniędzy na życie. Po każdej podwy żce zak ład6w
je!'l mniej . POlem sytuacja wraca do normy . Z naszyc h badań
wyni ka też, że sezon w Lotto
Z'Iczynll się jes ieni;1 - t ł uma -

czy S t ani s ł aw Ficek , dyrek tor
rzeszowskiego oddz i a łu ToUlli zatora Sportowego.
Dwa razy d roż!'ze zak ł ud y.
choć pr.t.yjmowllne ni echę t nie
prlcz graczy. oznuczają jednak
wyższe wygra ne . Dotychczas
na ku m ul ację. czyli nu na s t ęp
ne losowanie. przec hodzi ł o 50
proc. głównej wygranej. Pod

INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

tel. 46j·70-6S

ZAGOsz. ul. PitsudsIOOgo 14

W

tel. 462-31- 11

STOSUJEMY TYLKO CENY
kATALOGOWE, USTALONE
PRZEZ WYDAWCĘ 1

sPrz'lczki do pasa, kośc i do g ry,
wyroby ze s kó ry. Zn<l lezis k:!
dowodzl'. że Kros no zasłuży ł o
na miano .. małego Krakowa".
Na s posób prowadzenia wykopal isk (:wcz:ę to j e w 1999 rok u) narzeka ł a g rupa wlakic ie·
li ni e ru c ho mości i kupców ze
S tarówki. Dotyc hczas ich arg ume nty były odr.LUcane prlez
szefów Mu ze um Podkarpackiego. któ re prowadzi wyko pa lis k.!. Zdaniem dyre ktora.
odkryc ia arc heologó w zas lug uj., na wye kSIX"l nOwanie . Powo ł uje s i~ na o pin ie au toryte ·
tÓw. mlU kowców, archeologó w
i history ków sztuki. któ rzyod·
wiedzi li teren wykopali sk oraz
zain te resowa nie, j akim c iesz:,
s iC wyko paliska ze s trony
m i eszk ańcó w.

- To. co miasto ma cennego, powinno być eksponowane.
Jed na k nie ma opi nii rzeczoznawców. czy pozo!'t<lwien ie
wyko pów nic spowoduje n p.
zagroże n ia d la zabytkowych
obiek tów R ynk u . Na sp rawę
trle ba patrleć nie tylko pn:ez
pryzmat arc heologicznych odk ryć - mówi Józef G uzik z Unii
Przeds iębiorców i W ł aśc ic i eli
Nieruc homości.
•
waru n kie m ,że nikt prawid1owo
nic wyt ypowa ł szóstki. Teraz
na n as tępn c lo sowanie przej dz ie cała pula .
- Kto jest haza rdzi stą i ta k
będzie grał. bo musi. Poza tym
m iłośników tOlka zac hęcą wyż
sze wygrane. To będ z i e konkre t ny pien i ądz. wice będ:1
c hęt ni - prl.ekonuje g raez z kolektury przy H etmań s kiej .

losowanie nlld kand ydatami
przez U nię Wol·
ności na prominentne stanowiska
we wladzach samorz'l<lowych Prze·
mYśla odbylo ~ ię bez niespodzi,,nek . Radni , zgodnie z Zllpowiedziami,odwo ł ali ze stanowiska Janu BłOln iekiego. który z fotela prze·
wodniczącego prleniósł się na Sl)()leeznego członka Zarz..1du Mi tls ta.
Zająl mit:jsce Jana Skwarczyńskie
go. któremu dotychczasowi koali·
cjanc i zarzucali dziułlUlia niezgod·
ne z programem wład z miasta.
Ob3j czlonko v.'ie UW, przedstawi3j'lCswoje sylwetki oraz progmm
dzi3łn n ia, zalnaczali. że chcą si ę
skoncc J11rować' nad prl.elamanicm
s1tlgn tlcj i gospodarczej mias ta. Jak
zaznaczył nowy wiceprezydent Jerzy Kru że l, decyzja o wejściu do
koalicji z S LD i .. S3mor7.ądnym
Przemy ślcm" podyklowrum była koniecz nością podjęcia energicznych
dzialań nad rIItowuniem miusta. Jar

G

zgłoszon ymi

BILETY
DLA CZYTELNIKÓW

Uzdrawiający

duet

Rodzinny duel bioterapeutów,
Halina Fory stek-Ceg li ń ska i jej
syn Dariusz Fo rys te k - będą
przyjmować pacjentów w Rzeszowie w po n ied z iałek o godz.
16.30 w Klub ie Akwarium przy
ul. Pułas kiego .

Ił

C h c ą c be zpłatni e s korLystać z bioenergotcra-

.
.

pc utyc znych zabiegów
wlsL"lrczy zadzwonić dziś
w godz. 10.00 - 10.05 do
naszej redakcji : tel. (O 11) 852
27 4łI . Na tych, ktwly dodzwoni:I
si ę naj szybc iej , czeka 5 bezpłat 
nyc h biletów mi leczniC"l y seans.

,

JOANNA BOROWIEC

WYŻSZA SZKOŁA

SZKOtA

te'. 46 1-22-93

SAN.QK, ul.lenarlowicza 2

podręcznikó w

Wybór Jerzego
na wiceprezyde nta
oraz WOjciech a Ingl ota na
szefa Rady MIejskiej to efekty wczorajszych obrad samorządu . P rzypieczętowa no tym
samym poszerzenie koalicji
rzą dząceJ miastem .
Krużla

....... ..... •.... ..•.......... .... ••• •....•. •..... ....................................................... •.

oatasu dodatkOwy nabór

Dysponujemy pełną ofertq
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regionalne

•

Kilka

lądza

uderzeń młotkiem

ANDRZEJ KOZlCKI
TARNOBRZEG. Plac Bartosza
Głowackiego jest jednym z
najspokojniejszych miejsc w
mieście. Można po nim space rować w miarę bezpiecznie
nawet o północy. Tymczasem
jedna z gazet napisała o maj ą cych się odby ć tam zamieszkach.
ed ług

gazety, tarnobrzeska
młodzież chce pożcgnać wakacjc-ro7.fóbq, podczas której maj ą wa l C'I.Yć 7. sobą chuligani z Ko-

pemika. Skalnej Góry i Dekutow:.kicgo. Gll7..eta dooiosla, że dla spacyfikowania 7,mniCS7..ck komendant
tarnobrzeskiej policj i anul owa ł
wszystkie urlopy. w stan gotowości

postawiono ocIdzinł prewencji w

R7.esZQwic.
- Nie oowolywalcm policjantów z urlopu . Dziennika r/. listy57.a1. że na komisji Ix:zpicczcristwa
Rady Miasta dyskutowano o port.ądI..1.1 w micscie i poniet>ła go fantazja. To r.lt,'C7. nonnalna. i.c grup.'l
prcwcncyjnajcst w sIanie gOtowo-.
ki do działania - oświ adczy l ..N"
Zbigniew Malys. ~zef tamobrze·
skiej policji. - Policja z Podkurpaci... nic otrzymuje sygrm ló w, że
mlodzieiostatni dzieli w... k'll:ji chce
.. uczc i ć" a wanUlr.tmi - oswiad·
ClOno nam w wydzillle prewencji
Podkarpackiej Kome ndy Policji.
D.cgo sic nic rohi dla pozyskania Czytd ni ka ! W wy my·
~ Ianic krwawych jutek trleba
wlo'lyĆ mniej wysiłku nii np. \II
1.Ilalczienie tzw. pozytywnego
bohalera. GOI7.cjjcdnak. że takie publikacje. to jawne prowokowanie m lodz ieży. Jeżcli
jednak dojdzie do bijlllyk , czy
autor publikacj i czcsć wi ny
wcżmie. na swoje sumienie?

W SKRÓCIE

Poczw6ma stjuczka
Jedn a osoba ra nna i c:tw ry
uszkodzone sanl(x~hody. to skutki ~rodowej kraksy na ul. Lwow s kiej w Rzeszowie. Zjci.dżaj"cy
na prawo mercedes najech~\I na
jad ącego prawym pasem ford a
mondeo. po czym najechał na t ył
pop rLedzającego go forda tmllsita. DostawC'Le au to udcrzylo jesz.
cze w stojącego na skrLyi:owaniu
fiata 170.
baj

Policjanci

w lesie

Policjanci zatrąma l i na gorącym uczy nku 25 - lecn iego
mies zkaric a Ryszko wej Wol i,
który w lesie ko lo Wą wo l ni cy
krlldl drewno. Zdążył już wyI'"4b.'lĆ
sponlliczbc; jesionów i lip waft ości 1 500 zl.
Jm
J aki ś mbuś włam al s ię nocą

TOMASZ R OWI~SKł

Do

w i ać,

Zie lonką .

Kilka uderzen wyslarczyfo.

Kieszonkowcy, bazarowi
" kolejowi '" i " autobusowi'". Doskonale wiedzą , jak wykorzystać każdy moment nieuwagi, zagapienia się czy niefrasobliwośc I. W ostatnich
dniach u akty w nili sIę
twierdzą krośnieńscy policjancI.
oszuści , złodzieje

W Krak o wskiej w
łaściciel

Zapowiedzial.

że

/lie

opuści

dobrowolnie mieszkania.

Calq pillt kt zatrz yma no w S3mochodzie nale żący m do obywa te li Ukrainy (w wieku 23 i
24 lut). kt órzy prz.yjec hali do
Po ls ki legII lnie. korz.ystaj ąc z
przej śc i:t gra nicznego w Hrcbcnncll1 , po czym oczeki wali na
Afg;uiczyków po naszej stronic.
by przerzucić ich do Niemiec .
Imigrantów i pomOl'n ików uję
to. gdy wyruszyli ju ż w kieru n-

ku polsko. niemieckiej granicy.
Trzej bardz.o młodz i o bywale le Afga nis tanu . w wie ku 16 .
17 i 18 lat. nic mieli przy sobie
ża dny c h do kumentó w. Ilni bagaży. Byli zmę cze ni i wygło 
dzeni. Jeszcze wczoraj mieli zostać prz.ek:lz.ani s lu żbo m granicznym Ukrai ny. Ich pomocnikami zajmie s it; Prokuratu ra
Rejonowa w Lu baczow ie . jm

.. ... ....... ........ .. .... -.... ..... .. ....• . _ ...... •... ... ..... ...... .......... .
Panu Arturowi PYCHOWSKIEMU
R'ldncDlU Rady Miejskiej w Stlll ou cj Woli
wy razy szczcrego ws półczucia z pO" 'odu Ś mie.-ci

SkładQją

Zo.rJ/d i pfe/co ...·llic)'
f)f)skO/wlellia
Za ....f)(/o ...·ego II' R~eszo"'ie
Zakładll

Odd::ialu IVl"·N ~lr.;Ilt/:U
;oa lros/.:/i"·q opil't,
pmk",s clIOroby

mojego Męża
Ił/tuJa

Alicja Kato ....sko z d;idmi

mendunt powiatowy policji w
Sandomierzu. - Pocztowcy nie
c hcą zach ęcać potencjalnych rabusiów do napadó w. dlatego proszą o nieujawnianie wyso kośc i
lupu .
Na tychmiast po napadzie policjanci rozpocZCli poszukiwanie
napastników . Do akcji zaangażow ano przeszkolo ne ps y. na
drogach usta wio no blokady. Jednak bez rezu lt atów. W powiecie
opatowskim niejest to pierwszy
na pad na lis to nosz.a . W ub .r. do
podo bnego zdarze nia doszło w
okol icach Bać kow ic. Sprawców
nie znaleziono.
Osoby, które mog ą pomóc w
ustaleniu sprawców napadu, policja prosi o prlekazywanie infomlacj i KPP w Opatowie (tel.
nr 868-27·3 1) lub do najbli ższej
jednostki policji. Wl ożn a skorzy.
s I ać t eż z bezpłat nej infolioii
0-800-55997. Po licja gwamntuje peł n ą anoni mowość.
KATARZYN A SOBIENIEWSKA

Okazja
czyni złodzieja

Nakryci na granicy

MATKI

a

(0 -

we rle. Nagle na drodZI! pojawiI
s i ~ ciem ny samochód zac hodniej marki - BMW ar&, volkswagen. Auto nagle pot rąc iło rowe r. Li s tonosz wyw róci I s iC .
Dwaj zamas ko wani mcżczyź ni .
któ rzy wys iedli z samochodu ,
zaci;jgnt;li listonosza do lasu. że
by udaremnić jego krzyki zakleili mu usla taś mą samoprzy lepną,
H bjdankam i przy kuli go do
dr~wa . Zabl'"dl.i mu torbę z pocztą o raz p ie nięd z m i i ucie kli.
- Listo nosz. prócz koresponde ncji , mi ał t akże pie ni ądze na
wy płat y re nt i e merytur - powied z iał nam Ja n Nowak. ko-

s.,

Funkcjonariusze ze Straż
nicy SG w Horyń c u zatrzymali wczoraj trzech obywateli Afganistanu , którzy nielegalnie przekroczyli granicę ukraińsko-p o lsk ą oraz
dwóc h młodych Ukraińców ,
podejrzanych o udzielenie
l m pomocy - po informowała rzecznik ppor. Elżbie
ta Plkor.

mię.

Sk o l a n ows k ą Wolą

s ię

pi~/fgniarkom

~

doszło

w lesie
Ddzo napadu
y
Listo nosz jechal na

mamy nigdzie meldu nku ,
Nieni kttraktuje
z nami nie e hce rozmanas jak f7-CCZy

dr Morii lVł\RZOCIIA ,

Lecha
KUTOWSKlEGO

ni w kominiarki napadli
wczoraj na listonosza z
poczty w Iwan Iskach. Skradziono listy I pien iądze .

eks misji
w czwartek w Tar·
nobrzegu . Komornik po wy·
ważeniu drzwi wyprowadził
z mieszkania rodzinę Chru·
ś laków , która na dziko wy·
najmowała lokal.

Sertlt:n.llt pod::irkt>"'a/lia
i do ..·o "'d::ircv"'ści
lJynluj i Szpitala MS lViA Pl'Ill
lir t.·..·it KAjJ)Z II:" '

sen/U{)/II pod::.i, kp"·(Jnia
,,·sr.yslkiIH PnJ1"/Idoł/lIH
:I/ pomoc i /lduał ,.. u,." mOllii
pog'-..eho,,·~j "rojeg/l M,ta

SKOLAHOWSKA WOLA K.
OPATOWA. Mężczyźni ubra-

niezwykłej

- mó wi Bog us la w C hr us lak,
o su n ięt y s il ą z mieszkani a. - By·
li ~ m y u prezyde nta . On t eż nie
może num pomóc .
Pracown ik s pó ldzicln i po w i ed z iał .. Nowi no m'" . że Chruś la kowie nie
żadnq ze stro n .
W y naj ę l i mieszka nie od pana
2.. któ rego nie. ma w Ta rno brzeg u. Mieszkanie zad l użone
jest na 8 ty". z ł. Sp ó ł dzie lnia
c h ci a ł a odzysk:I(' te n lok al.
W cl,wll rte k rano komo rnik
tarnobrz.eskicgo siJdu wyda l decyzjt;. o wyważe niu drLwi. gdyż
nikt w mieszkaniu nic odpowiadal na wezwa nie otwarcia. Kilka ude rzeri mł O tkiem i dlulem
w ys ta rczyło. by zam ki puk ily .
W mn/ym pokoiku nu we rsa lce s iedzia/a rodz ina . Dzieci poc hlipywaly. Bogusla w Chruslak
z3po wiedzial , że nic o pu ści dobrowolnie mieszkunill .
- Jut ro ro zpoczy na się rok
szkoln y - mówi ł . - Gdzie mamy
i ś ć. jak przygotowll ć dziec i?
Spół dzielnia mieszkan iowa nic
podjcla z nami roz mó w. Chcieli ś m y p hl c i ć czy nsz. al e ni e
c hcem y p l uc i ć d lu g u po poprzed nim lokato rze.
C hru ślako w ie nie m ają stalej
pracy . Nikt ic h nie chce zatrudnic bez meldu nku . Pracujll dorywczo. by za pewnie byt sobie i
dwó m córkom .
•

pieniędzmi

Napad
na listonosza

doszło

do

prlyczepy ga~tronom icznej stoją
cej p.-zy ul. 3 Maja w PrI.l: myślu i
sknld ł 20 kurczaków . Do kom·
pletu wzi ą ł nożyce do cięci a drobiu. a także frytkownicę i czujnik
bezprzewodowy . Nic pogardzi l
im
tei radio magnetofonem.

Z dziećmi

Uciekli z listami i

ZTORBAMI

Kurcze. pieczone

Alicja Kutowska

dłutem wystarczyło

POSZLI

krwi

W

i

MATKI

~

i

składaj"

Prze ...'od/liczqcy Rady Miejskiej i rad,li Rady Miejskiej
K' Sttdowej Woli
Wyrazy

't

powodu

~mlrrd

Panu Arturowi PYCHOWSKIEMU

MATKI
s/ctadają:
ł,troł4'nich'u, koleŻJlNki

i /cl>ltd:,y t Po"';oto",'I'IU
U.-..,d/l Procy

Panu Januszowi
PODLESIECKIEM U
z powodu

ś mit'rci

OJCA
slladajq
dyrelUja i . ·spólproct>,,·nicy
MPDiM Sp.~ o.J}. " Hur.p,,·il'

eWA GORCZYCA

.............. .. .......• •... .... -•......... •.........

głębokiego ws półczucia

• WtĘ CŁA W S KlEJ
wy ruy S't<."'(n ejlP " ·SpÓkLUCh.

mieszkania przy ul.
Kroś n ie nic
z amkną ł drzwi po wejśc iu do
mieszkania . Wykol'"lystal lo zlodziej. który prawdopodobnie mus ial w cześ ni ej obserwować gospodarzu. Ot worzy ł nicpostrzc·
re nie drzwi i wszedł do środka . Z
n ajb li ższego pokoju s kradł toreb k ę z dokumentami i uciekl.
ni ez auwa żo n y prz.ez do mo wników.
Pmcownik biura krośnie ń s ki ej
fim1 y Naflomct wyszed ł -z pokoju. pozo st a wiając klucz w
drzwiach . Jego n ieo~c ność kl Oś
skwa pliwie wykorzystał - zabrni
pozostuwiony portfel wraz z kartli bunkomatową.
Mieszkaniec S targardu Gdans kiego podróżowa l poci"giem relacji Warszawa - Zagór.l. Ra no .
gdy by ł j u ż blisko cełu podróży ,
mit;dzy Ja s łem a Krosnem. poczul się zmęczony i zasnął . Gd y
s ię ob ud ził w przedziale nic byIII j u ż jego plecaku. a wraz z nim
portfela z 940 z ł.
M ieszkan Ka Królika Polskie·
go czekala na all100us do domu w
poczekaln i dworca PKS w Kroś nie. Usiadla na lawr;e, obok poł oży l a torebkC i reklamówl'ę 7.
za kupami. Po pólgodzinie ko-

bieta zeb rał a swoje rleczy Z zamiarem podejśc ia do stanowiska.
z którego odjcZdża ł jej Iluto bus.
Nagle uswiadorni lll sobie, że nie
ma tore bki. Oka za ło s ię . że nie
zauważy l a momentu kradz i eży.
d os ł ow nie jakby to rebka, k tórą
położy ła prLy boku, rozp łynęła
s ię w powietl'"l u ... Razem z tore b k ą strac iła rachunk i bankowe. ponfel (w nim gotówka 40
zł) oraz do wód osobisty.
Obywa te l S łowacji c h c i ał
s przedać 10 tys. koro n na kroś n ień skim bazarle. Trafił na nieznanego mcżc zyz nę. któ ry by ł
gOlów nat ychmiast zakupi ć walutt;. Uzgod niono ce n ~s przcdaży
na 930 zl. S lowak pr zelicz y ł
otrzyma ne polskie pi e niąd ze i
s twierdził. że bmkuje 10 zl. Kupujący przejąl banknoty i jeszcze raz na oczach S lowaka przeli czy ł. Zgadzalo si ę co do groSZ:I. Kupujący szybko si ę oddalii.
a obcokrajowiec ponownie przerachow~l l z łot ów ki . Doliczyi s i ę
tylko 330 zl. Zostal oszukany na
600 zl.
To tylko kilka przy kładów z
ostatn ic h policyjnyc h I'"J ponów
ś wiad czących o tym. że .. okazja
czyni złod ziej a "' .
Sierlant sztab. Alojzy Pasiowiec z Komendy Miejskiej Policji radzi: - Po rtfele i portmo ne tki najlepiej mie ć w wew nętrz
nyc h kieszeniac h ubrań. a by w
ka żdej c hwili m oż na by ł o zorienlować się. czy nie s ięga lam
obca rc ka . Po rt feli nie na l eży
t l'"ly mać w rek lamó wkac h i innych torbach.

!,

Radne mu Rady Miejs kiej w S ta lowej Woli
współclucia z powodu śmie.-ci

wyrazy szc,ze.-ego

MATKI
skJadajq:
Prezydellt Miasta, Zar"ld Miasta oraz pracowlticy
Unędu Miasta w Slalo ...'ej Woli

piątek
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Co o początku nowego roku
szkolnego myślą uczniowie?
Lidia lach z II klasy LO w
Rudniku cieszy się, że idzie
do szkoły. - Odpoczęłam.
Wolę szkołę niż wakacje .
Przynajmniej się nie nudzę 
mówi.
Od dziś w nowej szkole będą
się uczyć Wojtek i Daniel z
Dąbrowy. Zaczynają naukę w
I klasie Technikum Elektro·
nlCZnego w RzeSZOWie. - Poznamy nowych łudzi . Trochę
się boimy, ale to chyba normalne - mówią.
- Kto się cieszy, że już po wakacjach? Ja nie. Nie przepa·
dam za szkołą - mówi Daniel
Chlebek z Technikum Energetycznego w Rzeszowie.
P odobnie m ówią Magda i
Sabina z I LO w Rzeszowie. - Nasza szkciajest fajoa,
ale już czekamy na następne
wakacie. Bez różnicy, że po-czątek roku jest dziś. I tak week·
My czekamy
na sobotnią imprezę - mówią.

""'-wolny.

I pO wakacjach!
Ciąg dalszy

Pcx!czas inaugur3Cji w Jasieni·
cy zostanie otwarta nowa hala
sportowa. - Dumni jesteśmy z te-go, iż to wlaSnie my dostąpilismy
tego zaszczytu. ale rzeczywiście
marny sięczym pochwalić . W dwa
lata zrea li zowali śmy dwie duie
inwestycje, które słu żyć będą nuszym dzieciom - mówi Stanislawa Augustyn , dyrektor szkoly.
Uroczysty będzie td. począte k r0ku szkolnego w SP w Opaleniskac h k. Grodziska Dolnego, ktOra otrzyma i mię genemla brygady
Witolda Nowiny-Sawickiego.
W R.....csz.owie inauguracja roku
szkolnego odbędzie się w nowo
wybudowanym Gimnazjum nr 7
prl.y ul . Rejtana. W piątek ogoJz.
10 najzdolniejsi uczniowie otrzymają Nagrody Prezydenta Mia sta Rzeszowa "Młode talenty". O
godz. 8 w katedrze rLCszowskiej
zostanie odprawiona msza .~w. dla
uczniów i nauczycieli.
- Szkoła jest gOlOwa na przy-

Ciuchcia
zwalnia
BIESZCZADY. 1 września
b ieszczadzka kolejka leś na
przestaje kursować codziennie. Przez najblliszy
m iesiąc będz ie Jeździć już
bądź na za-

tylko w weekend
mówienie,

iuchcia będ z ie s lużyć turystom w.soboty i niedzielc. odbywając jeden kurs na 1ra.<;ie: Majdan - Przys łup (godz. 10- 11 .10 i
powrotny od 11 .40 do ł 2.50) . Paza tym oferuje o na wszystkim
chętnym ku rsy na zamówienie.
Odbywać się onc będą w obydwu
kierunkach: do PrLyslupia i do
Woli Michowej. Można ta kże zamawiać kursy krót<;ze np. Majdan
• Solinka czy Majdan - Balnica.
Tegoroczny sezon w Bieszczadach by ł wyjątkowo kie pski .
Deszczowy lipiec sprawi!. że turys tów w Bieszczadach by ło niewielu. Odbi ło si ę to na ł iczbie pasaże rów, którzy skorzystali z
usług kolejki. Ze wstępnych wyli czeń wynika, że przewiozła ok.
20 tys . pasażerów . Przed rokiem
było ich ponad 30 Iys.
emes

C

jęcie uczniów. żeby tylko chcie-

ze str. 1.

•c:;;;:::_
.

nobudowy ~ .. dt_n.J :
,
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Meta i start
Dojechałlśmy

do mety rundy
XVI. Na odpowiedzi czekamy
do 7 września, Cztery dni póź
niej rozpoczniemy wręczanie
atrakcyjnych prezentów,
wśród nich premię 1000 zł! W
poniedziałek startujemy do n0wego etapu. Nie przegapI

ak

grać.

by

Jpuzzle z ..
jesz obrazek

wygrać?

Wycinaj

N". Gdy skompletu(10 puzzli), naklej

go na kartę pocztową . Dziś 1..11mieszczamy kupo n, na który m
naleiy wp i sać odpowiedź na pytanie (Jak nazywa się najtanszy

'IlU ~ rDM4lr
t.ńnrl,

dziennik w naszym regionie?) i
nak.lei Ć na tę s amą kartkę (jesli
kartę w lożysz do koperty , to proSimy o umieszczenie dopi sku
"Skarbiec").
Karty prze sy ł aj pod adresem:
Spółka "R-prcss" , 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 3 (skr.
pocztowa 251) lub do redakcji
(35-016 Rzeszów, ul. Kraszewskiego 2). Kart y można też do-

Itr- 16

rlł.

I

.::::. I
'l.U

,..,1/ m.u-17

:

l

:

-------- ------ ---- -XVI.
-- ~

Dziś dziesiąty puzzel fUndy

307. Józefa Pele z Łańcuta
- bon o war1oścł100 zł do
realizacji w skłe pach Heatlng In. tgaz ;
308. leonia Kraft z Sanoka - komplet lazłenkawy •

W

JOZEFLONC2AK
RZESZÓW. Negocjacje placowe
mlę;dzy zarządem a związkami
zawodowymi w PP Zelmer zakończyły się w czwartek zawarciem porozumienia, ByłO
to możliwe dzięki wzajemnym
ustępstwom,

~ iązki zawodowe U7JlI\lyzn U1.R·
L S:lllnione wprowad7.cnie IZW. ela·
Stycznego c.....'\Su pracy (prlY braku
1....mówicń produkcyjnych pmcowni ry pójdą nll urlopy). Zrezygnowały także z domag:mia się 15 proc .
podwyiki plac: . ZaakceplOw(lno w
ten sposób decyzję Boże ny Oborskiej, ~dczyn i ZclrOCTU. o podniesieniu płac wszyslkim prJOOw-

Czy wojewoda zmieni

nikom o 7 proc. Związkowcy wycof... li się także z ....apowiadancgo
sporo zbiorowego.
Z,1rqd ZclmeTU nic wykl uczył
jeszcze jednej podwyżki w Iym r0kit. - Na lemat jej wysokości bl;dą
negocjować ZWillzkowcy dopiero w
grudniu. po analióe wyników i moż
liwoSciach ekonomicznych firmy powiedział Witold Li choń . r/.ceznik Zclmenl .
Nic bl;dzie też jui w tym roku
zwolnień grupowych. a ....arI.:)I.I wycofaJ s ię z zamiaru likwidacji wy·
dzi ałów remontowego i silnikowego. W łaś n ie plany ich likwidacji ,
zwi:p-.anc 7. restruktu ryzacją fimly ,
budziły sporo komrowcl3ji i unie·
rl10iliwillly podpisanie zgody ze
związkami.
•
swoją opinię?

Jeszcze raz
PODKARPACKIE. Program re-

strukturyzacjI stużby zdrowia
nie zostanie zmieniony. W pią
tek Regionalny Komitet SteruJ ący, który dokument zatwierdzał, Jeszcze raz zwróci
się do wojewody Zbigniewa
Sieczkosia o zmianę jego negatywneJ opinii o programie.
służby

DZIŚWYGRAU

starczyć osob iście.

Sponsorem nagród rundy
XVI jest firma "TOM-DEX" z
siedzibą w Łancucie , przy ul.
Rzei.niC'l.cj lO.
Firma prowadzi. spnedtli zmechanizowanego sprzętu AGD
oraz. mebli kuchennych na tp.
malł/ienie . Jest dystrybutorem
firm: ZELMER" AMICA, ARISTON, INDESIT, NARD/.

l

· .....
zort AGO
do _
_y
_I~_p

rogram I'CStruktury1.aCji
P
zdrowia, przygotowany prl.CZ
Rzeszowsk:j Agencji; Ro-l.woju Regionalneb'O. Komitet zatwierdził jeJoogIośnic.Jcdnak IX> rx.'gatywnej opinii wojewody, resort 7.dr'owia w ub.
tygodniu WSlilymaJ się z wypłatą 18
mln zl dla Podkarpuckiego. Na wtorkowym spotkaniu uSieczkosia usta-

1000. re Komitet odniesie się do UW;1g
po.cz wojewodę .
Czlonkowie Komitctu Sterujące
go zebrali się w C'l.wanek i jednogłośni e zdecydowali, j.c dQkument
powstanie bez zmian .
- Kornitet prosi woje\\'Odę o zwcI)'fikowanie opinii i pozytywne ustosunkowanie s ię do progrJ llllł.lcgo
uwagi zostali,! uWlględruone na etapie przygOlowallia slratcgi i polityki
zdrowotnej województwa - poinfonnowal po spotkaniu Stanisław
Oióg, starosta rt.eszowski i wiceprl.CwodnicUfCY Komitetu. Stanowisko Komitetu ma tmfić do wojewody w p iątek. Komitet Ola nadzieję, re jeszcze tego samego dnia
uzyska odpow iedź.
bal
zgłoszonych

pon iedz ia łek kolejn i
Możasz by ć

zwycl,zcy.
wśród nlch l

W sprJwieodbioru nagród prosi my o telefoniczny kontakl z
Działem Marketi ngu, nr (0- 17)
862-67-77, w godz. 12- 14 . Nagrody prosimy odebrać w ciągu
tygod nia.
zblg

r----------------------------------------------,

S1KA1IUMlEC
Jak nazywa al,

najtańszy

,: Imię~ nazwisko i adres

,,,
,,

Runda
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dziennik w naszym regionie?

OSKOK
LETNIA

ZgOO/.lltll sę na prlClwar/.ómie pr/.cZ
R·press lt1()ich danych osobowych dta
potr~cb

POtYCZKA
PROWIZYJNA

I:onk ursu

Tak

wygląda

cafy obrazek.
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O/RlESZ6w1l
PIK WoIno6d 12
OIMElEC
At. NI.podl&glo$ci 3
O I JAROStAW
ul FI'IlnclNbńMI18

Od 10.000 do 100.000 PLN
na bu~ domu, zakup
mleuk.anla, działki, mat bud.
Dla osób fizycznych i finn.
Max. okres spiaty 112 m-cy.
Oprocentow8{lle 2,5% l'OCZIIie
(bo nie jest to kredyt bankowy).
Nie wymagamy zaświadczeń
o dochodach.
Oplata wstępna tylko 4%1

weszły zak łady

śc isle wspó lpracować .

- Powinna się przyczyn ić do lepszych efe.któw ekonomicznyc h
- uwa7..3 Zbigniew KoslI:a.jedcn z
dyrel10rów w ZM w J arosławiu. 
Wplynie to na unowoczeSnienie
technologii i poprnwę jakości wyrobów, pozwoli na umocnienie s ię
na k.r.ljowym rynku i na zwiękl.-ze
nie eksportu. WięW.f też będą moiliwości promowania naszych wyrobów.
•••
wab

KUCA, al, bor, emes

.u~I.I_n,

oprócz J a ros ł aw ia.
mil,!SllC w Sa-kołowie , Tarnowie. Kole i C'LyŻC
wie. Wszystkie zachowają swoją
nazwę i bl;dą oddzialami spólki.
Zakłady te zostały w ostatnich la·
tach gruntownie zmodernizowane
oraz posia dają upra wnienia eksponowe do krajów UE j USA . W
nowo powstalej spółce bt;dą z sobą

W

PAWEŁ

. p.oI_ow_l.

fuzja
S.A. przystąpiły do spółki akcyjnej " Sokołów", która kontrolowa ć będzie ok . Jednej
czwartej krajowego rynku wyrobów mięsnych.

lówce ; uwai ajll , że będą mialy
tam gorsze warunk i nauki ni ż w
miejscowej szkole. Rada Gminy Ku ry łówka na czwartkowym
posiedzeniu podtrzymała decyzję
o zlikwidowaniu oddzialu zamiej scowego gimna:.:jum w DOI'
browicy.
- Utrlymaniedrugiego gimnazjum kosztowaloby gminę 160 tys i ęcy z łot yc h rocznie - powiedział wójt gminy Tadeusz MastaIen. - Subwencja fin ansowa pokry łaby tylko po lowę kosztów.
Oczekujemy na dzieci z Dąbro
wicy w naszym gi mnazjum .
wszystko jest prągotowanc. łącz
nie z ich pr1.ywozem.
- Wylicze nia kosz tów są nie
dość dokladne i nic wiadomo. ile
rzeczywikie nasze gimnazjum
kosztowałoby gm inę. Nasze dzieci będą c hodzić do sz.koły w D'Ibrowicy, do czasu aż pr'-Ywr6cone zostanie w niej gimnflzjum zapowiedzie li rodzice gimnazj a·
listów.

riilitilo-MEj['-iuCHiiiYCii~

Mięsna
JAROSLAW. Zakłady Mlęszne

li prąjść - mówi Anna Maciejak ,dyrektor I LO w Mielcu. Rok
szkolny w gimnazjum w Rak:szawie rozpocznie s ię mszą ś w . Potem uroczysty apel. - Mamy jeszcze mały remont. Zmieniamy pokrycie dachu - informuje dyrektor
placówki. Henryk Zielonka. - Ale
n au kę rozpoczniemy na pewno.
Tymczasem ponad 100 osób
rozpoczęło straj k w SZKole w Targowiskach k. Krosna, Rodzice
protestują przeciwko likwidacji
miejscowego g imnazjum. Nie
che:} pasy łnć dzieci do oddalonego o kilka kilometrów gimnazjum w Miejscu PiaslOwym. Rada Gminy twierdzi. ie placówkę
w Targowiskac h za mknięto ze
wzg l ęd u na zbyt ma ł ą licz bę
uczniów, Rodzice zapowiadają.
żejeżeli władze gminy niezmienią decyzji. gimn azja liści nie rozpoczną na uki.
P rotesl uj ą także w Dąb rowi 
cy. Mi eszka ńcy nic chcą posy łać
dzieci do gimnazjum w Kur y·

ZGODA
WZELMERZE

PROMOCJA TRWA
od 1 do 30 WRZE_tA

NOWINY
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tek - niedziela 1 - 3
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wyborcze i regionalne

Wybory 2000

t Wybieramy najlepszych lekarzy

Z PÓŁDYSTANSU
JAROSUł W

WIELKI PLEBISCYT .ESKULAP 2000"

A. SZCZEPAŃSKI

Wszyscy kandydaci
są

sobie równi

Cokolwiek ?Job; tcraz wrząa pllblicV lej telewizji w !.:we.wii spm wietllill'cj prel.ell/(/(.ji kcm dydalow na prezyde/JttJ RP. będą to ruchy
i decyzjt CZy.f IOformal/le . lilrząd duto II'czt'.iniej pracował no Alek·
Jandra K\\'asniewskiego. Efekt. iP piel/iądz.e podlllllików. jest świet 
ny. Prel.es Kwiatkowski może teraz. spo kojnie " ri.nąl.' dżeme/me/io "
i kochać II'sl.yslkic:ll 13 kandydatów po równo .

Na kogo
zagłosujemy
Na Al e ksandra Kwa ś n i ew 
skiego chce g l oso wać 66 proc ..
na Andrzeja Olecho wskiego I I proC' .. na Mariana Krza -

klews kiego - 9 proc. wyborców
- wynika z pierwszego sondał.u
O BOP po rejestracji komitetów
13 kandyda tów na prczydema .

Na czwartej pozycji z n a laz ł siC
J a ros ł aw

Kulin ow ski (5 proc.) ,

na nas tcpnych - Jan Olszewski
(3 proc.) i Lech Wa ł ę s a (2
proc.). Co setna osoba wskaz ywała na Januszu Ko rwin- Mikkego, Andrzeja Lcppcra . Jana
Łopu s za ll !> ki e go i Piotra 11.0lIowiczu.
Peln" g o t o wo ść uczestni ctwa w wyborach zadeklaro wało 58 proc. Polaków, a 27 proc.
mówi. że "raczeF pójdzie g loSO wa Ć.

TVP przeprosi
Korwin·Mikkego
S:jd

Okrę g ow y

w Warsza-

wic nakazał Te le wizji Polskiej
SA przeproszenie ka nd ydata
na prezydc nla , lidera UPR Ja nu s z:1 Korwin - Mikke g o 7. :1.
przypi s ani e mu nicpnlwdz iwej wy powi ed zi , nadanej w
g ló wnym wydan iu Wiadom ośc i J s ie rpni a_
TVP ma wyemitować w g łów 
nym wydan iu Wi ad om ośc i spros to wanie nic prawd ziwej inro rmacj i podanej 3 sierpnia, jakoby zdani e m Januszu Ko rwinMikkego rad" na popraw~ sytuacji materialnej e mery tó w bylo
umycie mu samoc hodu Z8 p ięc
złot ych . Mu \O n U S I:łpić w terminie 48 godzin od uprawomoc nienia s i~ wyro ku. Wyrok
uprawomocni s ię po 24 goozinac h, jeś l i nic w stanie zlol one

Kandydaci

W

Równy dostęp

T VP 7.wróci la s i ę do PKW o
o pinię w lej sprawie. - Komisja
stw ierdziła."oC mogłoby lo nas narozie na protesty komi tetó w. które moglyby oka7..ae sic; 7...,sad nc powicdzinl Paweł Sosnows ki z
bium zan'ldu T VP. Wczoraj la
ko nce pcja by la m.in . lemate m
spotkania Krajowej Rady Radiofo nii i Telewizji z kierownictwem
tele wizj i publicznej . - Od tego

r. ~---- ------- -- ------------------------------- ~,
,,
,

,1.lm;ę ,::;::::::~:,:.::~~~:~~~:~.:~ j i'
;

2. Adres gabinetu lekarskiego lub Zakladu Opieki Zdrowotnej

po m y s łu odstąpimy. Ośmiu

pokandydatów bardzo 10
oburzy ło . Będziemy pr/.edstawiae
te progrnmy z udzialem ekspertów
lu b też znajdziemy inną neutra l ną
rormulę - powiedzial prezes zarL.ądu TVP Roben Kwiatkowski
na spotkaniu z Krajową Radll. Wszyscy kandydaci lub ich pr7.cdstawiciele będą mieli równy dosl.. p do pasma publicystycznego.
S zczególy tych programów zostaną pl7.edslawione w piąlc k na
spotkaniu z komite tami wybor·
ezym i - zapewnił Sosnowski .
Kandydaci lub ich prLCdslOwiciele maj:, być zapmszani do programu .. Fo ru m wyborcze". W
..Tygodniku wyborczym Jedynki" będą uczestnic zyli zaproszeni
PAP·jasz
do s tudia e ksperci.
zos tałyc h

le biscyt podzielony jest na
tny części. We wrześ niu w
.. Nowinach" dru kować będzie
my kupony. za pomocą któ ryc h
będ z ie można glosować na wybranego przez s iebie lekarza rodzinnego. w pażdzie rnik u na le·
kar.l.a specjalist~. a w listopad zie
na stomatologa. Każdy uczestnik mo7.eoddać tylko jcden głos
w poszczególnyc h katcgoriach .
Na glos ujących cze kaj!] ws paniałe nagrody! Og łoszenic wyników oraz rozdnn ie nagród naS i ąpi w lutym 200 1 r.
Kupony n a leży p r/.c s yłai: pod
adresem: Wydawnictwo R-prcss,
Dzial Marketing u. 35-0 16 Rzeszów. uJ. Uni i Lu belskiej 3. Poni żej regu lamin ple biscytu.

'od

REGULAMIN

kiego plebiscyt pod nazwą .Eskulap 2001'.
zwany dalej plebiscytem.
2. Plebiscyt ooryczy ~ lekarza ro·
dZi~a pierwszego kontaktu, 1ekarza specjalis!y oraz Iek.na stomatologa

Cli"! tV/t" KĄNOYlJOWA

{:b11! TO PO.#tJW/ćN/ć !

~natereBe~p:xI·

karpackiego. który cieszy się największym
autorytetem wśród pacjentów.
3. PIetIscyt rozp:x:zyna się01.09.2IXXJ r..
ako~30. 1L2000r.

4. WP\ebiwfciemożeuczestniczyćkai
a,,",,,,,,""
__

go. kt6cy spelri warunki Regu!amiro.
5. W f'IetjscyOe nie mogą

OOIĆ udziału

~zWąz.ire z ~~c.azcmo
l\Qy,;e Ch rodzin.

i2
do Plebiscytu oznacza
przyjęcie Regulaminu bez zastrzeilrll. a
r:s:bf ~ zOOowiąrują się do zgo-cty na opublikowanie ich nazwisk w GC

PAP·jasz

Inne cechy ( wymienić): ......... ............ ........................ .... ..
• W pust)'ch kra/kuch zm;nucz krr.)'i,)'kiem te cech)' lekarZlI.
które Twjoordziej cenisz.

,,

się fili

przetwarzallie

:

7..g(ldWIII

:

prut .. R·press" moich danych
o.\·/Wow)'t'h d/a pmrz.eb p/ebiscylll.

I

e:tytelny podpis

l_~_._._._....•_._....._
. .• _..._•.._._._._..._• .._. .._._....._..._..._..._..._. .._..._..._..._~,

I. WGC Jł:Nitr( bI;dą ~ lo..pofP(v.e'MZ9ŚIiJ Iqm}' na Ełaza ~
- ~ pierNszego kot1aktu. wpaździerrł
ku na lekarza specjaisIę, a wistIJpadzie na

""'"

!III .A.p-ess· Sp6Ika z0.0. W RzBSZOWie. Ii
Uri l.J.beIsIóej 3, w lerrririe rie <fuższym
rii <Ma tygod'ie cd lila cgklsZeria Wffi'/HI.
NagtxIa.ZOSIa"ia im ~ jXld wanriiem
okazarJa dcMOOJ osdlistego z danymi Qeo.
1)'CZnymi jak na ~anym kLp:lnie.

-- """'-"" - ""'--na
""""

WIisuiąc dMe leIr.ma.

klttego Czytelnik

i5

poza )1tJIikaqarri wdzienniku .Nowiny"
nie l.dzieIa się inIormac:; na 19maI przebiegu

będzie r;jts:Nr.I, oraz s....ąe cmeYmlZ Z t4»

wairlriIm 00 Ch przeIWarlm
2. Uczestnik konku!su może 00dać rykl

I gIosnajech:lgJleI\ina~

piefwszego kontaktu. jednego !ekarza

,*"",. _ _. -

sra-

3. Kuponr należy przesylać do
15.12.2000 r. (~data stenlJIa)XICZ'
\oWego) 00 sied:ziIy .A)lress' Sp6lka z 0.0.
DzlaI t.WkeIirgJ. d. Ln WleIskiej 3. 35-016

i'

1. PowoIuje się Korrisję PIebiscyru, klÓfej
zadariem jest:
- W)'1onierie na podstawie radeslanych

~""""

2OOl" wtrzem
""..kaIegori<DI~: 1ekarz rtxIzimy, lekarz ~ta, lekat't SIO·
matolog: zwycięża osoba. która uzyska naj-

""""-~-.

-ratzĆJ rIiI:ł~n.:qódwśnXI

Rzeszów, z ~ .,E.skJJąJ2OCJO".

4. ~ ptZaDeguplebiscyt1l,
ogIoszerie wyriWw oraz IOZdil1ie nagród
I'laStąpi W luIym 2001 r.

"""".

nDny Iąloo. ~ udliaI w lost:Jw;riu na·

PIzystąpienie

z ażalenie .

, bez
. PrzyjlOOje wOOgodnydl dla mnie
Mam zauf~ do jego .
Zapewnia mi odpowieIhą opiekę wdni wolne od Ilacy i święta
Wrazie potrzeby chęIrie wystawia skierowaria:
na badaria, 00 lekarzy specjalistów, szpitala ! sanatorium
Jest CZIiwy, poświęca mi wiele czasu j uwagi

i3

i'

cia mieszkar'Icćw województwa po:xI\aIpaC.

OD UCHA DO UCHA

Mól lekarz rodzinny -lekarz pierwszego kontaktu'

.,Nowiny". Telewizj PoIsIóej SA o. Rzeszów
I Radiu .VIA'.

I. Telelonicznalnłonnacja Medyczna
1·6fT. .A-press' Spl!ka zo.o .. Te!eIWja Pol·
ska
SA O._
Rzeszów.
R<do
_
"",C
_ .VlA"._ Pod(ar·

, :,,
:

.........................................................................................................

P

mediach

VVszyscy kandydaci będą
mieli równe prawa w wyborczych programach publicystycznych - zapowiada TVP.
Telewizja publiczna wycofała się z koncepcji zapraszania
do tych programów tylko pię
ciu kandydatów o naJwięk
szym poparciu w sondażach .

PODKARPACKIE. Dziś startuje wielki plebiscyt pod nazwą .. Eskulap 2000". Mieszkańcy województwa będą
wybierać najlepszego lekarza rodzinnego - pierwsze·
go kontaktu, lekarza specJalistę oraz stomatologa.

gród. NagIOOi zosmą wręczone podczas
ofcja!nego ogIoszeria wyriliNI plebiscytu.
CJsOO,o, które rie otborą nagród. pc:w.inny
zgłosić się po Ch odli6r do Działu Marketin-

osób, które naóeslaIy prawKtowo wypeInio-

"'....".

2. Korrisja Nadzoru powołana przez 01"
garW10rów czuwa nad prawicjowym Illebiegiem PIebiscybJ i ~ ew9I1JJiIL'le reIdam:je i zażaIetia.
3. ReguIartWl PIetiscytu, sklad Komisi
PIeI:iscytu i Komis; Nadzoru są oo....gąw w
siedzbe Spć/I<i .R?'8SS'.

.... ....•...•.•.. .. .. .... .•• ..... ... ...••.. •... ..... .... .....• ••........ .................................. ........... ..... .• ..•• ....••.••. .• .. •••.• .. .••.. ..... ...
AUTONIKA Holding S.A. , Rzeszow, ul . Rejta na 67

WDB

ogłasza ł

e lQ...U: 00 otAZtJa'ł'

. ....... ooc.uol

na spr/.cdlloi

. 1IO'nac...~

ICREISEL

a S1"tWWwn"
Wykonyw~nllł d<><;llIplen budynk6w.
Sprzedał

[! IKONSERWAC,JA • "I~
35 205 Rz .. ~zow. ul P"w Tou" 1
ł"lJf ... 10 111 11-63
36 5 1

rallllna

....

mate'1lIł6

I ush.lg budowlanych

RZESZÓW, ul. Rejtana 5

tel, 852-43-60 wew.2

j

i II przetarg ofertowy

n llostę puj ącyc h

srooków trllonsportuwych:
",.ej.

ftoL,..ud .

t . SartlQl:hód s krlynio,,-y
KII.mu 53212

Kl.B %1:110:

l_ I'nyczcp.1 skr,o:yniu"'a
l:lduwllo1t II SOO kg

' 983

"'"

RZl J63 P

1989

<I""

lO"

15300

J. ChU:n1k slodlowy

KII.mll.l54 10

Pkl

4. Nacupll specj~ t na
cysterna 22 noo titró",

t 5'ł9

PR S 3 131

,.,.,

l'kZ 8676

1978

<tflł w y wol . wtl

5. Nacupa sp«jatll8

OfBna na wrnaJ,clB pOwlBrzchnl handlowBJ

UWAGA!
wsz)'litldm załnteresuwan)'ł11 d7.ialałnością gospodarczą

powierzchnie handlowe do

wynajęcia

Oferujemy nowoczesny budynek w pelni klimatyzowany - budowany
wed ług naj nowszych II'l!IW6w budowlanych. niższe ceny 7.8 wynajem
nii w dużych skupiskach miejskich. a.c.....,... 15000 klientów naszego miaSin i okolic. oddajemy do dyspozycji wolne działy handlowe. takie jak:
• Dział RTV
- Dzi ał AGO
- Apteka
- Działy odzieżowe, butiki , pasmanterie
- o-.dal rryzjerski (z miejS(cm pod solarium)

- Kawiarnię , resta urację
POlladto informujemy wszystkich t.aimeresowall)'ch. t e ewe/llUu/ne
~ap)'/(jn;a 1I I1'o/nt' p()l'I'ier~dlll ie prosim), kierować pod /lr. le/riO/lU
0-601-080~5 .

000 litrów

{JtM,'urcie ~,. ż piuwsugo patd~ierniku,'

IBIZA 1.4 3d
od 32.490

już
Co.

6. Wózek wid lowv
akumulJlorowy WW t206

7. WÓ1...·k widłowy spalioowy Gl'W 1207

Nowu budowane Centrum Ił a ndl uwe w R adomyślu Wielkim,
polotonE' na mak u k0!1lunłkac)'jnym Tarnów - Mielec 11Ia zas:u:zyt
7.aproponoWIIĆ

qst~nul22

10"'"
.000

1986

2000

'986

, SOO

Cen] 1!'J"'.....IIIO'C'U UJ",jemjqpod4lteł VA T

Seat
IBIZA

Prw lmioty pl"ó!l!targu n'lOl,1l3 oglądOC od ponicd1.'alku do pi~tkll . w &001.. 8.00 do

14.00:
• pOI.. J·5 w 5 lacji U~ łu gowo- Handłowcj w LuOOcZ(l"'ie. ul. Te<:hnietna J
• IlOl. 6 i 1 w Ze.~pole Magazynów AlITON IKl w Rudnej Malej". Rzeszowa

Oferty z podnniem ce ny nnbycia w ....:lInkn i~ych kopenach 1. dopi ... kiem .. Prt.<-ULrg"
należy pi"/.estx listem polc..'UI1ym pod Ildre:~m; AUTONIKA Hołding SA. ul . Re;-lim a 67. 35·959 R1.e~"ZÓw lub skl~ w sekrttariacie Zarąlu Spólki w RzcslOwie. w !crmi"ie 14 dni od daly oglos.ze rtia.
Pr,o:y5t~PUjIłCY do prlctargu obowiljUny jeSI wplllCi\': wPdium w wysol(ości 10 %
ceny wywoluwcu j w kas ie spótki.
Otwarcie ofert lUl.<t~pi w ciąg u Inech dni roboclych po renn inieskladan;1I Ofl'ft.

CORDOBA

obniża

'i

CORDOBA , _
VARłO

C
."

.,

LEON
TOLEDO

2000 zl
3000zl
4000 zI
4000zl

SEA '

4000 zI
8000 zI

ALHAMBRA

2.0COM FORT

wlnd' ''j«;

ceny *

'aktuełne do

30.09.00

• sprtcdajlłCY ma prllwo wyboru oferty. pli uezcSlnicy zaoferują l,. !'limą ce~
• oferem . kt6n:go ofcn.~ 1.OS!:U1ie pn;y,k11l 1.oOOwiązan y jest zapi Jei': ce nę n~by
cia w !em,inie 7 dni od da ty pmrargu
• bmk 7.ólplaly Wtcm,;n ie 7 dni powoduje przcpade" wphleonc:go wadium na nea
SJ)rl.t:daj'łCego

• wadium zkłl.oM pru.'l oferenla . kt&ego oferta
chowaM no po.:1.c1ceny nabyciu

zostat~

pi"l)·, k1a.

~ie zar.I.

• po1.ostJlym-oferenlom wadium ZOMlU1ic zwrócone bezpo:\młnio po przelargu
• ~lrLCl!a s i~ pmwo do .. nie " ·Dinienia prle\~rsu bel. podania P~yc~yn . .....:vs

Exter Sp. z 0.0.

Janusz Kuczyński

RZESZÓW. ul. Podkarpacka 12

MIELEC.

(OH) 8$4 71 82
(O t 7) 854 72 87
JASlO, lei. (0 13) 44 67 365

tli. Lepoty 1

Salon

teł.

SllIep. ~·

SANOK, lei. (Ot3)

~6

:))116

tel. (Om 583 72 72

piątek

- niedziela, 1 - 3

września

NOWINY

2000 r.

Stronę przygotowała M ałgorzata Capińska

7

krajow e

,

Pociąg

Zakończyły się

specjalny
do Miednoje

NIE ZMARNOWAC

Ze stacji Warszawa Gdań·
ska odjechał w czwartek
wieczorem pociąg specjalny
do Tweru.

ZWYCIĘSTWA

rzewiezie on uczestników
uroczys lośc i otwa rcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza
Wojennego w Miednoje k. Tweru . Do Rosj i pojec hał y rodziny
ofiar zbrodni (ok. 420 osób) i
kompania honorowa policji.
U roczystość otwarcia cmen tarza w Miednoje odbędzie si ę
2 w rześ n ia . Swój udział zapowiedzieli premier Jerzy Buzek,
marsza łek Sejmu Maciej Pła ·
żyńs k i i szef MSWiA Marek
Biemacki.
Cmentarz kryje szczątki po.
nad 6300 j eńców oboz u w
Ostaszkowie, zamordowanych
prLez NKWD wiosną 1940 roku
w pobliskim Twerze. Zginęl i tam
funkcjonariusze polskiej Policj i
Państwowej. Pol icji Wojewódz.
twa Sląskiego. Straży Granicz·
nej . Straży W ięz ie nnej. landarmerli Wojskowej. Korpusu
Ochrony Pogranicza, a także pra.
cownicy administracj i pa ń stwo
wej i wymiaru sprawiedliwośc i.
PAP, MC

P

obchody 20-lecia Sierpnia

Prymas Polski kardynał Je).
zef Glemp w homiliI wygło
szonej podczas mszy św. z
okazji 20-r0czn1cy Porozumień
Sierpniowych, wezwał do ptelęgnowania solidarności I jeOności wszystkich grup społecznych .

iek XXJ zapowiada się wcale
nie jako sielanka. C iągle istnieją ludzie. którzy pocIlegają pokusom wpychania się na tron Boga.
co oznacza panowanie silniejszych
nad słabszymi - przestnegal w ka·
zaniu prymas.
- A więc trreba sol idarności odczytanej jako CllOla i sila . k tórą da·

W

będzie mi łoS(: Boia nad człowie
kiem. 1 to jest normalność , do takiej
normalność chcemy dążyć - mówił
kardynał Glemp.
Prymas zaapelowal, aby nie marnować zwycięst wa Spr7.ed 20 lat.
które nazwał "cudem nad B ałt ykiem".-Zwyci~two !raba utrwalać. musi ono glęboko s ięgnąć w
duszę. młodego pokolenia i na~lęp
nych pokoleń - pnek on ywał pry-

śniej wszyscy złoży l i kwiaty i wień·
ce pod pomnikiem.
Przed naboże ńs t wem zebranych
powital Marian Krzaklewski. Potem głos 7..abral Lech Wałęsa .

Depozytariusz

honorów
Historyczny przywódca ..Soli·
podziękowa l m.in .
wszystki m, którzy byli z nim w
Stoczni Gdańskiej 20 i 30 lat temu
i .,przede wszystkim stoczniowcom. którzy do dzi ś płacą wysoką
ce n ę za zwycięskie reformy" .
Szczególne podziękowania wyru7.il dla proboSZCZ1l parafii sw. Brygidy w Gdańsku. ks. prollata Hen·
ry ka Jankowskiego.
- Mam poczucie g lębok iej nie·
sprawiedliwości losu. Ja 7.a nasz.'!
wspólną walkę dostalem Nagrodę
Nobla. ponad 100 dok tor.ltÓw ho-nomwych . bylem prezydentem RP.
Mam trwale miejsre w hislorii. A o
działalności wielu 7. was może na·
wet nikt dzi ś nic pamięta. Dlatego
czuję s ię jedynie depozytariuszem
tych wszystkich honorów. a nic ich
w ł aŚcicic ł em. N ale żą one do
wszystkich. któny wtedy wll1czyli
- st wierdził pierwszy pr/.cwodniCl.<jcy ..solidarności"' .
Lech Wal ęsa 7..aapclowalteiod
dbanie o ideały Sierpnia. - Wszyscy, którzy brali w tych wydarze.
niach udzial z tej C'Ly drugiej stro-ny bramy. powinni być z tego dum·
ni. Ale wraz z dumą powinna iść w
par7.e odpowied7jal ność . Musimy
dalej pilnować procesów. kt6rc uru·
chomiliśmy przed 20 laty. Musi·
my być solidami - w zywał by ły
prezydent.
Wałę sa przypomnial tak7..c. że
..sol idarność'· to nic tylko nazwa
zwi ą7.ku 7.awodowego. ale prt.ede
wszystkim stosunek do drugiego
czlowieka. otwarcie najego klopoty. Według b. prezydenta. s łowo to
07.nacza także "prt.eświadcl'cnie . że
wszystkich. niezależnie od politycznych opcji. łączy wspólna sprawa reform i kondycji l\aS7.cgo kmju".
Obchody 20·lccia Porozumień
Sierpniowych zakończyi wieczorny
koncert na terenie Stoczni Gdań ·
skiej. Wys"łpiJ i Arka Noego. Cze·
sław Niemen, Rys11tJ'd Rynkowski.
Skaldowie or.tZ Peńecl. PAP, lIC
d a rnośc i "

m",.
Nabożcń s two wokół

pomnika
Poległ ych Stoczniowców w Gdansku konceleb rowało ponad 30 bi·
skupów. Wzięło w niej udział ok. 3
tysięcy osób. w tym m.in. czlonkowie rządu. Lech Wa łęsa. lider

Zamknięte

Słubice
Od 2 wrześn ia na 32 g~
dziny wstrzymany zostanie
ruch kołowy na polsk~nl.
mleckim przejściu granicznym w Słubicach .
rzerwa w odprawach samochodów rozpoczn ie się o pOł
nocy września. Potrwa do godz.
8 ra no w niedzielę . W tym c7.asie
na moście w S łubicach odbywać
się będą imprezy kul turalne. zwią
zane ze św iętem województwa
lubuskiego. Ruch pieszy ńie bę
dzie wstrzymany .
Straż Granicina radzi kierowcom. aby korzystali z inn yc h luboskich przejŚĆ granicznych. Najbliżej S łubic znajdują s ię terminal
odpraw w Swiecku oraz prt.ejście
w Kostny nie.
PAP, MC

P2

Błąd

TVP

Brak transmisji z obch~
d6w rocznicy Sierpnia był
bł,dem TVP - uważa szef
KRRiT Juliusz Braun.
wai..am. to jest bh;dna de·
cyzja
TVP. Nie jest
U
tym samym relacjonowanie wy_
że

wład z

darLeń, co transmisja - powie·
dzial o decyzji TVP w sprawie!
transm isj i 7. W ybneża Ju liusz
Braun tuż po spotkan iu Krajowej Rady z kierownict ..... em TVP.
a przeprowadzenie bezpoŚredniej transmisji Braun zwracał
s ię do kierownictwa TVP trLykroInie. Dwa dni temu apel do
prezesa za rządu T VP Roberta
Kwiatkowski ego o tra n sm i sję.
uroczystości wys tosowali człon·
kowie KRRiT. Marek Ju rek i Jaros ław Sellin.
Roben Kwiatkowski powie·
dzial PAP po spotkaniu z KRRiT.
że ..informacjc o obchodach tych
uroczystości są pokazywane regularnie od wtorku. Do tych obchodów przygot owywa li śmy s ię
solidnie i starannie. i boli mn ie
osob iście posądzanie o stronni·
Cl.OŚĆ w tych sprawach".
PAP. Me

....

Plenerową wystaw(ł
dzińcu

. Dni Solidamoścr otwarto
Zamku Królewskiego w Warsza wie.

je człowiekowi Bóg. TrlCba

więc

warstwami społecznymi , takjak to bylo 20 lal tem u. I robotnik. i rolnik .
inteligencja i duchowny razem SUlją do wielkiego dzieła wolności i
zwycięstwa, aby utnymat w czasach pokoju te wartośc i. którymi
jed nośc i . jed n ości mi ędzy

w czwartek na dzle·

"Solidarności" Marian KilakJcwski. mars7.ałkow ie Sejmu i Senatu
Maciej Płażyi\ski i Alicja Grześko
wiak.legendamy kurier z Warsza·
wy .Jan Nowak·k..:ioranski.b. pre.
mier Wielk.iej Brytanii Margaret
Thatcher Of'dZ członkowie dcłegacj i
związkowych z całego kmju . WC7.C-

W USA zostal skazany na

śmierć

W Mistrzostwach Swiata w Płukaniu Złota w Złotoryi startują za·
wodnicy z 19 państw, m. in. australijscy właściciele kopalni złota.

Wyniki

,

badań

stomatologicznych w Polsce

są zatrważające

Smiej się zdrowo
Pod hasfem .. Wrzesień Miesiąc Totalnie Zdrowego
Uśmiechu" rusza w piątek akcja mająca na celu propag~
wanle wśród Polaków protllaktytd próchnicy I Innych cho-

rób

zębów.

przeprowadza..
nych w Polsce pr/.ez
Wyniki
Zdrowia
za·
badań

Świato

wą Organizację

są

powiedzial na czwankowej konferencj i dr Aleksander
Remiszewski 7. Polskiego Towllr..:ySłwd StOl1l3tologit.7..negO. Wskazują one. że prl.cc iętny Polak wymienia sZC"LOteczkę do zębów co
dwa lata i 7..UŻyWa nieco ponad S tubek pasty rocznic. Ston1atologa odwiedzamy dopiero wtedy, gdy odczuwamy już jakieś doleg li wości .
Polska znajduje s ię wśród 15
krajów o najwy ż.~zy m wskainiku
zachorowalności na próchnicę na
świecie. 96 proc. siedmiolatków i
86 proc. dorosłych w Polsce choruje na próchn icę.
trwa7..ające -

Fatalny stan 7.ębów Polaków bicr/oC się pr/.cdc wszystkim z br.tku
w l aśc i wych nawyków higienicznych i niewlaSciwej diety. - ludzie nic zdają sobie sprawy z zagrożcń.ja kie niesie ze sob:j próch~
nica - uważa RemiS7'cwski. Próchnica jest nie Iylko niebezpieczna
dla zębów. prowadzi również do
wielu innych chorób. m.in. chorób
uk ł adu kr:j7.enia . reumatycznych.
a nawet zmian nowotworowych w
jamie ustnej.
W ramach prowadzonej we
wT7.eśniu akcji każdy będzie mógł
bezpłatnie odw ioozić stomatologa
i dowiedzieć się .jak i jesl stan jego
zębów.

W tym roku c hęć pr..:yłączcnia
do programu z.ade kl arowa ł o
3800 gabinetów. Adresy gabinetów przeprowadzających bC!zplatne
przeglądy zębów podane będę w
pmsie ogólnopolskiej i lokalnej .
Uruchomiona 7.ostanic równ ież infolinia 0·800 160-197.
PAP, MC
s ię

••••• •..•••.•• .. .....•.•. •....••• .•.. •. ..••.. ........

oraz

~erkUry
~arket

decyzji odpowiednich wład z ame·
ry k ańskich .

Sądzony w Polsce?
Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło do
władz USA w sprawie ewentualnego przekazania do kraju
G"""""" - . Polaka. który w amerykańskim więzieniu
oczekuje wykonania kary
śmierci za gwan I zabójstwo.

Szukają złota

W yjaśniła . że zgodnie z łZW . kon·

wencją strnsbu~ką

o po.ekazywa·
niu osób skazanych , nic możn a
przejąć skazanego na karę śmierci.
a zatem najpierw sąd w USA musiałby zmieni ć taki wyrok wobec
Madeja.
Wedlug Zalewskiej , w toku jest
kilka podobnych spraw, ale 7.adna
nie dotyC"l)' skazanego na smicrt.
Dodała też . że nigdy je.szcze USA
nie pr..:ekil7..ały PolS(."e osoby ska·
7.anej tam na naj ....')'iszy wymiar kary (w polskim prawie kara ś mierci
nie istnieje).
PAP, Me

dury - pow i ed z iała w czwan ek
prok . Anna Zalewska z departamentu wspólpracy m iędzynarodo
wej Ministerstwa Sprawiedliwości .
W ramach procedury przekazania skazanego za granicą do odbycia kary w Polsce naj pierw polski sąd musi się wypowied z ieć co
do d opuszczalności tego: potem
minister sprJwiedliwości wysil;·
puje z formalnym wnioskiem o
przekazanie. a reszta zależy już od

serdecznie zaprasza na pokaz

WYLEWEK
SAMOPO%IOMUJĄCYCH

ATW SAM i ATW TERPLAN
Pokaz odbędzie się
- Prakazanic dokumentów spm·
wy stanowi dopiero
dluw dniu 2.09.2000.r, o godz.lO"
i skomplikowanej procew siedzibie firmy Merkury
..... .. ................ ................................... .................... ..
JASŁO, ul. Jana Pawia II
UWAGA • ••
Ofe:nlJemy Pań stwu pełny asortyment podręczników ,
Tel. O-IJ 4J6-J8-88
początC!k

gotrwałcj

'"

Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA
w nowo otwartej księgarni agencY.jneJ p rzy
ul. Kościuszki 3 . tel. 85-20-302,

rii'1

ZAPRASZAMY !f!
pon.-pt. 9 - 18
sobota 9 - 14

!fi

et

.p.1~·

U-U
WS-P
I

POKAZ PROWADZĄ DORADCY TECHNICZNI
FIRMY ATLAS PONADTO FACHOWE PORADY
W ZAKRESIE OCIEPLEŃ BUDYNKÓW
WI~CEJ INFORMACJI TEL_ 0-17 852-44-05
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GtEŁDZIE

Podczas czwartkowej sesji
Gleldy Pap ierów Wa rtoś c io
wych wz rósł kurs akcji 118
s pół ek , 60 s padl, 8 45 nie
zm ien i ł s ię, w tym na rynku
NFI wzrosla cena akcji dzi&w i ęci u fundu szy, czterech
spadła, a jednego nie zmi&nila s ię .
pąd s ta wowego

nd eks ry nk u
I18420,3
W IG w zrós l o 1.1 proc. do
pkt. WIG W .po w7.roScic

o 1.6 proco, wy n i ósł I 900.3 pJ..' t, a
w aność MID W IG spad la o 0.3
proc. do I 05 1.3 pkt . N IF zyska ł
1.1 proc. i wy n iósł 63.8 pkt. T EC HWlq wzró.st 9 2:f p~, i 'f ypj ós ł I 61 1 P pk.t~ ł.n~eksJ}'l] ~u
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poprzedn i ą sesję..

lenie ich wartości na podstawie])Osiadanej w rumie ewidencji k sięgo
wej . O wartości posiadanych zapasów należy powiadomi ć następn ie
urząd skarbowy do 20 września br.
... Upraw nie nie do rozliczenia
VAT z zapasów niedotyczy wszystkich podamików - dodaje nac1xlnik
Dryla i cytuje stanow isko Ministerstwa Finansów - "upra wnienia dotycząceroz.J icze n ia podatku 7.aWattego w zapasach nie dotyC7.ą producentów rolnych w odniesieniu do
towarów z ich własnej działal nośc i
rolniczej , bez wzg ledu na to . czy
zostaną one zużyte w tej dzialaloości , czy też towary te zos taną w
prtyszlośc i sprzedane. Rozliczenie
podatku zawartego w zapasach nie
dotyczy oczywiście również' towa
rów nabytych zwi ązanych z prowadUlną dzialaJ noScią rolniczą" .

Tak więc rolnik nie w tal uprawniony do rozliczenia podatku od ])Osiadanych zapasów tak w odniesieniu do produkt6w własnych ,jak. i nabytych dla potrzeb rolniczych. Nic
jednak nie sto i na przeszkodzie do
rozliczenia w te n sposób podatku
VA T od posi ad anych zapasów
drewna i wyrobów rę kodzieła ludowego.
•

Uwaga - na pytania dotyczące
wprowadzenia podatku VAT w
rolnictwie będzie odpowiadał, w
czasie telefo nicznego dyżuru redakcyj nego, ekspert z Izby Skarbowej w Rzeszowie, TeI,SS2-27-S1
w godz. 11- 13.

" "1lI

~~1

1111,1

M

ro wno leglego W IR R . po W7J'OŚCie
o 0 .9 proc. wyniósl 3028.8 pkt .
Minim a ceno we zan o to wano
na papieroch Bctollstalu i Lu bawy.
a maks imum na akcjach e m u i
Espebc pe.
ponad 9 proc. pomn ia ł y akcje
Biurosystemu i Uni milu . a maksymalne wzrosty zanoto wano na
walorac h'TU Europa oro.l1. ZP UE .
Obroty na ry n ku podstawowy m zw iększy ly s iC o I 1. 1 proc,
do 110 857 tys. z.ł . Na ry nku równoleg łym . po spad ku 0203 proc ..
obrot y wy n ios ły 4 060 tys. z!. N:I
rynku wo lnym o broty s pad ly o
27 j proc. do I 57 8 tys. zł , a na
rynk u NFI zwiC kszy ł y s i ę o 86.6
proc. do 6 925 tys. zł .
Na l!okcje Nfi z\ożąn,o 4 ;208
zJ e<:e ń . el.yli o 6 .~ prQC. m ni~j n,ii
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ejm u chwa l ił 3 -proc. s taw k ę
VAT dla rolnictwa . CO ma być
niejako formą reko mpensaty dla
chłopów za brak subwencji i dotacji
do produkcji ż.ywności.jakie stosowane są w kroljach zachodnich. 0bjęcie rolni ków VAT -em tłu macza
nc jest kon ieczności ą pnystosowa+
nia nas7..ego rolnictwa do zasad unijnej gospodarki. Dla wielu osób prowadzących gospcK1.mtwa będzie to
sporym szokiem.
- Ustawa wprowadzająca VAT
prtewiduje jednak pew ne zlagodzenie skutkó w objęcia prod uktó w
rolnych nowym podatkiem , przynajmniej w początkowym okresie
jej obow iązywania - wyjaśn ia Józef
Oryla. naczelnik wydziału podatków pośrednich w Izbie Skarbowej
w Rzeszowie.
Przewidziano np., że finny ])0s iadające 3 września , po zakończe
niu działalnośc i . towary . które będą
objl;te od dnia następnego (4 bm.)
3-proc. stawką VAT , mają prawo
rozliczyć 3 proc . VAT-u od posiudanych zapa,'iÓw na takich zasadach .
jak gdyby ten podatek byl zawarty
w cenie kupionych przez nie towarów. Warunkiem jest sporządzen ie
remanentu tych towarów lub usta-
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Od poniedz iałku sprzedaż
zbóż. roiłin, buraków, warzyw,
owoców, zwierząt, mlętS8, jaj,
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W ROLNICTWIE
JOZEF LOHCZAK
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I Rafiner ia
Gd a ńska podwyżs zają od
piątk u , 1 września, ceny paliw.
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- paliwa też
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przyczy n i s iC d o umoc n ie n ia
obec nych ru nd amentów w spó lpr ac y gos pod a rc zej po m ię d zy
Pol s ką a Lit wą . Adumkus wyraz il szczególne zado wo lenie 1. inwes tycj i polsk ic h ban kó w na litwie i ich za interesowani a wzi;;.c ie m udzi a lu w pr y wat yza cj i
sekt o ra biwkowego w tym kraju
o raz pols kimi inwestycjami w
li te wsk ie medi a.
Orga n izato r zy sz a cują , że w
s po tka n iac h gos podarc1,yc h i
po l it ycz ny c h podczas fo rum
weź mie ud zia l 800 ucze stników
z 15 p a ń s t w Eu ro py Ś rodk o
wo w scho dn iej: Armenii, B ialo ru s i, Bu ł ga r ii. Czec h . Es tonii , Kaza c hs ta nu , Li t w y, Ło
tw y, M o łda w ii , S ł ow l\cji. Rosji, Rumu nii i Ukrainy , Węg i e r
i Polsld.
Ucze stni cy sesj i ple narn yc h
zajm ą s i ę proble ma m i tnlns fo rmacj i ustrojowej i gospodarczej
p ańs t w E u ro p y Ś r odk o w ej i
Wschod niej, poli ty ką reg ionaln ą, i n tegracją e uropejs ką . a takie z agadni e niam i 'Z dz iedz in y
ba nk o w ośc i . finan só w i inn yc h
obszaró w gos podark i.
Forum Eko nomiczne w K ryni cy jest n ajwięk szym spotkan ie m po lit y ków , fina ns is tó w i
ludz i bi znesu tej c zęści Eu ro py.
Jego celem jest promowanie idei
pa ń st wa de mokmt ycz nego i go spodark i ry nkowej.
PAP, IP

lłD
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Olw3Tcia Fo rum prezydent
Litw y Valdas Adamkus powied:dal, l.e spodziewa s i~. iż Fo rum
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rynki wschodni e dlll pols kich
przed się b i o rcó w - m ó wi ł Kwaś niew ski przed otwarciem X Fo-
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w ciągu najbli żs zyc h p i ęc iu lat

Jes.t to ju ż. dru ga w tym tygodn iu pod wyżka cen paliw. O statnia podwyż.kll w PK N Orlen miala miejsce w ostatn i wtorek . 29
sierpn ia. zaś w RG w poniedziałek , 28 sierpnia.
·"":.'-'··
, - ·· PAP, IP .
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Uwaga! Remanent do niedzieli 3 bm.
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RYNEK POOSTAWOWY

eś li będ zie m y p ra co wa ć w

P KN Orle n pod wyższa cen ę
benzyny o 90 z l na to nie . c7.y li o
8 groszy na lil rLC, a oleju napę
dowego o 50 zl na lonie. czyli o
5 groszy Im lit rle , Rafi neria Gdań
ska SA pcxInosi cenc hurtową benzyn o 90 z.ł na lo nie. a olej u napędowego o 60 zł na lonie.
Gló wny m powode m pod wyż.ki
jest wzrost podatku akcyzowego
nn paliwa. W prl.}'pad ku benzy ny
dodatkowym czynn ikie m wzro~t u cen są lak że wysokie nOlo wania ropy naftowej i gotowych pali w na m i ęd zy n arodowych g i e ł 
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ś n ie w ski.

Biorący ud zi ał
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W ci ągu n ajbliższych pię
ci u lat Polska ma szans ę
na popra wę konta któw gospodarczyc h z krajami Europy Wschodniej - powiedział po dczas czwartkowej
Inauguracj i Forum Ekonomicznego w Krynicy prezydent Al ek s and er Kwa -

bę d z i e nl Y m i eć

--

AKCJE - notowania at bm.

.

Forum ekonomiczne
w Krynicy

tek - niedziela 1 - 3 września 2000 r.

1'S4~

1:II ' !'oo

""'10
-~

~.

..~

...,-

_,o

,. ...

-

EBC podwyższył stopy
Rada Europej skiego Banku Centralnego (ESC) podwyższyła w czwartek stopy
procentowa o 0,25 punktu
procentowego, żeby obniżyć
Inflacj,.

P

odsta wowa StOP01 kredytu refi·
nansowego wzrosla do 4.50
proc . z 425 proc: .. stopC oprocentowania depozytów przyj mowanych od banków EBC pod niósł z
3.25 do 3 .50 proc .. a stopę poży
czek udz ielanych bankom ko mercyj nym z 5 2 5 do 5.50 proc.
Jest to szósta podwyżka stóp
w ciągu ostatni ch 10 mie s ięcy i
ma os i abić presję i nfl:lcyj n ą w regionie euro .
Anali tycy u wai.ają , l.e podwyż
ka stóp by ła konieczna w z w iązk u
ze wzrostem inflacj i w lipcu. In·

fl acja licwna rok do roku w li pcu
w strefi e eum wyniosia 1.4 proc ..
wo be c oczekiwali EBC , kt Óre
oscyl owały na poziomie 2 proc.
Czwartkowa decyzja rady EBC
zac ie sn iła także l ukę. miedzy stopą europej s ką a amerykali sk ą do
2 punktów z 2.5 na poc1.ątkU roku .
EBC ma n adzieję. że zaciesn ienie rożnicy I:Iędzie zac hę tą do inwestowania w euro. Podstawowe
stopy procentowe w stre fie euro są
na poziomie 4,5 proc .. a w USA
65 proc,
Zakres oddzialy wania ES C na
pol i t y k ę monetarn ą obej muje I I
państw: Niemcy. Frnncję . WIoc hy ,
H i szpan ię . Portugalic . Hol and i ę .
Be lgię . Fin landię , Luksemburg . lrlandię i A ustrię.. Grecja będzie 12 .
paristwem w strefie e uro w styczniu 2001 roku.
PAP, IP
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Nil walory

pozostałych spółek wplynęlo lącz

nie 24457 dyspozycji, o 4.4 proc.
w ięcej niż w ~mdę.
W d ogrywce na park iet pods tawowy, wy l ąCZ.1j tjC akcje NF I.
zlożono 787 zleceli , na równoległy: 182. na wa ln)': 87. a na akcje
NA : 256 dyspozycji. Obroty 11.')'nil)słyodpow iedni o: 18 392 tys.
z l. 789 tys. zł. 390 tys. z l o rJ2,
422 1 tys. zl.
W wyn iku oreny pojaw iło s i ę
26 nadwyże k kupna i 29 nadwyżek sprzedaży.

Na ry nku obligacj i s padła cena siedmi u pożyczek . trzech W1IQsla. a dwu nie zmieni ła s ię. Obroty
zwi ęk szy l}' s i ę o 8.9 proc. do
5391 tys. u.
_ '.
• PAP, IP
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Rzeszów, Bulwary
nad Wisłokiem
Chętnych
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Piotr Samolewicz

św iatow e

Amerykańska

WsKROCIE

pomoc dla Kolumbii

Rocznicowa
przejażdżka
Statek ozdobiony znllkami
"Solidarności"

na Sekwanie tak uczcil Paryż w czwartek 20.
rocznicę powstania pierwszego wolnego lw i ątk u zawodowego w powojennej Polsce i w

W KARTELE

obozie ko muni stycznym. Z

okazji rocznicy ambasada poiska wy n ajęła statek rzeczny,
ude korowała

go flagami naro-

dowymi Polski i trnnsparentami
,;Solidarności" i zaprosi ł a na
p rL.ej3Żdżkę po Sekwanie osobistośti. które szczególnie
wspiera ły
ZWią7..ek

pierwszy niczależny

w kraju komuni stycz-

nym.

Kwaśniewski

u Schustera
Prezydent Aleksander K Wi!-

snicwski

złoży ł w

czwartek

krót ką prywatną w i zytę

prezydentowi Słowacj i Rudo lfowi
Schusterowi, który odbywa rckonwalescencję w swym domu
w Koszycach. Wizyta trwała
godzinę. Schustcr doznał w
czerwcu perforacji jelita grubego, a dwa kolejne zabiegi
operacyjne ledwo uratowały mu
życie. Część lecze.nia odbyl w
austriacki m Innsbrucku. dokąd
przewieziono go w krytycznym
stanie.

Dw6ch za dwóch
Dwaj prdCujący w Estonii r0syjscy dyplomaci zostali poproszeni o OptJS7..czenie w ciągu
48 godzin tego kraju, bowiem
ich ,.dzialal noŚć był a niezgodna ze statusem dy plomatycznym" -poinformował wczwarte k e st ońs k i MSZ. Ministerstwo dodalo, że w odpowiedzi
na tę: decyzję dwaj dyplomaci
estońscy pracujący w Moskwie
również zostali poproszeni o
opuszczenie Rosji w związku z
tym, że prowadzili dzialalnoSt
.• n iczgodną z ich statusem".

CD" w ogniu

Prezydent Bili Clinton
w czwartek Kolumbł, po 11-godzłnneJ wizycie,
pOdczas której symbolicznie przekazał 1,3 mld dola"
rów na walk, z narkobl znesem.
opuścił

obytowi Clintona. pierwszej
P
od 10 lat wizycie prezydenta
USA w Kolumbii.
towarzyszyła

fala demonstracji antyamerykalisk ich. podczus któryc h zginęło co najmniej 20 osób.
W samej Cartagenie. portowym miCScie nad Mon:em Karuibskim, s trzeżonym przez tysiące żoł n ierzy i policjantów ,
gdzie Clinton spotkał s ię z prezydentem Kolumbii Andresem
Pastraną, było spokoj nie .
Pomoc USA wywa l ała zaniepokojenie w Kolumbii. gdzie
część s poleczeó s twł\ obawia się.
iż może ona prowadzić do szerszego zaangażowania Stanów

Rocznica wybuchu II wojny

Prawie 61 lat po dokonanym przez Niemcy hitlerowskie morderstwie sądowym
na obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku rysuje się
szansa na odszkodowani a
dla rodzin ofiar.
ostępowanie jesl

w loku. Moż

środy

powiedziała

Za całokształt
Amerykański aktor i reżyse r fil mowy 7().!etni Clin! Eastwood
otrzymał w środę wieczorem na
57. Festiwalu Filmowym w W&nec;i .lłotego Lwa" za calokształt twórczości artystycznej.
Na zdjęciu : Eastwocxl prezentuje statuetkę ,2Jotego Lwa",

tek Gabriele Riechen z Dyrekcji
fi nansów w Kolonii. Riechen dodala. że strony uzgodniły, iż do
czasu poinfonnowania wadkobierców w Polsce szczegóły pro-

Realizacja "Progmmu Kolumbia" mu kosztować 7.5 mld dolarów. Wkład finansowy samej Kolumbii wyniesie 4 mld dolarów,
resztę - poza 13 mld dolarów z
USA - powinny dać ONZ. mię 
dzynarodowe inslytucje finansowe, Norwegia. Japonia i Hiszpania.
Amerykanie pomagajq. bo aż
90 procent kokainy i dwic trŁCCic
heroiny sprzedawanej w USA
prlez handlun:y narkotykowych
pochodzi 2. Kolumbii.
Dwie II7.ccie pomocy amerykań skiej zostanie wydane na cele
wojskowe . w tym na zakup w
USA 60 śmigłowców i specjalnego wyposażen i a dla tn:ech doborowych batalionów armii kolumb ijskiej, zajmuj ących s i ę
zwa1c7.aniern n3rkob i zne~u .
Smiglowce amerykańskie po, służą do niszczenia plantacji koki. Przewiduje się tez prlysłanie
do Kolumbii 500 domdców amerykańsk ich.
PAP, PS

światowej

Sprawiedliwość

W nocy re
na czwartek
P na dosln:ec zarysy porozu"spalony
mienia w czwarzostal na pr.r.cdmieSciu
Aten samochód ambasady RP
w Grecji. Samochód zostal ickko uszkodzony. a w trakcie tego zajścia nikt nie doznal obrażeń. Samochód został oblany płynem zapalaHcym w miejscowości Agia Para skevi.
Wkrótce po podpaleniu. uznawana przez policj;; 7.3 organizację anarchistyczną, grupa
"Czarna gwiazda" zatelefonowała do redakcji gazety "Elefthcrotypia" (nic7.3leŻl1a lewica)
i prly znała się do tego czynu
podkreslając. że został on popełniony na znak protestu pl7.eciwko 3rcsztowaniu anarchisty
o nazwisku Seisanidcs. Byl to
już trzeci w cillgu ostatnich
dwóc h Iygodni zamach na samochody przedstawicielstw dyplomatycznych.
PAP, PS

Zjednoczonych w wewnętrzne
sprawy kraju i powtórzenia sytuacji z czasów wojny wietnamskiej. Przeciwko współ pracy Waszyngtonu i Bogoty protestują
też narkotykowe gangi oraz rebelianci. od ponad 10 lat walczący z rządem Kolumbii .
Kolumbię nęka od 36 lat wojna toc ząca się między lewacką
partyzantką. nielegalnymi zbrojnymi grupami antykomunistycznymi , rządowymi si łami bezpieczeństwa i przemytnikami narkotyków. W c iągu minionych 10
lat zginęło w niej 35 tysięcy osób.
Clinton prąbył do ClInagcny.
aby zainicjować wspólnie z Pastraną .. Program Kolumbitl" . którego celem jest wydobycie gospodarki kolumbijskiej z recesji,
zwalczenic produkcji i pn:emyt u
narkotyków oraz reforma systemu sądowego i sil bezpieczeń
stwa, oskarża nych o narusz<lnie
praw czlowieka.

po latach

pozycji niemieckiej nie zostaną
podane do publicznej wiadomości.
Dotyczy to również wysokości
odszkodowań. Zdaniem Riechcrt.
zawarcia ugody nie należy oczeki wać przed 19 pażdziemika.
Oddziały niemieckie zaatakowały Pocztę Polsk" w Wolnym
M ieście Gdaósk rankiem I wrzesnia 1939 r. Broniący się przez
wiele godzin pracownicy poczty
poddali s ię dopiero po podpaleniu
'Przez Niemców budynku miotaczami ognia. W walce poległo (T
pocztowców, a 6 dalszyc h osób
zmarło od ran i popar7.eń.

38 pracowników zoslalo rozstr/.elanych 5 października 1939 r.
na mocy decyzji hitlerowskiego
sądu wojskowego. Ich masowy
grób odkryto dopiero w 1991 r.
Sąd powszechny w Lubece anulowal w 1998 r. wyroki i.zalecil
wypłacenie odszkodowan rodzinom, nie ustalając jednak ich wysokośc i.

Zdaniem "Gazely Wyborczej",
na żródło w polskim Ministerstwie Finansów.
strona niemiccka gotowa jc.'" wypłac i ć ś rednio po kilka tysięcy
marek.
PAP, PS
powołującej się

Suharło odłożony
Proces oskarżanego okorupcj, byłego prezydenta IndonezJI Suharto został w
czwartek odłożony o dwa tygodrlle, do 14 wrześn i a. Rozprawa, która miała rozpocząć
si, w czwartek, została przełożona z powodu złego stanu
zdrowia oskarżonego.
ś rode

W przez komi sje 23 lekarzy,

Suharlo by l badany

którzy uztlali. że slan zdrowia nie
pozwala mu uczestni czyć w procesie - przeciwnie, przybycie na
salę rozpraw i uczestniczenic w
prlc sł uc haniu grozić ma bylemu
prczydentowi Indonezji nowym
wylewem.
Suhano przeszedł U'Zy kolejne
wylewy w ciągu ostatnich dwu
lal - i jak twierdzili na rozpra-

na przejazd tunelem pod kanalem La Manche

Francuscy rybacy blokowali

Dopięli

kanał

La Manche

swego

Protestujący przeciwko wysokim cenom paliwa francuscy
rybacy klika godzin błokowall w
czwartek tunel kolejowy pod
kanałem La Manche. Przerwali
blokadę po obietnicy rządu, że
zrekompensuje Im wzrost Wydatków.

ybacy nie dopuszczali samochodów do rampy , gcllie ładuje
się je
platfonny Kolejowe. Pny UIporre zoś.m i u furgonetek utworzyła
się wkrótce kolejka około 300 cię
żarówek. Rucb kursującyc h przez
tunel ekspresów pasaj.erskich Eumstarodbywal się jednak bez 7.nklóceń.
Jeden 7. pnywM:ów protestu Alain Parves oświadczyI dziennikarzom
w Paryżu. 7.e rybacy są zadowoleni z
wyniku rozmów z ministrem rolnic-

R na

Modlitwa za
Tncci<ll'OC'1I1icę SmK:rci kSM;7JlCj
Diany jej synowie obchudzili prywatnie. z dula od bram londyilskiego jXtlaeu Kensington, gdzie wielbiciele
sl:blali w C'lwartek kwialy. (XlIili świe
ce i gdziead hoczorganizow;loo uroczystość religijn:,. Za Dianę modlono
sie także w Katedrze Westminsterskicj, gdzie w tydzień po tragicznym
wypoc!ku 31 sit:rpnia 1Q97 roku w Pa-

wie adwokaci os karż onego. ma
obecnie trud ności 'l. rozumieniem
zadawanych mu pytań , :l takl.e z
mówieniem.
W ciągu n ajbl i z.~zyc h dwu tygodni prokuratura ma wySUipić o prlCproWadzenie kolejnych badań przez
nową n ier...ależną komi sję lekarskij.
79-letni Suhllno os karżony jest
o zdefraudowanie 571 milionów
dolarów pien iędzy publicznych 7.a
posrednictwem funduszy charytatywnych.
.
Prokuralurle nie udalo się zna-

twa. Wedlug Parvelill , miniSter Jean
Glavany zgodził się. wyrównać ry bakom W7.rost cen nieopodatkowa!lego paliwa,jakie im pnyslugujc.
Oznocr..ll to. że I)'bacy odstąpią
także od blokady ponów, w tym najwiękS'lCgo na atlantyckim wybrzeżu
Francji portu Brest. Akcja protestacyjna już od środy 7.akłócała tul)"
styczny ruch promowy praz kanał
La Manche.
Jeszcze o północy zc środy na
czwartek rybacy calkowicie zablokowuli najwięk szy francuski pon
atlantycki Hawr. Kilkanaśc ie kutrów wpłynęlo w rejon ponu, uniemożliwiając jakikolwiek ruch slatkÓw. W rejs nie wyplynął m.in . brytyjski pas..'li.erski prom "Pride ofthe
Havre". planowo mający udać s ię
do Ponsmoulh .
PAP, PS

Dianę
ryżu odbyły się uroczystości żałobnc.
OkoliC'lIłościowll wystawę. poświę

con4 Dianie 7.organizowano w londyóskim domu towarowym H:urods,
naleŻ<JCYmdo Mohameda AJ Fayeda,
kt6rego syn Dodi zgirt:ll wraz z księż
OlI. W P"Jr)7,u setki ludzi zlożylykwia.
ty nad tunelcm, w którym 7.gi1ll,'Ia Diana. Wiciu modJilosię: w milCl.eniu za
,.kr610W'4serc".
PAP, PS

..... •...•• ...•. •..• .. .•.•.••• .. ...... ...... ... .•. .. .

leźć materiałów potwierdzających

informacje o innych pilypadkach
sprzeniewierzenia prU:-l byłego prezydenta pań s twowych fundu szy.
Zdaniem mediów, Suhano w ciągu
321at swej wł adz}' zgromadzi! fortunę szacowaną na 30-45 mld dol.
PAP, PS

Bak z heroiną
Osiem kilogramów heroIny o czarnorynkowej wartości 8 mln koron (ok . 920
tys, zł) znaleźli czescy celnicy w nocy ze ś rody na
czwartek w samochodzie
35-letnlego Polaka na czesko-austriackim przejściU
granicznym w Mlkulovle,

Turyści oczekujący

w Coquelles.

arXOlyki. zapakowane 16 pólkilogramowych paczek , by ly
N
ukryte specjalnej skrytce 7biorw

w

w

niku paliwa samochodu opel kadet,
którym Polak, wro.zOtlzy lata młod
szym kolegą, podróżował z BydgOSZC'l.y do Włoch . Celem podróży.
jak podawali. miało być kupno samochodowych części zamiennych.

Byfy prezydent Indonezji $uharto w otoczeniu swych ochroniarzy i pielęgniarek opuszcza na
wózku inwalidzkim szpilal Pertarnina w Dżakarcie 19 sierpnia
1999 roku.

Polak mial prlckazać narkotyki
odbiorcom w Wenecji. Za prze·
wiezien ie heroiny z Pol ski do
Włoch miał olrąmać 3500 niemieckich marek . Trasę. Bydgoszcz
- Wenecja polski kurier przejechał
już na próbę bez narkOły ków . Kiedy jednak wiózl heroinę , byl bardzo zdenerwowany, co wzbudziło
zainteresowanie czeskich celnikÓw . Opukując bak , zoa leżli lajną
s k rytkę z heroi n ą.
PAP, PS
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Tadeusz Z. Drzewicki

Przemyślu odbył się Mię

dzynarodowy Festiwal Fotografii z udziałem kilkudziesięciu
fotografików z Polski, Ukrainy
i Słowacji .

oko, ciepły efekt Medycyna jutra
Bez leków, względnie tania i szybka

Nie

mej
Krzyslo jest
naszym jedynym dzieck ie m. Pierwszym , upragnionym. Po wyjściu ze
szpitala okazalo się, że nie
chce pić . Nie może spać .
Wciąż płak a ł . Pierwszy
miesiąc jego życia był dla
niego męczarnią. Nie pomogło noszenie n a ręka c h
- pani Joanna Olszyńska
chwyta w palce drobniutką rączkę. Całuje delikatn ie śpiącego beztrosko
malca.
potrafię wyrazić

wdz ięczności .

ak podkrcilil Jacek Szwic . organizator i pomysłodawca tej imprezy, festiwal stal sir; okazją nic
ty lko do integrowania środowisk fotograficznych tego zakątka Europy.
ale leż wspólnego utrwalania obrnzu miast zwią1.anych z tym projektem. - Progniemy w fonnie any·
stycznej utrwali ć wizerunki Humennego na Słowacji. Pr,remyśla
oraz Lwowa. Proce eksponowane
będą najpierw w formie wystaWY .:I
następnie w postaci wydawnictwa
alhumowego oraz pocztówek i kalendarly.
Jak co roku. w Przem yślu powstała na jeden dzień ulica Fotograficzna .. na której zorganizowano
giełdę sprl.ętu fotogrnficwego. wystawę staroci. Była też promocja
/ion fOłOgrafrcznych. Niestety. kapryśna aura pokrlY'Lowała plany 01'.
ganizatorów • deszcz przepędzal i
WYStllWCÓW. i zwiedzających.
Sporym zaintere sowaniem cle·
szyi siC happening - .. Każdy możc
być modelem". W tajemniczych i
III1SUtljoWych piwnicach pubu ..SaltO" wszyscy zainteresow:mi mog li
prlc z c hwile stanąć prled chlodlIym okiem fotografic1Jlcj kamery.
Efekty byly sympatycll'k:.
Festiwal ~tał sir; t akżc. okazjq do
1'()J~~tr.lYgnir;cja kookursu ..Prz.cmysl
moim miastem" . Jury (w skJadzie:
Gcorg Borysowsld. Kn ysztof Zicmba j Roman Ratusm yj) prlyznało I
miejsce Adamowi Mcdclczykowi . lI
- Piotrowi Michalskiemu. a Ul Jackowi Rachwałowi. Nagrodc specjalną Kodak Expres otr7.)'mal
Adam Mede1czyk.
JAN JAROSZ

J

aki spokojny Krzyś jes t od
niedawna . Otóż okazało
s ię. że cale cia ło pokryte by ł o
żó łt ym i . s urowiczn y mi strupkam i . To by ł a egzema. - Do
prt:yjścia tutaj nam ów iła mnie
te śc i owa. Od lat c i erpi ała na
c horobę reuma t ycz ną . Tak
m ocno jej dokuczał a. że czasem nie mogla c hodzi ć. Po
ośmiu terapiach b iorezommsowyc h bóle u stąpi ły ca łkowicie.
Po s t:lO ow i li ś my i my spróbować. Już po jednym seans ie obj awy u s tąpił yo po l owę. . Po
trzec h tygodn iach prlychodzili ś my na leczenie raz w tygodniu. egzema calkow icie znikm; ł a. T eraz Krzysio m a d z ie ·
wi~ć mies i ęcy . Ani raz u nie
mia ł wysypki. Jest naprawdę
w span i ałym, bardzo s pokoj·
ny m malce m .
T era pia b iorezonansowa po·
wo li przes taje być wy ł ącz ni e
. domeną medycyny a lterna tyw nej. Coraz częśc i ej. przy·
najmniej w krajac h niemiec kojęzycznych. z najduje u zna·
nie także w ś ród lekarzy prefe.

T

rującyc h

tradycyjne m e tod y
leczenia.
- Zetknąłem się tą metodą
k il ka lat temu. w Wiedniu .
Tam jest ona praktycznie powszechn ie stosowana. Zanim
podd ałe m się zabiegowi. dokładni e o wszystko wypyta łe m.
T e raz wiem. że ni e był o powodów do obaw. Zapewniam.
że pomaga. Chorowa ł e m na
reumatyzm. W szystkie z mi any pogody odczuwa łe m bardzo
bo ł eśnie. Środki przec iwbó lo we. zas trzyki - nie po m agał y.
Ozisjestem zdrow y. Na miejsc u dowiedziałem s ię o wykorzys tywaniu bezboles nyc h tes tów alergicz n ych . Przyprowadziłem wnuc1.ka , który m i ał
alerg ię pokannową. Po odczu le niu ch dziecko wreszc ie może
jeść tak bardzo uprdgnion ą czekoladę oraz poma rańcze, któryc h nie można b y ło ku pować

z

z powodu alergii - mówi jeden
z pacjentów.
Terapię bi orezonan sową stosuje na zachodzie Eu ro py co
najmniej kilkutys ięczna grupa le-

karzy. Biorezonansjesl metodą
wzg lędnie tanią i szybką. Przede
wszystkim wyklucza koniecznoŚĆ podawania leków. Aparat
BRT jest już w Polsce, gdzie wykorzystuje się doświadcze n ia dr.
Lchmanna, prekursora tej metody na rynku polskim.

Zakres leczenia przy pomocy
apa ratu BRT obejmuje: astmę,
katar sienn y, bóle m i eś ni i stawów, zaburzenia hormonalne
(tarczycę), choroby wrzodowe
żo łądka
ły

i dwunaSIn icy, zespobólowe prą chorobach zwy-

rodnien iowych. choroby serca
i u kładu krąże n ia. rekon walesce n cję po zabiegach operacyjnyc h . W y konywane s'ltakże kompu terowe testy alerg iczne oraz odczulan ie.

Gabinet, informacja i reje-

Het-

stracja: Rz eszó w , ul.
m ll.ńskll.

30/33, tel. (0-17) 854-

05-96.
PROMOCJA

................. ... ... ... .... .... ...........................................• ....•• •••• .•••.••.. .... .. ................................. .. .•. •••.•. •••• ••..••. .•..
Zan:lld Dróg Powiatowych w

KOMUNIKAT
'hIttkomunlkacja Polska S.A. Zakład Ra dlokomu
I Teletran_ml sj l w Krakowie

łnformuje.

Wdniu 4 wrzesnia 2000 r ., w godz. 9.00 - 14.
zosta ną wyłączone z pracy nadajniki
w ośrodkach nadawczych Rzeszów - 8aranówka,
Przemyś l oraz Sucha Góra

Metody le(llola

Czy :

• TVT oowa melodII bemapjtciQWM.

lu,l,;jchani.u, śmiechu
ora7- wysiłk " nZ)lcznego?
Tr.rlo: kontrołt.
IlIld p\~hl'ł"U"m'
UtyVo'll.~1, podptiłk

7. (1'0\1'00"

Gubisz

gubIeniIII moczu?

mocz ipicsąc

do tOlllely?
Rnygoujl'57.% nklitórych aktywllOŚ<.i z powodu Itj ...·$ty.
sił

dlłwej dokgtiwośd?

,Ieśli

odpowiesz ..TAK" DM chocillijedno z powy:l..'iJ)'(';h pytań , 10 d erpi<;z najpr llwdopodobnk;J
na jedną z postaci n ietrtymanla mocIU.

Postacie niel0ł'mMniM IDQClU:
- Nagle ~ie r>3 1lJX'Z' na skuIcl.: raIcz}'I'IIlOŚci lT1ięmi p,-cbemt.

- Pnclcwanic · brali ucll1ria parcia na ~~r~.
· T)/I1lCz;J.SQIOo'Cl - na SkUlC): infekcji.
• Wysilkowe· na skulek O'ilabienia Ikanek podt~muj'łtych.
•

łsmiej~ również

Wysiłkowe

postacie mi<:s7.ane.
oldnymaoje mogu

Iłlljcl.ękiej wyst~PUj:jC4 postacj~ nieuzymania. Oceni • .
się, że co ~ k(lbkła .... 1·oI~ dtrpi z powodu Ilrj wstydtiwej dołegIiwośd! Pt7.yclyn~ rego SlJlnu jest osłabienie
m~ni dna miednicy. kct'xych podscawowym udaniem jesc
podtrt.ymywanie organów wajdujących się w m1ednicy.
rownież dróg I1lOCl.owyeh. w sktad klÓrych wcłKxb:i cewka
1llOC'/.ow- (pf'lCZ ktÓl"-ł wydalany jesl mocz z pęcherze na

jest

zewnącn). Mocne m~nic dna miednicy 'lIUJ1)/kają (śc iska·
ją) cewke rnoc'ZOwą aż do chwili. lciedy świadqmie oddaje·
nlYlllocz.rolluiniając mięśnie ,,"'Ok61 a:wki .Osłubione mi(>-

slIic lIie ~ "dołue do $kUlecznego umykilnia (ścist..ni l)
ce.... ki i każdy 11l1I:;$k !lll ~her:zspowodowan}' rochem pr/,e.
'pol1y (np. kiedy kic~) moie dOpR,'l\'iud7.ić do mimowoloego

"gubienia" moczu.

łstnieje

wiek meloo Jec?.e nia

wysiłkowego

nitll'l)'mnnia

Od po1IwieS 1..1 w Skan<lyuawii.a od oIr.olo2 ł31 "' clIlcj f!u·

ropk wykonuje ~io;: z.:.hieg l>u.~tosowaniem ,ysteJnu TVT
(slirór z ang . ..Tenslon Free Vaginat Tape") u kobiet cier·
pi1tcych na wysi łkowe nietn}·m.anie 1JlOC'I." .
Do dnl~ dtisir:'p;ZI'1:,o wykonano r\a ,t,o.·icde ponad SO ()(JO a·
biegów z utyciem systemu TVT z tlO'ikonatymI rezutul!luni.
Podcus zabiegu IaŚm~ polil'fopy~ellOwa (nlIlleriat synlClyem)/ uty ....any do produkcji nici chirurgicznych} wstaje
Hmie~l,nona ponikj ce ....!.:; moczowcj.ajej dwa ktll'ict wy.
]lm.... adWr'le S4 popl7.!:7. dwoi niewielkie (ok . t cm) naciecia
w sk6r~ nad ~pojenirlll Iono....ym. Po obci(-ciu kot'ocó ..... ta·
l lll)/ i J.as:t)ICiu ~kó:fy, urwommy 'lca§my .)ullnak~ mi('dlY
ce... k. moczo ....,. u rni('Ślliami brwCha.. ~ie _podp~ral"
cewko;: mocZO ....I!. 00 spoWQduje ,,u.gi~ się" ,cewki moC'lOwej i jej z:am!.:n~ie podczas wyililkla. ~
zMjalU.,ti~iQwa. w któn:i nil; podwjesnsirosiabiosu'cb łkaO('k w "ILi utworutJia l.A~ia:;a~ W «wet mo-'
~
a

a !lIko si<;je, podpjem łaSm/!" ,

l,Jdeły

metody TYT;

_ slwlfnDAŚł prawic 90 "
_ dpskooab' dat kOSlQłłyc:my
-lOm" łco ir

mielscowc

- krÓtki a u rahicau Im8k5)1D8lpje:lO mjoy!)
_ pitwidkl ból poopmtC)'jn)'
- krOLkj pobyt w :;qHlaly (I • 3 do"
- wbjonc Ik l uki _Iylko .. podpitranr"
- TyT jest systemem wrlłrzoic jednorazowego

--

Aby QlaymK wk$eI igCnnn..U pa

vkMI ue do:

I'IUMI

uhkcu DT

!JmW;mt jgfoora;p, roo.bl;zna...~et.Et:

me Jo/msoo&JoboSQO PolAnd},

" ASKLEPIOS " B.R Sp. Z 0.0, NIe publIczny Zakład Opl_kl Zdrowotnej
35.326 Rze szów, ul. Rejtana 51, t_I. (0.171 !ł~2.89-65, 852·89-154

S.A.

ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na wykonanie modernizacji
oczyszczalni ścieków
na terenie SSE EURO-PARK Mielec

~ instalację urządzeń napowiet rzających

Termin wykonania: do 31.12.2000 r.
Szczegóły zainteresowani mogą uzyskać w Oddziale AAP S.A. w MielClI. ul. Partyzantów 25, pok. 26. w godz. 7.00· 15.00, tel. (0-17) 788·
72-36, fax (0·17) 788·77·69. Oferty w zapieczętowanych kopertach
należy skladać pod ww. adresem. w terminie do dnia 13.09.2000 f.,
do godz. 10.00.
Przetarg rozpocznie się 15 minut po upływie terminu składania ofert.
ARP S .A. zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez
podania pnyczyn.

maJr.ologiczneor:u zabiegi koo:kcyjne: plasty!:i oraz wbiegi .. podwies,1..aj.ąo:e" l1a1e~e do gruP)/ n31»l;Ciow)/ch.

aby mór Smiat sie, bkaK j tyĆ bez skrepoWllnlll,

Przemysłu

Zakres modernizacji obejmuje:
• wymianę złóż biologicznych na pakiety z tworzyw sztucznych
• modernizację zbiorników
• modernizację urządzeń zraszaczy

::JJ mrlJ(lnifmif' II'Jnihljq<'ł1 ~ :/1mknirót/ drogi nr 536 .

11W)C1'.u. Stosuje ~k cwi<.::zcnia. elektroslymulacje. ~rodl:i far-

podczas ka-Q.·

te

..znrlqd Dróg PO"';lIIow)'l'h", R~J':o"'ił p r::.f'{JrtJIUI ui)·tkm.·"ik/i

Njetrzymaoje Moczuwstydliwy problem,
z ktÓrym nje musisz

Agencja Rozwoju

w War5Z6Wie, ul. Oomaniewska 41

Przewidywany termin przywrócenia drogi
dla ruchu ssmochodowego' 30.11.2000 r.

~

\\' Y.W[~U 7. po.... yi.<l'ym ...'y>l~pi, p""<:""y w emi.ji .... !i:.<y. 'kk h p<VJI1lmOw ", Io;o;;l)'; 'y< h
, ~(onlc'l."y<h . mil<>..~y~h l wymicnion)" " oirotlków .
l.I f"""'''''~ I<"..u~io.j" ... ,,Jbi,>r'J ;;,t,~I",II"':~P'''':'' " 'JtJ'_"lirh :J"n",r~_IIJ""",.'..h.

Gu bi~ tIlOa

Sl kors klego 49 C

od dnia 4 wrzoSnla br. zostalI zamknl,••
dlll"ChU samochodowa.o droga pOwła.owa nr 35J536
ZWltcZJca - Czudlc Wkm 6 + 400 na czas bu....,
mo.1U w mlalscowoScI Nllcbobrz

Informuje w''Q'J,k kh ~;':"'!I.ICIu.c>.y i ..,jeWidlÓW. je ~ "'l'IedU.... PQI ~
p r,..~nl . .. bie,ów kQrucrwU<')')nl"'h

Wysiłkowe

Rzeszowłe. uł.

tel. 229-t5-24. lax 229-25-95

sumv POOWIe.sV.NE
PANELE BOAZERYJI'łE

SZT'l.JI(ATERlAGtPSOWA
MATERlALY IZa.AC'ł'JNE

.-

RZESZOWSKA SPOI..DZIELNIA OCRODNICZO-PSZCZElJ\RSKA W RZESZOWIE

sprzeda w trybIe przetargu olllrtowego następuJące nIeruchomoścI:
• w Tyczynje, ul. Grunwaldzka 126, działkę o pow. 0,73 ha wraz z zabudowaniami
(na wprost stacji benzynowej). Cena wywoławcza - 470000 zł netto
• w RzeszQwie - pawilon handlowy, o pow. 52 m kw. bez dzi ałki, przy ul. G łębokiej -.
Południowej. Cena wywoławcza - 10000 zł netto
• w Bogucbwale - pawilon handlowy, o pow. III m kw. wraz z działką 0,03 ha . Cena wywoławcza - 50 009 zł netto
Ofeny dotyczące nabycia n ieruchomości nal eży skl3d llĆ w zaklejonej kopercie z napisem .. Prl.C targ" pod adresem: R>:cS7.Uwska Spółdzieln ia Ogrodniczo·Pszczelarska w Rzeszowie. ul. 8 Marca 3. w terminie do
18.09.2000 r.
Ofcna powin na zawierać: imię i nazw isko orerenta, jego status prawny. wskazanie pn:oom iOłu ofeny i ofcrow:mą za niego cenę .
BioroJCy udzial w pr7..tlargu obowiązany jest wpłac ić wadium w wysokości 10 ~ ceny wywolawc7.ej. najptlinicj
w dniu składania ofeny , n3 rachu nek Spółdzielni w SBR ..sCh" O w R1.eszowic nr 80001087·8077·2700100
lub w kasie spółdzielni.
Otwarcie oren nasl'Ipi w dniu 20.092000 r. O wyborl.C ofeny zai nteresowani ZOStM'I powiadomieni pisem.
nic listem polel'Onym .
Sprzeda wca ZaSITl'.ega sobie prawo do prowadzenia dalszych rokowań z wybranymi oferentami. swobodne·
go wyboru ofcny oraz unieważnienia p'LCtru'gU bez podania pnyczyny.
Dod:llkowe infomlacje. pod nr. tel. (0- t7) 853·40·86.
D·l12a3

..

.. .

piąte k

NOWINY

- niedziela, 1 - 3 sierpnia 2000 r.

~
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Wojna w szpitalu o szpital

NADZIEJA UMIERA OSTATNIA
KRZYSZTOF POlACZAŁA
" Był

sobie raz dyrektor. Tak

przebiegle dzielił i rządził, że
WSZ'fSCY skakali sobie do oczu,

a wokól

roztaczał

si, smród.

Nie uszanował żadnego swo-

jego robola, zastraszał, (...), zapłatę dawalludziom głodową,
sam opływałąc w dostatek. Wydało się też, że cierpi na jakieś
paskudne choróbsko wątroby
i zaraża innych."
o fragment anonimu pl.
,,5troszna bajec'l.ka". Otrzy.
mai go dyrektor SP WZ w
Ustrzykach Dolnych.Zdzisław Kuźoiar. Anonim. odbity na
ksero w kilkuset egzemplar/.a::h. rozdawali ch łopcy pod koSciolem Matki Bożej Królowej Polski. Kto ich do
tego namówi!, nic wiadomo. DyrektOl'domyśla się, alc skoro nic zła
pal za rękę. oikogooskarżaC nie bę
dzic. - Mam wielu wrogów - mówi.
- Od wprowadzenia reformy służby
zdrowia sytuacja jest napi~ta i rodzi
kolejne konflikty. S7.pilal, podobnic
jak inne w Polsce, wymaga restrukturyzacji.Ta wią7..e się 7. okrojeniem
niektórych odd7.ialów. " nawct li"
kwidacją naJbardzicj nicrentownych.
To 703bieg bolesny. ale koniea.ny.

T

Nie czarujmy się
Magiczne słowo: restrukturyzacja. A ile ukrywa się
w nim konlliktÓw, stresów,
ne1Wów. Dobrze ilustruje
to tekst Krzysztofa Polaczały
o szpitalu w Ustrzykach
Dolnych pt. .Nadzieja
umiera ostatnia".
Nie mniej magiczne do
niedawna słowo: wybory.
zwłaszcza te prawdziwie
demoł< ratyczne . ~Ka rciarze·

Adama Warzochy pokazują.
że lo. co dla elektoratu
fest jawną m anipulacją,
dla prokuratury nie
sianowi problemu.
A zresztą. można
stworzyĆ najdoskonalsze
mechanizmy
wspótistńienia,

najlepsze prawo.
życie i tak potrafi
pokazać sw6j wstrętny
jęzor. Andrzeja Kozickiego
~Woina o rowek" jest tego
dowodem. Sąsiedzi
z podtamobrzeskiej
Suchowoli wolą grzęznąć
w błocie , niż przekopać
odpływowy rowek ...
Kiedy okazuje się, że
nasze magiczne klucze do
rzeczywistości są tylko
prymitywnymi wytrychami.
warto pobyć choćby .Trzy
dni w państwie Jarocin".
Zachęca do tego Jaromir
Kwiatkowski.
a

~

Redaktorzy Magazynu:
ANNA KONIECKA
MAREK PĘKALA

Kto chce rozwalić szpital
Prt.cciwnicy dyrektor:l uwaiają .
J.e nie m<lon pojęcia o zarządzaniu
i zmier13 do rozwalcniaszpitala. - W
mie.~ie krąży plotka. i.e mam 703 to
dostaC 3(X) tys. zl - ,i,'micje się gonko. - KtoS na głowę upad ł i nie
wziąl pod uwagę . że poświęciłem
tej placówce 2 ł łat życia.
Z wyliczeń Kuźniara wynika. że
najmniejszc szanse na utrzyman i~
ma oddział pediatryclJlY. - Gdyby
nawet wykonał wszystkie zakontraktowane usługi , pokryją one zaledwie40 proc. kOSZ\Ów ulrlymania
- tbJmaczy. - Ginekologia z połoź
nic\'.\.'em nie stoją dużo lepiej. ale tu
7.agrożenie jest mniejsze.
Raben Roczniak. p.o. ordynator
oddzlalu dziecięcego: - Obłożenie łó
żek jest na poziomie 90 proc.
Owszem. utrzymanie pediatrii jest
drogie. bo wymaga m.in. osobnej
kuchni,aIe problem tkwi raczej w negatywnym nastawieniu dyrektord.
który nie traktuje nas poważnic.
Marek Kęska,ordynator oddzialu gineko logiczno-położniczego.
też nie czuje się bezpiccmie. - Gdy·
by doszło do likwidacji oddział u ,
stałaby się rzecz najgmsza- uwa'
ża .- Mamy dobrą kadrę. leczy się
u nas coraz w ięcej pacjentek, a do
porodu przyjeżdżają taki.e kobiety
spod Leska. Dwa lata temu dostalismy nagrodę w konkursie •.Rodzić po ludzku".
Opozycjoniści mówi". 7..e s7.ef
działa na szkodę szpitala. bo poIą·
czyI dyiury lekarskie. Pediatra zajmuje się chorym na internie. gino·
kolog schodzi na chirurgie itd . - Nie
jesteśmy fachowcami od wszystkie·
go.l1lO'l.emy popelnić błąd - tłu rna
Cl4. - Dyrektor nie liczy się z naszym
zdanlcm.aIe w rdZle tragedii my tak·
i.e będziemy odpowiadać pr/..ed są
dem.

Niemal pusta kasa
Dyr. Kużniar: - Gdybym nie lISIawil dyiurOw lącwnych , już dawno
trzeba by zawiesić klódk~ na szpitalu -Iwicrdzi. - Osobne dyżury na
każdym oddziale to ogromne koszty. a nasza kasa jest niemal pusta.
P07.a tym nie tragizujmy. lekarze
specjaliści siedzą w domach pod telefonem. Jeśl i trzeba. natychmiusl
są wz)'wani.
RQbert Roczniak : - Lesko otrzy·
muje podobne pieniądze. a jednak
dyżury są pełnione jak należy. bo
tam dobr.re gospodaruje sic groszem
i szanuje prncownik6w. Ja i moi ko-

Czy po szpitalu

Dyr.

w Ustrzykach Dolnych zostanie tylko budynek?

ZdzisJa;;;;;w;K,~n;a"

Krzysztof Wnuk: - Mato praw·
dopodobne, by przy tej polityce
dyrekcji cokolwiek mogla się

- Nie sztuka przejąć szpital, sztuka utrzymać, a ja wiem, że nie

należy.

zmienić.

będę

wolno i nikogo prq tym nie jestem
w stanic zarazić - twierdzi.

i.eby ods7..edl. PrlCd dwoma tygodniami napięta od miesięcy sylu·
acjajeszcze bardziej nabrt.miała. A
to Ul s prawą Rady Powiatu Biesz·
czadzkiego . która zalwierdzila
spnedaż pnychooni nr 2 dot yc hczasowym dzieriawcom .- Chcia"
lem tam zrobić mieszkan ia. by
ściągnąć do Ustrqk lekarzy specjalistów - mówi KuŹniar . - Radni zadecydowali inaczej i tym samym "ugotowali" szpital. Teraz
nikt tu nie pnyjedzie. bo miasto
nie ma wolnych lokali.

KnysztofWnuk (chiru rg, radny
powiatowy): - Ta przychodnia 0bsługuje 5 tys. ludzi , dlatego jest
niezbędna. Adaptacja budynku na
mieszkania k osztowałaby ogromnie dużo. lestem ciekaw. s kąd SP
ZOZ wziąłby na to pieniądze.
Ludzic mówią, 7.e jeśli spory nie
u staną , szpital w Ustrl)'kach Dol"
nych zu pe łn ie podupadnie. - Jakoś SQbie poradzimy - zapewnia
dyr. Kuiniar.lego pr/.eciwnicy w
slowo ,jakoś" nie wierzą.

- Szpital w Ustrzykach, podobnie
jak inne. ~ga restrukturyzscji.
To zabieg boIesrry, ale konieczny.

otTzyrntJie podobne fienJądze. a jed-

ledzy powinniSmY mieć w miesią
cu najwyżej 8 dyżurów. a niektórzy
Tmją wielokrotnie więcej.
Ludzie mówią. że prLCZ llSIJ'"l)'ckic
animozje umacnia się S7.pital w lesku i prędzej czy później to lam powstanie cenlrum lecznictwa za·
mknictego w Bieszczadach. Dyr.
Kuźniar: - Są potrt.Cbne dzialania
nie tylko zanądzających szpitalem.
ale taló..e wladz gminnych. te jednak nie kwapią się do pomocy. bo
uważają,7..e to nie ich problem.

Co ma miasto do szpttala
Bunnistn Ustnyk Dolnych. $ta·
nislaw l..cszega. mówi. że szpital
podlega pod starostwo. więc gmina
nic nie 1T\O'i..e zrobić. Nic przekonu·
je go argument, że szpital jest w
m ieście i właśnie dlatego powinien
walczyć o jego ulrlymanie. - To je.
go morulny obowiązek - twierdzi
jeden z lekarzy. Inny dodaje,że burmistrz obawia się nawet prlCjęc ia
oSrodków zdrowia. co uczyniły już
niemal wszySlkic bieszczadzkie samorządy. - Nic sztuka przejąć. szn.r.
ka utrzymać". aja wiem. 7.e nie będę
mial7. CZCgO - odpowiada Leszega.
Inaczej jest w Lesku. W magistnlcie zapewniają. że będą bronić
szpitala rękami i nogami. ?-.lI1uje opinia. że tam ludzie są zjednoczeni, a
w U~"tnykach podzieleni. u.j się. a
potem jęc7...1\, że wszyslko się wali .
Niedawno ro7.eszła się wieść. że
K uŻll iar. ceniony przez pacjentów
ctlirurg.p"t nosicielem wirusa ióItacLki. typu B. a mimo 10 operuje.
Autor anonimu też nie omieszkał tego wywlec. ~kar7. przyznaje. że taką chorobę pnebyl. - Operować mi

nak

dyżury są

tam pelnione jak

Komu zależy
Lesko zaciera ręce . Niektórzy
chcieliby. żeby USU'l.ycki szpital pr-lCstał istnicć. - Kaperują naszych Iekarly - mówi Kuźoiar.- Mnie tei
proponowdli. ale odmówiłem. bo za·
leiy mi na szpitalu.
- Wcale mu nie zale-lY - mówi inny prJCOwnik. - Gdyby tak było.nie
pozbylby s ię trzech lekarlY. Odeszli. bo nie wytrzymali ciągłych n.1·
boax:k. Dyr. Kubtiar: - Nie bylo 7..adnych nagonek. Te osoby zmieni ły
Jlf'lCę. gdyż gdzie indziej zaproponowano im leps7.e pensje.
Robcn Roczniak.: - Dyrektor wy.
pożyczył doSaookarespiralor. my
zostaliśmy

bez niezbędncg( ' 'p"L.ęIu .
W trudnych przypadkach musimy
ratować się byle czym. Jesteśmy s0lą w oku pana Kuźoi.ara .
Dyrektor tłumaczy. że praca respiratorJ musi być pod ciągłą kontrolą anestezjologa. a w szpitalu prJeuje l.1lcdwie jeden. - Respirator w
każdej chwili jest do odzyskania.
rojpicrw jednak m~ mieć u siebie
więcej anestezjologów - twierdzi.
Chirurg Krzysztof Wnuk uwaia.
że podobnie jest. z innym .sprzętem.
zakupionym za prJwie 400 tys. zł.
- SlOi niewykorzystany i nisZC"LCje.
Mało prawdopodobne. by pny tej
polityce dyrekcji cokolwiek mog ło
s ię m ienić.

Nk! będze mieszkań
dla lelearzy
Dyrektor ma zwolenników. ale
.znacznie w ięccj osbb chciałoby.

Burmistrz Stanlsfaw Le5zega:
mial z czego.

•

ŚLADEM PUBLIKACJI

"Powrót W trumnie"
Red. lacek Snieiek napisal w
artykule pod wspomnianym tytułem ("N" z 25"27 sierpnia). że
•.Matce (kpr. Jcrzego Abrarna. tmgicznie zmarłego w Kosowie) nie
bylo dane po raz ostatni ZOb<lc7.yć
ukochane_go syna. Nie m i ała paszportu. więc nie mogla pojechać
na Bałkany. A wojskowi nic dopu śc i li do otwarcia trum ny po
prt.ylocie do kraju ( ...)."
Ośw i adczam. 7.e po otrzymaniu
wiadmoSci o smierci kpr. Jerlego
Abrama. dowódca brygady skierowal do rodziny delegacje z sze·
fem sztabu i księd7..em kapelanem .
Zajęli się oni organiz.1cją pogrze·
bu jak równ ież pomocą w szybkim 7.nlatwieniu paszportu dla pani Abram . Państwo Abramowie.
wraz z dcles.acją żołnierzy. z 2 1.
Brygady Strzelców Podhalańskich .

polecieli do Skopie specjalnym sa"
molotem. Tam. w szpitalu. rodzi·
cie mieli C7.llS na po7,cgnanie siC z
synem, przed wlożeniem jego
zwlok do [r1Jrnny. Byli obecni przy
plombowaniu trumny prt.Cz ur/.ęd
ników celnych. Na..~tępnie. wm..z z
trumn", przylecieli do Krakowa.
a potem do Dęblina . ( ...).
Jest nam pnykro i oburza nas
fakt, że red. Śnieżek z niedbalstwa lub umyslnie napi sa ł nic·
prawdę.
ppłk Kazimierz ł-1ejszu r
r'lfCznik prasowy 21. OSI'

Od redakcji: Tek...,t 7.amówilismy
u autom. nie będącego dziennikar-I.l.'m
"N". Jest nam tym bardziej przykro,
że okazał się. nierzctelny. Zainteresowa:1ych orJ7. naszych Czytelni·
ków seroeC-mie prlJ!prnszamy.
'
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ADAM WARZOCHA
Czy wybory

samorządowe

przeprowadzone w JodloweJ,
d ę b icki , 11 pażdziern l
zostały zmanIpu-

pow.

ka 1998 r.
lowane?

bywatel Zbigniew K .• w

O

pismie do wojcwódzlOego

komisarza W)'OOrc-l.Cgo w
R7.cszowic. Jana J askółki.
wyraził pogląd, ic wybory nnanipulawarIO w dużym stopniu. Czemu 7..arzut pojawił się dopiero w kilka tygodni po wyborxh? OtÓŻ z biegiem
dni obywatele edukowali się.

Edukacja korytarzowa
Wiedzę

o procedu rach wybor-

czych obywatele powiększy l i 30 listopada 1998 r., w korytarzu Sqdu
Wojewódzkiego w Tarnowie, bo
wnie ś li protesl w związk u z po.
myłką imieniu kandydutu . a także
wobec wyd:trJ.cń sprzed glosowania. Tego dnia sąd zajęty był wie-

lorna t.'!kimi spmwami, więc oczekujllcy na rozprawę toczyLi debaty
korytarzowe.
Ob. Zbigniew K. pi s ze,że wojewódzki komisan wyborczy. zobao.ywszy na kory.tarzu s~dowym w
Tarnowie cg7.cmplarz kany do glosowania z J od łowej st wie rdził , i.e
jeSI nieproJwidlowa. li prlewodniClący Obwodowej Komisji Wybon:1.ej nr l w J oołowej.Z.Ilrrucil.i.e
okazana kanapt sfalszowana. Karty będące w użyciu w dniu glosowania były na pewno prawidłowe.

Wzory kart
Na prawidiowo przygotowanej
karcie są dwie pieczęcie - wydru-

Na

gorący.

temat

kowana (czarna) komisji gminnej i
odn;-cznie odbita w czerwonym tuszu komisji obwodowej.
Na kory tarzu w są d zie w' Tarnowie pokazano wojewódzkiemu komis:lTzowi wyborczemu
kanę do glosowania z J odłowej
o pa t rzoną dwiema pieczęciami w
kolorze czcrwony m_ co wywolalo jego oce nę. że jest nieprawidlowa. Gdy w dwa m i esiące po
wyborach ob_ Zbigniew K_ wyraził na piśmie pogląd do wojewódlkiego komisarza. że wybory zos tały zmanip ulowane, bo
chyba użyto w nich dwóch róż 
nych kompletów kart do glosowania. 10 komisarL Jan Jaskółka
od pi sa ł ł4 grudnia 1998 r. . że
p rzeprowadz ił ko ntro l ę dokumentacj i wybo rów przechowywanej w depozycie prlez wójta
gmi ny Jodlowa i stwierdzil . że
" M wszystkich kanach do g ł o
sowa nia w wyborach do Rady
Gminy J od ł owa pi eczęcie ZIIrówno Gm innej Kom isji Wyborczej jak i Obwodowych Komisji
zos ta ł y odc i ś nięt e tuszem koloru
czerwonego" .

Bez jakichkolwiek
wadliwości

Ordynacja wyborC1Jl w an o ł 6
rozstnyga: karty do glosowania
nicprawidłowo przygotowane są
ni ew llżnc . JlIk t~ kwest ię kwalifikuje wojewódzki komisarz wyborczy? W li ście do ob. Zbigniewa K_ pisze, że spoSÓb umieszczania pieczęci .. nie spowodowal
jakiejkolwiek wadliwości prJwnej tych kart" _ Komisarz w y tłu 
ścil s łowa .jakiejkolwiek wadl iwości prawnej"' .
wyprawkę

Komisarz nie ma żadnych wąt
pliwoSci, choć naruszone zostały
regulacje ustawowe j wytyczne Pailstwowej Komisji Wyborczej_ Ordynacja w art. 10 Ink ustnla hierarch ię : PKW wydaje wytyczne wią
Ż!jce wojewódzkich komisarzy wyborczych.
Komisarz nic wyjaśniał , w 00powiedzi do Zbigniewa K.• jakie
okol i cz ności s prawi ły, że w jodłowskiej okolicy oie skorzysIano
z kan przygotowanych w autoryzowanej drukami i C".temu wystąpiła
nagminna konieczność wytwanaoia kllrt w gminnej powielarni? Co
sit; stalo z pakietem oryginalnych
kan do glosowania? Kto pilnowal,
by wyprodukowano tyle kart, ilu
jest uprawnionych do glosowania i
Iylko tyle ...

Klonowanie kart
Czy gmi nni wytwórcy ka rt
przesadzili z ich produkcją? Są
dowody wskazuj ące, że k toś nie
znał umiaru. W obwodzie nr l
(okręg wyborczy nr I ) komisja. w
protoko ł e sporzqdzonym po zak ończe niu pracy, pudaje, że
otrzyma ła 925 kart do glosowania . Wyborcom wręczy ła 368 , w
jej zasobach pozosta ły 584 karty .
Liczba nicwykorzystanyc h, powięk szona o wydane, daje sumę
- 952 , A przec i eż ot r zym ała
925 ... Tę ni ezgodność komisja
objaśnia "swoją ni e uwa gą oraz
wyborców". Nic podaje jednak
s zczegó ł ów _
W obwodzie nr I okręgu wyborczego nr 2 też była superata. Tu
ldonowanie kan było mniej intensywne, niezgodność wynosi tyl ko 4
sztuki . Komisja obja.~n ia, że .,czte-

dla gimnazjalisty trzeba

Książki

wydać
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ry kany wyborcy zwrócili". A łe
nie mówi, s kąd je mieli . zanim
.,zwrócili·· .
Odmówiła

podpisu

ł a złożenia

Ob .

Obwód nr I w o kręgu wybor.
czym nr I oraz w okręgu nr 2 obs łu giwa ł a komisja prac ująca w
tym samym sk ładzie kad rowym .
Jedna z osób zasiadającyc h w komisji nie podpisala obu protokołów _Na protokole napisano: .,odmów ila podpisu". Ordynacj'l stawia wymóg: protokół podpisują i
każdą ze stron parafują wszystkie
osoby wchodzące w sklad komisji.
Cz ł onki ni komisj i obwodowej
Janina P_mówi. że złoży ł a pod·
pis, jak wszyscy , na protokole po
zakońl'ze n i u pracy komisji. Rano przewodniczący komisji zwolal jeszcze raz czlonków i zażą
dał , by podpisali inn" wersję . Zapytano przewodniczą cego - czemu protokoly są zmienione? Nie
um iał odpowiedzieć. Zapytano
przewod n iczącego - co zrobili śc ie z oryginalnym p roto ko ł em
s po rządzonym w nocy po zakończeniu liczenia g łosów? - Zostal spalony - odpow ied ział. Nie
umi a ł wyjaś n ić, dlaczego zostal
spalony. W tym stanie odmówi-

.J~

podpi su na kolejnej

gorącym

uczynku

Ch_ w poniepowyborczy wczesnym
prze d połud n i em wszed ł do siedziby U rzęd u Gminy, przypadkiem zajrzał do sali konfe rencyjnej i ujn.al s te n ę rozsypa nych
różnokolorowych ka rt do głoso
wania (inn y kolor do rady gminy,
inny do powiatowej. inny do ficjmiku), oraz u w ijających s ię przy
nich kilku ludzi z komi sj i, zna
ich z nazwiska _Nie wic co robili, nie zdoła l zapytać , czy to są
może jak i eś ćw i cze ni a przed nas tępnymi wyborami. bo zos tał
wyproszony.
Stani s ł aw

d zi ałek

Dobór kadr
Wojewódzkie, powiatowe i
gminne komisje wyborcze powołuje wojewódzki komi sarz wyborczy. obwodowe - zarząd gminy . Dla sześc i o rga ludzi z 9-osobowej obwodowej komisji w Jodło wej pracod aw cą była gmina
Jod ł owa (zarObkują

w szko łach

w urzędzie gminy) .
Dwie osoby pobieroly świadcze
nia emerytalne. Po ....'Yborach jedwzg l ęd ni e

co najmniej 300 zł

Zdo,,,,ow,"i

ob,w"," ",'oi,·

widłow ościachwy borczych . Proku -

mtar zbadał sprawę i odpowiedział,
że umarza postępowanie .,wobec nie
stwierdzenia przestępstwa" . Stowarzyszenie zwróciło się o uzasadnienie tego stanowiska. Prokurator Teodor OJomiak odpowied7jal, 7.c Ruchowi Obroriców Demokracji w
Gminie Jodłowa nie prL)'sluguje prawo otrzymania uzasadnienia.

I

Ustawa nak.lada na Państ wową
Komis;; Wyłxwc"l.ą zadanieSfr.1wowania nadzoru n"d prlestrzeganiem prawa wyborczego. W związku z tym zwracamy
się do Prulstwowej Komisji Wyrunej w Warszawie z pytaniomi: l . C'Ly sposób pnygotowanla kan do glosowania. użytych
w wybordCh SWTlO1"Zlldowych w
Jodlowej, nie ma jakichkolwiek
wadł iwości prawnych.jak uważa wojewódzki komisarl wy_
borczy w Rzeszowie? Czy zatem przy najbł ii..~j okazji wybon:zej i kolejnych, w gminach,
jak Polska dluga i szcrok!I. może ruszyć produkcja domowa
kan i bez Y.'Ia.t,ciwego nadzoru co
do wiel kości produkcji? 2. Jesli
zaś takie poczynania są naganne
i niedopuszc1,.alne. 10 co PKW
uczyni. aby prawo wyborcze zostalo uszanowane?

podręczniki

albo chleb·

nowym rokiem
szkołnym rodzice największy
klopot mieli z kupnem podręczn i ków , Nie dość , że w
księgarniach jest ogromny
wybór książek do tego samego przedmiotu, to czę
sto uczn iowie nie wiedzieli , z jakiego

d łowośc i wyborczych .

li R"h Ob",",ów Demo'm'ji w
~ Gminie Jodlowa. Stowar-tyszenie
~ zawiadomi ło prokumtul"ę. o niepro-

wersj i.

Na

na organach sprawdzających pne·
bieg wyborów samorządowych w
Jodłowej. SZI.-«gólnic obfitą wiedĘ
ma u rząd proku ratorski w Dębicy.
który co pewien czas pracuje nad
sprawą, przymuszany doniesieniami zdegustowanych obywatełi z Jod łowej. Instancja prokuratorska
or.teka, że nic stwierdza nieprawi-

Prz ed

'w

-t-..,.....-::.~::.są zgrani -

Rodzice 1l,'Ż skrupulatnie IiC"Lą wydatki na szkolne potrzeby_
- Za tr-ty książki dlll syna zaplaci łem 70 zł - mówi jeden z ojców.
- Córka chodzi do V klasy podstawówki. Pod~zn ik i dla niej to kolejne 200 zł.
Mieszkanka Czudca. spotkana
obok rzeszowskiej księgami. na

wydala już 100 'lI. a
musi kupie jCS1.cze 7 książek . - Na
sz.cU;Ście. k s i ąiki dostaję od koleżanki . Tylko jedną musiałam kupić
- cieszy się mieszkanka Herma·
nowej. - Ale i tak ~dę musiala
wydać 300 - 400 zł. Bo prLeeież
książki tQ nic wszystko. TrLCba kupi ć plecak . kredk i. zeszyty czy
sportowe buty.
- Córka chodzi do Vł klasy. Za 6
ZCS2.ytów ćwiczen zapłaci łem 80 zł
- opowiada jeden z rodziców _- Na
wszystkie potrzebne jej przybory
będę m us iał wydać jakieś 800 zl.
Na ~7..Częście. m łodszy syn do S1.k0ty jesZC1.c nie chodzi.
PAWEŁ

KUCA

podręcznika będą
się uczyć.

'lkadni tcmujcden z rodziców
karŁył si~ reporterowi .. N". że nic wie. czy podI\'C"miki ~tafSZ(.·go dziecka przydadz:t
się m łodszemu. W ich liceum nie
ustalono jeszcze. z jakich książek

Kl

m łodzic1. ~dzie się uczyć .
- Wmojcj szkole wykazobow ią
zujących podręczników częściowo

zostal podllny już nu końcu ub.r.
szkolnego - mówi dyrektor jednego
z r/i!Szowskich liceów . - Resztę podamy na POCl.ltku wrzeSnia. OpOi·
nienie wynika z koni eczności dostosowania podręczników do tzw.
sylabusów. czyli kryteriów wymagań
egzaminacyjnych na maturach. Tc.
zdaniem jed"9-go z dyrektorów. dopiero n apływają z ministerstwa.

Kto jest winny
Danuta Micsz.k:owska z Ministerstwa Edukacji Narodowej twierdzi.
że MEN wykaz obo wiązujący ch
~ik6w przekazał kuratoriom
oś wiaty na tyte wcze.~nie, by nauczyciele mogli poi n fomlować o
nich uczniów jeszcze przed waka·
cjami. - Szkoły przed wakacjami

.. cz. t Woda tródłem tycie
cz.2 Wod. lrOdlem 2:ycl.

Rzeszo·

"""!"' "

wykazy pocIn;cwików dopuszczonych do nauc1.ania - potwierdza Alf,,--da Łoboda, podkarp..'lCki wicckuratorośw iaty _
Opóżnienio nic dUlycZll wszystkich szkół. - Nasi uczniowie już w
czerwcu wiedzieli. jakich pocIn;czników będą potr.tebowali - zapewn ia JlUlU szSwiętoo.dyn:ktor l LO w

Mielcu. - OpóŻfl i cnia wynikają

m-

czej ze 1Jllian kadrowych wśród nauczycieli .
Sytuacja jest 0plUl()Wtma w 'Zespole Szkól w ŻOIyni. Lircaliści ker
rlystaj" z tych samych podręczni 
ków już2 - 3 lata.- Ucwiowie gimnazjumjuż w czerwcu wied1jeli_jakic ksiąlJ:i są potrzebne - mówi dyr.
S tan i sław Panek. - To nauczyciele
powinni wcześniej z:.dbać o wskazanie podręczników .

Od przybytku
głowa nie boli?
InnU sprawa to ogromny wybór
O dopuszczeniu
recenzje kwalifi-

podręczników . książki decydują

kacyjne - mówi D. Mie.~7.kowska z
MEN. - Wykonuj:} je kompetentni
rzeczoznawcy _
W rzeszowskiej księgami ..Nova"
uczniowie mogą k u pićl4 rńr.nych
pOOręc1Jl ików do przyrody dla klasy IV moly podstawowej. Do matematyki dla klasy V podn;czników
jest kilkanaście. Wszystkie obejmują ten sarn zakres matenlllu.
- Czy dzisiejs7.e podręczniki S<!
lepsze?-zastanawia się rzeszowska
Muczyciclka_- Z pewoościil są ,,bogalsze··. Być m07.e. czasem aż za
bog:ltc. Ja z se.nt ymcnlem wrócilabym do r aiskiego. - W ks iążkach
prezentowane są rożne metody i
techniki nauczania - uwai., wiceI:.Ufl.ItOT Łoboda. - Dobr.te s ię dzieje. 7.e wybór podręczników jest tak
duży.

O wyborze książk i. z której będą
uczniowie. decyduje nauczyciel. Może się zdar.tyć. że w
trzech klasach jednego rocznika tej
samej szkoł y. uczniowie będą się
uczyć z różnych książek. Zdllniem
pani wicekurator, powinny one. slukorzystać

wa, która woli ZlIchować ~
nimowosc. - Nauczyciele to
specyficzne grupa 1.l1wodowa_
Jeśli nie ma zgr.mia_ każd~nlÓwi. ż.c je$t mądr.lejszy_
Dariusz Kuiniar, historyk i
jednocześnie dyrektor SP nr
g w Rzeszowie. w ub .r_
mial do wyboru 3 ksiąi.ki.
- Musialem wszystk ie
pneczytać, porównac z
programem. sprawdzić. czy nic
ma blędów - opowiadn. - Jeśli trze·
ba wybrać jeden podl\'Cznik z kilkunastu, nuuczyclel musi na to po.
świ~cić CO n.1jmniej 2 tygotlnie.

MAC
NOWĄ

ella klasy cz .... artaj

ERA

OPERON

podręcznik
4 Św i at przyrody

"

PLANETĄ

Przyroda"
Podróże pfJyrodo,cze, PWN
Przyroda klasa
Podr,czolk
Prz y/oda klasa IV PodrfCznlk
Przyroda" Pod/,unlk
" P cdręoezolk

PWN

'V

ROtAK
ROtAK
WIKING
WS;P

~:~~~~~~~~~~
za 6 kaf1kowy
proc.)
t

Nasza droga szkoła
No i wreszcie pieniądze _ Na poddlu s\.\'oich pociech rodzice
mus1.ą wydoc kilkaset zł. - Komplet k si4ŻCk dla klasy ł i II szkoły
podstawowej to koszt ok. 120 zł
wylicza KrzysztofCz.ekaj, kierownik ks ięgami ,No,"a" w Rz.e..~zowie .
- Gimnazjal iści zapłacą minimum
250 - 350 zł. Nie licząc książek do
nauki języków obcych.

JUKA

brulion akademicki
proc.)

ręczniki

i.

,

"'

rysunkowy t ,8·421
kol%w y. t -3,5z1
ołó .... kowe 1,65·2021

plakatowa 4 ,8 -14 z1
13,S-1 8 z1

Kapclelleois6wki 9-2011
Spodenki glmnastyczne l 3- 16z1
KOSlutka biala 6-10zl
Biała blu zka 20- 25zł
Spódnica 30-5011
Blala
2-2.611
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awanturę wciągnięto policję,

Naczelny

Sąd

WOJNA
O ROWEK
ANDRZEJ KOZleKI

Kilka rodzin z SuchowolI
sobie nerwy przy kanale retencyjnym. Ten niepozorny strumyczek, tak wą
ski, że można go pokonać
Jednym krokiem , s tal Si,
przyczyną kilkulet niej są
siedzkieJ kłótni .
szarpłe

anał rozdziela m.in. posesje Wudyków i ZawadÓw. Obie rodziny spierają s ię o lO, po czyjej
,
stro nie gran icy działek znajduje
się kanał i na kim spoczywa obowiązek wycięcia chaszczy, aby
woda mogła nim spł ywać i nie
podtap i ać podwórek. Janinę Wudykową denerwuje t eż w,y kopany na kanale stawik. - Wody z
niego używamy do podlewania
warzyw - mówi inna sąs i adka,
Maria Walczyk. Według Wudykowej, stawik przyczynia s ię do
zalewania jej dział.ki . - Po deszczu zbiera s ię tam '-'tooa, która
potem rwie jak wodospad pr.tez
moje podwórko. Na domiar z łe
go. Zawadowie budując dom.
p od wy ższy li u sie bi e grunt.
Pr.lCZ to wszystko ja muszę tonąć
w blocie - s karży s i ę. A na to są
siadka Walczyk: - Za te kłam 
Siwa i judzenie kiedyś ci języ k
skoł owac ieje! Wstyd wsi przynosisz. Nic tylko śc iągasz tu policję i prokuratorów. Teraz próbujesz omamić gazety. Moż,e
jeszcze K waśniewskiego sprowadzisz?!
Kobiety wykrzykują do siebie
poprzez wąskie trus kawkowe poł etko."Obie trzymają w rękach
kolki.

K

Jeszcze ładan
Sąsiad

kanał

Andrzej Zawada: Przez skargi Wudykowej na dwa
lata wstrzymano mi budowę do-mu. Idąc na kompromis, wybudowa łem stumetrowej d lugoścj
betonowe korytko do odprowadzaoia wody z lego feralnego kanału . Kosztowało mnie to 4 tys. zł.
To ona nas i ała na mnie inspekcję
budowlaną , że niby zrobiłem to
nielegalnie - opowiada. A Wudykowa twierdzi, że sąs iad Iym
betonowym rowk iem dokuczył
jej jeszcze. bardziej. - Scianki są
za wysokie. aby kanal Zawadów
mógł zbierać wodę. Przez ich zloś l iwość moją s todo l ę z wilgoci
zżera grzyb.
Przy okazji ko ntroli nadzoru
budow lanego nasłanego przez
Wudy kową na Zawadów. urzęd
nicy zainteresowali s ię jej stodołą . Okazał o się , że śc ian y zamiast wymaganych pr.tez przepisy przeciwpożarowe 25 centymetrów mają tylko po łowę tej
gru bości. W przypadku pożaru
s tanowi loby to zagrożen i e dla
domostw sąsiadów. Wudykowie
dosIali więc nakaz pogru bienia
śc ian . W ogółe stodolę wybudowano po panacku - ściany spraw i ają wrażenie jakby za chwi lę
miały się przewrócić. - Dach pokry ty jest rakotwórczym eternitem. Rynny są i le zamontowane
i woda z dachu zbiera się na ziemi. Jak ma odpły wać. jeżeli są
si adka nie chce oc zyścić kana łu
- mówi Zawada. - A jeszcze na
dodatek na swoim podwórku zablokowała rów kolkami. Klamie,
że zrobił a to. żeby kury nie ucie-

kały przez dziurę w płoci e. Sama
ze swojego placu zrobi ła bagno,
a oskar ża o to innyc h - mów i
ojciec Andrzeja Zawady i w gumowcach wchodzi do czarnej
brei. Woda w zastoisku sięga do
połowy łydki .

Na dwa fronty
Z Dąbrowskimi Wudykowa też
znajduje się w SIanie ciąg łej wojny. - Kiedy zaczę l i budowę domu, zasypa ł i rowek , który od-

Administracyjny i Rzecznika Praw Obywatelskich·
Być może nieprzejednana postawa Wudykowej spmwia. że ma
przeciwko sobie większość mie.-nkańców wsi. W chwiłi pojawienia
się w Suchowoli dzien nikart..a .,N'·
zbiegło s ię przynajmniej dziesięć
osób. Jedna drugą przekrzykiwala,jakim to utrapieniem jest Wudykowa . Jedna z kobiet chod ziła
po drodze z budzikiem w ręku i
mierzyła C7.as, ile dziennikarz rozmawia z Wudykową. Ta zaś zachowała spokój. - Co bę~ darolQ
obracać językiem, kiedy racja jest
po mojej stronie.
•

Kto ma to rozlewisko zamienić w
rów odplywowy? - Odpowiedzi
szukają urzędnicy gminni, poItc;a,
prokuratura i Rzecznik Praw
Obywatelskich. A sąsiadów krew
zalewa i... woda.

........ ...... ........ ...... .••.... ...... ................•... ........ ..... .. ...... ..... .. ...... ........ ....

prowadzał deszczó wkę s pływa

z szosy. Jestem więc po(hapiana ze wszystkich stron - mówi. - 2adnego rowka nigdy tu
nie by ło. Grunt musie liśmy podwyższyć, gdyż tego wymagal
projekt budowy domu - odpowiada Dąbrow s k i . I dodaje: Przez Wudykową przemawia zawiść, że ludzie się budują . A leżący u niej na podwórku od 20 lal
cement zdąży ł już s kamienieć .
Zamiast zająć s ię s woją budową.
tylko kombinuje, jak by tu zaszkodz ić sąs iadom. PrlCd niczym
sIę nie cofnie, aby tylko postawi ć
na swoim. Kwestionuje wykonany przez u rzędowego geode tę
i w jej obecn ośc i (sama trzymała miarkę) pomiar odległości naszego domu od granicy. Wed ł ug
niego, odl eg łość la wynosi 4 ~
metra (pr.tepisy mówią o 4 metrach jako minimum) . Natomi~st
Wudykowa twierdzi , że jest t
tylko 3,6 m. K ażdy z s ąsiadów
wymuchuje swoją geodezyj ną
ma p ą. - Ich dokumenty są falszywe, n adają s ię tylko do podarcia! - można usłyszeć z obu
s tron . To jedy_ne , w czy m s ą
zgodni.

UJ

jącą

Zgody nie bfdzle
Sąsiedzki. spór w Suchowoli obrósl już w spory stos dokumentów.
Sama Wudy.kowa ma siedem pę
katych teczek. Urzędnicy wiedzą
już. że jakąkolwiek by wydali decyzję, poparli ją paragrafami, i
tak zostaną oskarżeni o stronniczość. Dlat~go ich odpowiedzi i
postanowienia są coraz bardziej
mglisle. Urząd. Miasta w Osieku w
jednym z pism ozn ajmił skłóco
nym, że sporny odcinek kanalu
znajduje s i ę na terenie prywatnym i dlalego nie można administracyj nie naka zać komu ś jego
oczyszczenia. Podobnie wymijające stanowisko zajął Rzecznik
Praw Obywatelskich: ,.Rozstrzygnięcie w powyis7.ej sprawie leży w kompetencjach ad'!linistracji terenowej. Strony mają prawo
domagać si ę od tamtejszych organów wydania decyzji. Gdyby
uznały. że postanowienie narusza
ich interesy, wówczas przysłu g u
je im prawo wystąpienia na drogę
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NATURALNA KRAINA
NATURALNE SKŁADNIKI
NATURALNIE PIWO

sądową".

Teraz skłóceni sąsiedzi z niecierpliwością oczekują na wyrok
Naczelnego Sąd u Administracyjnego. Nie należy się spodziewać,
że NSA uda się zakończyć ten
rozjątrzony spór.
Zdesperowany sąsiad Wudykowej. Andrzej Zawada. nie wnikając w 10, po czyjej stronie pł y
nie kana ł, wziął s iekierę i łopatę,
aby udrożni ć ciek. Natyc hmiast
przybiegla Wudykowa z krzykiem: - Co mi się lU sąsiad rzą
dzi na moim podwórku?! Jednocześn ie upiera s ię. że to nie ona
powinna zająć s ię udrożnie n iem
rowka.

Naturalnie

Leżajsk
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bylo tu nudno i smutno
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TRZY DNI W PANSTWIE JAROCIN

Kostium sprzed 30 lat wciąż pasuje na Piotra Janczarskiego jak ulal.

Oi;y,;a;;;;;; Państwa Jarocin przygrywał nie by/e jaki Janko Muzykant - Jan $tefanek z No To Co.
rykańsk im .

JARONIR KW IATKOWSKI

Na wypadek, gdyby
np.

os łabi . zapowicdz.ia nozm i anę

Przed Urzędem Gminy w
Jarocinie stanęły... dyby. Dla
małych łotrzyków . Na grani·
cy pobierano myto w wysokośet .. co łaska . Z każdym
dniem wzrastała liczba tych,
którym nie podoba się w ~
cZYPOSPOlItej i którym nie po
drodze do UnII Europejskiej.
Zjeżdżali się do Państwa Ja·
rocln, by pooddychać normalnością . Królowała

muzy-

ka country I taniec.
owstanie

P

Państwa

obwieśc i ł ś w i atu

w

J arocin
p i ątek,

25 sierpnia, o godz. 12. 12.

z dachu Urzędu Gminy. trębacz
Henryk Surowanicc, szer orkiestry
dętej

OSP w Zarzeczu.
Mi strz ceremon ii , Naczeln y
Kowboj RP W ojciech Cejrowski,
informowal ze sceny o wyni kach
prac Rządu T ymczasowego. obradującego be7. przerwy nad ustrcr
jem państwa.

Rzeczpospolita
Jednego Narodu
Państwo

n. ruszają

w tany i starsi...

Jarocin będzi e miało
sej m. senat i mon archę - W ielki ego Księcia . Aby uniknąć problemów z jego wyborem, poSlano wiono zwi'IZ3Ć Prulstwo Jarocin
unią personal ną z Watykanem. zaS
w okresie interregnum wład ~ mona rszą powierzać prymasowi.
Ret ig ią u rzędową ustanowio no
rzymsk i ka tolicyzm. a żródłem
prawa - Dziesi~cioro PrL.Y kalU!i .
Wprowadzono zakaz rozwodów.
aborcji , eutana zj i i wyrzucania
c hleba: handel w niedzie lę ograniczono do sprledaży odpustów:
1..akazano także wyszynku mięsa
i kiełbasy w piątki oraz inne dni
n!lznaczone .

Z dolarem na zakupy
Ogloszono Pm'lstwo Jaroci n strepoch11k owej i gospodarczej. a nadto pierwszym pań
stwem bczdowym . Podatk i ustalono na poziomie 10 proc. od doc hodu d la wszystkic h obywateli i
podmiotów gospodarczych. RZ'ld
postanowi ł .7.c Państwo Jaroc in nic
będ 1.ie e mitować włas nej walu ty ,
lecz pos ł ugiwać s ię dolarem amefą wolnośc i

•• 0

i mlodzi.

na

markę ni emieck ą·

Kocham

prowincję

- KochamJarocin, kocham Les ka . kocham prowincję! Nienaw idzI,; komuch ó w . nienawidzę
Kwaśniewskiego! - wolał ze sceoy JerLy Zuba, front man rewelacyjnej gru py Bieszczaden;i . grającej w stylu 'ZZ Top i Lynyrd
Skynyrd.
Połączyli

pokolenia

G łów na gwinzda imprezy - reaktywowana grupa No T o Co ode brała po latac h Złotą Płytę za
longplay "W murowanej piwnicy". Panom w ś red nim wieku
udało się nie ty lko rozbujać widowni ę. ale i połączyć róż ne pokolenia w fascynacji hitami spilCd
30 lat. - Mozc m i pan pokazać.
który to jest Piotr Jancerski - 2.1sep len i ł po koncercie kilku letn i
szkrab z k art ką papie ru . - Bo
chci a łbym. zeby
dał-autograf.

Łacina

"

mi

Korwlna -

.

Do Pań s twa J a rocin zjec h ał
m.in. kandydat na prezydenta. Ja·
nusz Korwin-Mikke. Komentując podC7.3S ko nfere ncji prasowej
zmanipulowaną - jego zdaniem
- relacjI,; .,Telcekspressu" ze spotka nia wy borczego·w Żywcu, nie
przeb ieral w s ło wach : - T o są
s .. .syny. rozumiesz pan?! Musimy
ich zniszczyć, nie da may.

Cejrowskl jest OK
- To spotkanie przyjaciół z caPo lski, którzy są sobie nawz,,1'
jem życzliwi. mają wspólne idee,
pogl ądy, potrJfią rozmawiać bez
zacietnc wienia - ko mentuje RyS7.ard Zawiślak, IckarL z Rzeszowa.
- Nie mam nic przeciwko Wojc iec howi Cejrowskiemu - dek la·
ruje Piotr Szwed z Jarocina . A
Andrzej i Jola nta Skibowie z
Dziewian w Pomorskiem idą jeszcze dalej: - Od Jarocina dzieli
nasz dom 600 km. ale jesteś my
zafascynowani osobą Wojciecha
Cejrowskiego i odleg łość nie jest
dla nas problemem .
- S ł uchIIm)! innej muzyki. ale
c ieszymy si.,:. że taka impreza odbywa s ię w nllSzcj mi ejscowośc i łej

mówią

Anna GÓrec1.na i Łukasz
- Ki edyś było tu nudno i
smu tno. Bardzo zadowoleni są nas i rodzice. kt órzy lu bi., muzykę
country. Ta impreza l1laprzyszłość.

ni 2000 prLeszlo do historii. Zabrano sprzed Urzędu Gminy dyby. Nie ma już country. WC i jego taty. Znów można krytykować

Cichoń.

Dyby

władzę·

Obywatele lego d ziwnego pań
stwa rozstali się jednak z nadzieją. że za rok znów wszystko wró•
ci do normy.

poczekają

Po trzec h dniach pysznej zabawy Państwo Jarocin An no Domi-

NACZELNY KOWBOJ RP

Zatrute śliwki
Bezdomni

z Wroc/w{lia

zostali 1J1.proszeni
wyciectJ:.( do Gdanska. Wyciect.ka statkiem po morzll. grill, zwied1J1.nie Trójmia.vta. AnalogicVlie, bezdomni Z Gdan- •
ska pojadq do Wrocławia. Przy okat,ji zwiedzq Punoramę Rada·
wicką i Kurlwnosze. gdzie będą nocować w schroniskll o M4Wie Samotnia.
Przepiękny pomysl. Ale czy 1J1. le same pieniądze " ie da/oby się
1J1.pewnil..<tym beu Jomny m dachu nad glową w ich miejscu slalego
pobyw ? Najpif!Tw miesz)canie, a potem w)'ciectJ:.a!
nafllndowaną

.'

.

Na satelicie mam do.~t(p do ponad tysiąca programów te/ew;l;jjn)'ch . Tysiąca bzdurnych. oglupiających programów.
Ktoś kiedyś powiedzilll. że nll świecie jest więcej śmieciarzy nit
profesorów uniwersy/elll . A nie trzelXl genius1J1., by stwierdzić, dla
której z tych grill' robi sir wi(ksZOfć programów, To cyUlt z ksiąi:
ki. którq w/lIŚnie ct:ytWlI, w czasie. króry kiedyś mam owa/em fm oglą
dallie telewit,ji.

•

W jednej Z gazel· ZJfa/az/enl jako doe/alek ulOlkę stacji 7VN w·
chęcajqcą do II'zięcitludzia/ll w teleturnieju .. Milionerzy". u/mieszczono mm J5 pytwi , IIa które jest w ,tlanie poprawnie odpowiedziet krze.flo. na którym VIi tej chwili siedzę.
fł,f/ody koń to prosiak. pisklak, warchlak. czy irebuk? Jak się
pansnvll wydaje?
Królewlla Śnieilw 'l"lIpallla w sen po t,jedzeni" Ziltrlltego or,eclw.
.~/iwki . jabłka cz.y kalafiora? Na pewno dwdzi/o o 7.lItrllte śliwki .
ewen/lwlllie zasnę/a z przeżarcia po tjedzellill wszystkiego po kolei.
Po'wpJze IJytallia bije na g/oll'ę jedno , które pozo tym , żejest g /upie,jest także obrai liwe:Co jest godlem Polski: róża. one/, .vierp
i m/OI czy kremówka? Nie'zmyślwlI - jedllym , proponowanych 1I'G1rilllltólI'jesl KREMOWKA! To wk,jakbyalltor pytlui IllIpisal: Czyte/niku. mam ci,! , n kompletnego krefylla,
Zadzwoniłem

•

do klilliki plas1ycVlej. II' której wszczepia się kobietom worki , silikollem powiękswjqcl' piersi. u/pyta/em czy"o
Ulki//! zabiegli mniJrn karmie I,iersiq. Bo jeżeli Ilie. to II' IlIkim m:.ie pan doktor t/oknnllFlc sZluclIlego IXMięks:J!uia biustu li/mie przy'
sięgf Hipokratesa oraz l Jf(/\I'O (1(/fiS/II·oll ·e . Nie lecZ)'. lIle st.kodu· pacjenTOwi powodując trwały uszczerbek Ira jego zdrowi/I.
Nie l/oSllllem odpowie(fzi. Mo:'e klOś z Pl/nstwa ją VIa?
Prawo \1~ RieczYfwspofitej jeslll' tym przypadku tak II/otO/le, że
lekar.,.oll'i wolno skrzywdzić pacjentkę na jej wyminą p/'ośbę ,

piątek

- niedziela, l - 3

września

NOWINY

2000 r.

Stronę przygotował

Jaromir Kwiatkowski

15

wiara
SYLWETKA
Z DROGI
Bp KAzIMIERZ RVCZAN

Nigdy więcej wojny!
Smierć. przemoc, ból. łzy i strach - to atrybl/ty wojl/Y. Llldzkie dnm/aty. niepowetoll'ane fUJ/ata straty moru/ne i materialne - to jej
skutki. Wcil/żpytamy bez. odpowiedz;: IV imię
CUKO? A najgorsze }ł(SI to, lud;)e , rakże t/l.i1. nie wyciągają II'/liosków Z bolesnych doŚwiadcz.eli wojny j vujw walczą. llllowadniajqc

re

.twoje racje, zaspokajając bruw/nie chore (Imbirje.

Biskup kielecki był }ednym
z rzymskokatolickich celebransów obchodów W/elklego Jubileuszu 2000 w greckokatolickiej eparchii przemysko-warszawsklej.

Ll.ulzkie tycie nic nie VIi/Czy, liczy l';ę zysk. Chęć wlatL.'T)' polit)'CVlcj.

moteru/fne} czy religijnej odbiera rozum. "')'Wcza działa. roz/ewo czę
sw

niewinną

krew. Wojna stala

.~ię

przemysfem. interesem. OkOljq

do wrobienia na cudzej krzywdzie.
P'ZyzwycllljJi~'my się tlo codzie/lll)'ch telewizyjnych i prasowych
relucji z Jugoslawii, Albanii, Izraela, Czeczenii i inll)'d/ miejsc,
gdzie c(}{l~il'lmie ro1.8 rywa sif wojenny l/rama/. Prze,~/aje IIlIS wzmszać obruz <.Obitych fI/dzi , bezdomnych i o.fieromn)'ch dzieci, 1'0;Jx;lwioll)'ch dachu nad g/ową lu/acz.y, spalollych domów. WciąŻ tylIw /la serca dnie pozoswje obawa - żeby to tylko nos nie do/kllę/o ...
A krew leje się (lalej ... za nas'.)·m cidlym prz.yzwollmiem. I pewnie
dopóki - choć to najgorsze rozwiązallie - lIie poczujemy IUJ w/a.mej
skarze zagroiellia dramatem wojl/y, dopóty da/ej będziemy cQ'nil!
pozorne działania. Pokojowe spotl«mia, trclllsporty (laroll', wojskowa
- niby pokojowa - pomoc, to tylko /lamilmki rozwiązania tego wob/emu. lstota tkwi II' uozwnielliu i pommowaniu swojej i cUI/zej "1'01ności i wlasnoici.
W piątek. I wrzl'Śnia, w szczegolnej pamięci mamy polski dramat
/I wojny fwiatowej. W PlIlllięci ludzi /la ekrallach kill i telewizorów
odżywają wspomnienia. Westerplatte. PacZUl Gt/ari.fkcl. Powstanie
WarsUlwskie, Oświęcim. Treblinka. Kat)'ri. Charków. Miednoje.
Monte Cussino, Tobruk - to tylJw niektore strasU/e epizody tej wojny. Powstały po lIiej wspomnielIi", pomniki, groby. Ale takie lut/zie.
"bogatsi" o wojenne doświadczenia . Dlatego poll/ni wszystkiego co
byto, mądrzejsi o te doświadczellia. czyrimy wszystko. by nigdy nie
przeżyć kolejl/ej wojllY.
Pokój. wzajemny szm.'jlllek mimo /lOdzialów politycVlych. religijllych czy spolecZJlych, trosko o w:,pólne ojctytJlilllle dobro. to dzii
nasze zatlanie.
ks. ROMAN J URCZA K

Z Chmielnika do Addis Abeby

KROPLA
W MORZU
JAROMIR KWIATKOWSKI

Aby byli jedno
Ozyri . dzyri, d •.yń!
Do Nieoo wdlOdzi grupa protestantów. Świę
ty Piotr prowadzi ich lIa wyV/aczolle miejsce.
Przechodzą obok jakicM drzwi. W tym momencie Klucznik Królel·tw(J Niebieski~80 ściszonym glosem mówi:
- A teraz, na paluszkach! Po dojściu do celu. zaciekawieni pywją:
"Świfty Piotrze. co by/o zo tamtymi drzwiami?" ." Tam - odpawilldll
Pierwszy Ryook - byli katolicy. Oni myślą, ie są w Niehie sami I'.
Proszę się nie obu rzać tym ~uchwal)'m dowcipem. bo coś w t),m
jest. Ale nabywamy wkie odmienllych doświadczeri. Siostra Maria
Stec, szarytka pracująca od Blat Ił' Etiopii. mówi w zw nieszt"WII)'m
obok tekście .. Kropla w morzu" , że 1I00/cZ)'la się w tym krojll otwar·
toici i rolerlJl1cji wobec prawosławnych . Dobrą szkolą tych CI/ót jest,
jak widal!, symacjll. kiedy katolicy funkcjonują obok illnych wyznari, często nawet w mniejszoici. Taka symacja wprost ZJnusz.a do
SD/kania tego, co I((czy, li nie - co dzieli. OoJwiadcZt!lIie siostry M(I rii pokazuje. że - mimo rOillic religijnych - mowa ze sobą wspó/prawwać w konkretnych sprawach.llie tracąc lIic z własnej tożsa
mości, (I dialog ekumellicVlY moi e - mili/O 19rtytow - postępować.
Sytuacja taka jak w Polsce. gdzie dominuje jedna religia - rz)'mski karolicyvn, mnie prowokować t/o stawiania innowierców po
kątach . Ale przecież nie musi. Dobrym dolwiadczeniem, z pogroniCZll ekumenii i polityki, jest premiero .....a"ie Jerzego Bu zjw, ewallgelika. /Jy/y masowe protesty? Nie by/o. I bardzo dobrze.
Jeie.li nie potępiomy ludzi. którzy zeszli 110 "Ulnowce, a co najwyiej
ich CZyli)', 10 tym bart/ziej powiniell nas przyl10glać nakazll.I7PIIowania willry tych, którzy prt)'sVi na świat np.jako prcrwoslawni czy prolestaru:j i .vq przy tym r..etelnymi, uczciwymi wyz/Ulwcami tych religii.
W zamyśle Chry.ftllsa by/a jedno.łć jego w)'znawcdw. Podziały
wymyś/il slaby czlowiek.
OZyri. dzyń, dzyń.
'
JAROMIR KWIATKOWSKI
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ __J

Adaptacja z "Szopką"
Dominikańskie Duszpasterstwo Akademtclde ,,~

ka" zaprasza

młodzlet przyna pierwszy rok studiów
na wytsze uczelnie w Rzeszowie na obóz adaptacyjny,
kt6ry odbfdz'e slf w dniach
1J1-23 września br. w ośrod
ku carłtas w Myczkowcach.

łftą

chy, jazda konna). węd ró wki
po okolicy.
P ragniemy przyb li żyć Ci
Bieszc1.ady oraz Rzeszów. w kt6rym spędzisz najbliżue pięć lat.
W czasie obozu szczególne
miejsce zajmować będz ie msza
św ięta . jutrznia i nieszpory .
Szczeg6łowe

M

którzy

ożesz spotkać

s tarszych
kolegów - studentów oraz
nauczycieli akademickich.

chę tnie podzielą s ię swą

i doświadczeniem .
W programie przewidujemy
zabawy grupowe. zajęcia sportowe (pi lka nozna. s iatkówka .
kometka. tenis sto łow y. szaw iedzą

informacje moiełz
ul. Dominikańska 15, ~1 Rzeszów, tel.(~l 7)
85-45-221 wew. 25 lub 0.60&-555--726
e-mail: marekgop@domlnikanle.pI
uzyskać

- Nasze siostry nazywane
popularnie szarytkami.
Nie, jak 51, powszechnie są
dzi, od szarego koloru habitu, lecz od słowa " charite"
(miłosierdzie) - Informuje
siostra Mańa Stec ze Zgromadzenia św. Wincentego
a Paulo, od 8 lał pracująca w
Etiopii. - Zgodnie z wolą załoZyclela, nie prowadzimy tycia kontemplacyjnego, lecz
pracujemy wśród ubogich.
są

DZWONEK NIEDZIELNY

w DA

~Sz:opka-,

hOp'""""""",--

ilfrMlesllndeLhtm

_

o.MAREK GRZELCZAK OP
dus'lpa'iten: akademicki

ki w misyjnej szkole Średniej , a
tak:i-.e w katolicki ej szkole wyż
szej. prt.ygotowuj,]cej nauczycieli do prJcy w s7.kolach misyjnych.
W okresie wakacyjnym pomagam
w pracy wśród dzieci ul icznych.
W Etiopi i w 11 misjac h prac uje ok. 80 szarytek. - Tam . gdzie
mic."Zkam.jest 7 sióstr pllL~ św iec
cy misj o narze. którzy z nami
współpracują - mówi.
W Etiopii

dominuje

prawosławie

Do Kościoła katolic kiego naleI mln osób na ro mln miesz-

ży ok.

iostra Maria pochodzi z
C hm ielnika R zeszowsk iego. Jako dziewczynka nie pn:ypuS1.cza ła. że
zostanie zakonnicą. - Powolanie
zrodz iło się w osobistym kontakcie z Bogiem na modlitwie - opowiada. - Buntowałam s ię . Na Jasnej Górze upewniłam się jednak.
i.cjest to moja droga życiowa .
St anęła prz.ed wyborem zgromadzenia. Z pomocą przyszed ł
jej fakt . że zawsze bardzo

S

interesowała się ludźmi
pomagającymi

Innym

kańców. - Je st to jednllk dynamiczna, zjednoc:r.ona grupa. C i ludzie mają ogrom"'1 wiarę. Mimo Ze
żyją nierllldko w głodzie i nędzy,
potrafią się dzielić nie tylko z katolikami - podkre.~la siostro! Maria.
- Współpraca świeckich. k sięży i
sióstr bardzo dobrre s i ę uk ł ada.
Działają mlodzieiowe grupy mod litewne. Odnowa w Duchu Świę
tym, tamtejsze odpowiedniki krę
gów rodzin. Ox:cmy utworzyć uniwersytet katolicki , by chęU1i mogli

stud iować teol ogię.

W Etiopii szerzy s ię New Age.
probleip stanowią
np. świadkowie Jehowy. - Pr.l.Yc hodzą do domów; bardzo dU7.0
obiecują. jeżeli c hodzi o sprawy
materialne - opowiada siostra Maria. - są dość agresywni. Etiopczycy sąjednak tolerancyjni . Sluch ają d ługo. w koncu mówią: .,To
nie jest protwda".

choć większy

zrozumienie zc strony prawos ławn yc h . Nie zawsze jes t to
ZfCsztą wina prawoslawia. Czę
sto my, katol icy. chcemy rozszerzuć nasz Kościół tam. gdzie prowosł/lwi e było pierwsze.
Siostra Maria widzi, że przez 8
lat jej bytności w Etiopii dokonał
się jednak pewien postęp w diał<~
gu kalolicko-prdwosł:l.Wnym . - Odbywają s~ spotkania ekumeniczl1C.
Pracujemy wspólnie nad proble.
mem AIDS. A jak wielki jest to
problem. niech świadczy fakt. że w
Addis Abebie odbywa się dziennic
ś red nio kilkannśc i e pogrzebów
zmarłych na tę chorobę.
Wyjeżdżając. wiedzinla, że spotka w Etiopi i nęd7J; . ale nie spod ziewała s ię, że aż taką. - Jest
szkólka dla blIrdzo biednych dzieci; na poc7..<ftku tam pomagałam 
opowiada. - Dzieci prlyc hodzą
bez butów, pr:twic nie ubrane. ()o.
żywiamy je. Nie ma wystarczaj'lcej liczby szkó l. klasy są często
IOO-osobowe. Można w nich pra- '
cownć . bo d7.ieci są bardzo zdyscyplinowane. dobrze przygotowują się do lekcji. Są inteligentnc\
ale bez środków i możliwości.
Misjonarka podkreś la , że Etiopia tkwi bardziej w kulturre semickiej niz arry kań s kiej .

Jej ulubionym bohaterem literackim by ł doktor Judym. Prleczytała ośw . Wincentym:i Paulo.
który poświęcił swoje życie pracy
- Uważają siebie
dlaubogich.ZnYmmiała ,ie tojest
za ludzi Wschodu
to. co c hciaJaby robić . W 1980 r.
Nie mają wyg l ądu Afrykariwstąpiła do za lożonego przezeń
czy ków'. s ą podobni raezej do
Zgromad7.enia.
IzraeUtów czy Arabów.
O misjach myślala od
Bardzo trudna jest tam
JXlC'lątku życia zakonnego.
Problemem jest to,
sytuacja kobiel. - MC1.czyJednak pra:loieni wysłali ją że katolicy nie zawsze mogą liczyć zna jest panem . Kiedy wrana zrozumienie ze strony
ca z pracy . kobietu musi
do Anglii. by pod.szlifowawymyć mu nogi . Męzczyla język. a w przyszlości
służyłajakotłumac"iJ(.apod- prawosławn yc h, Nie zawsze jest to zna zawslC-otrzymuje najczas Konwentów Generotlzresztą wina prawosławia .
leps7.e kąski .
nych.llumaczyla podczas
Często my katolicy
w Addis Abebie klimat
Konwentu w 1986 r. Tam
.'.' ••
nic jest najgorszy. Gorrej
wystąpiła s io stra Zoe chceu:-y rOlSzerzac. nasz KO_SCIó,ł tam , jest na bardzo suchym poO ' Neilll.Etiopii, kt6rddagdZie prawosłaWie było pierwsze. łudniu . - Widz i ałam tam
la ś wiadectwo o sytuacji
padnięte wiełbl ądy i ludzi
Mi sj ą Kościoła katolickiego w
proszących o wodę .
ubogich i pracy sióstr w tym kraju.
Był to czas ogromnej suszy; wielu
Et iopi i jest. zdaniem s iostry, .
Sios tra Maria podk re ś l a, że
ludzi u marło tam 7. glodu . - Po- wspólp raca z K ośc i o l em orto- przez te 8 lat nauczyla się otwarmyślałam sobie wtedy: ..Cojatu TOdoksyjnym , ho różnice między tości i tolerancji. Jak d łu go tam
bię?Siedzę i tlumaczę, a n-oglabym
nimi są niewielkie .- Ważnił rze- będzie? - Wszystko zależy od
sama tam pojechać" - OJX>wiada czą jest - podkreśla szarytka pOlIzeb zgromadzenia. Nie chciasiostra Maria. - Stalosięto możli- żeby misjonarze kato liccy mieli
ł abym jednak wracać stam tąd
we dopiero po ki lku łatach. Do
zbyt szybko . Choć moja praca
Etiopii wyjechaJam w 1992 r.
dużo respektu
stanowi kroplę w morzu potrzeb.
Od początk u protcuje w 5-mi- dla ekumenizmu
to jednak bez tej kropli morze
Iion.owej stolicy. Addis Abebie. choć problemem jest to. że kato- byłoby uboższe.
- Uczęjęzy ka angielskiego i e tylicy nie zawsze mogą l iczyć na

•

Jego rodzinna parafia to Żura
wica.gdzieprzyszedl na św ia t 10
lutego 1939 r. (w rodzinie robotniczo-rolniczej). Trzy Intn temu.
na zjcżdzie abso lwentów II LO
im. Morawskiego w Prlemyś lu.
gdzie zda ł maturę w 1956 r" wyraził żal. że nigdy w życ iu nie był
na szkolnych wagarach. Przyznał
się też, że byl chyba najslabszym
w klasie uczniem z języ k n rosyj skiego. To wcale mu jednak nie
prLeszko(l7.iło w dostaniu s ię do
Wy:iszego Seminarium Ducho wnego w Przemyś lu. które ukonczy ł w 1963 r. Swię<:enia kapłań
skie otrzymal 16 czerwca t egoż
roku z r,jk bp" Franciszka Bardy.
Przez kilka lat byl wikarym w
Szebniach k. Jas ia oraz w R7.eslowie. Kolejny etap jego edukacji
(1966-70) byl zw iązany 1. KUL.
gdzie studiował teologię pastoral ną (socjologia religii). W 1978 r.
uzyskał doktorat, a II lat później
- habilitację. Poświęciw szy się
pmcy naukowej i dydak tycznej .
na lubelskiej uczelni pelni! m.in.
funkcje kierownika Zakladu Socjologii Re ligii. prodziekana Wydziału Teologicznego oraz rektora
konwiktu księży studentów KUL.
17 lipca 1993 r. papiez Jan Pawe ł II wy niós l ks. Ry czana do
godności biskupiej. ustanaw i ając
go pas terzem diecezji w Kielcach. Nowy biskup dwa tygodnie
po prLyjęciu s~kry odbył dzięk
czynną podróż do rodzinnej pamfii. aby odprltwi ć biskupie prymicje. Uznano lO za wydllrLCnie
na miarę historyczną: w ciągu 6
wie ków żuraw i ckiej parafii (erygowana w 1406 T.) nikt prLCd nim
nie d oszedł tak wyso ko w ko ściel nej hierarchii.
MJECZYSLA W NYCZEK

WITRYNA
Helena Slotwhl.ska , EwangeliZólcyjna działalność Pa rufii pod
wezwaniem 'swięłej Triljcy w Lei.ajsku (1~2000), Leżajsk 2000,
ss. 256 (+ kolorowe wklejki).

Na swoje 600-1ecie,jedna z najs tarszych w archidiecezji prt:emyskiej , pierwsza i najstarsza leżajska parafia doczekała się naukowej monografii. Jej au t orką
jest 3 1-letnia (urodzona w Jaro. sławiu) doktor teologii - adiunkt
przy KatcdrLe Kateche tyki Psychologiczno-Pedagogicznej w Ins ty t ucie Teologii Pastora lnej
K UL. Zdaniem prohos1.cza leiajskiej fary. ks. Władyslawa G lowy.
Słotwińska wywiązała się ze swego zadania znakomicie. lącząc b0gatą przeszłość z terain iejS7.DŚCią.
Obszerny materiał żr6dłowy, wykorzystaoy w tym opracowaniu.
sprawia. że jest ono poważnym
dziele'Il' które może s łużyć jako
mode lowy wzór dla innyc.h. MN

16

Stronę przygotował

NOWINY

Aleksander Korab

techno

św iat

p iątek

niedziela, 1

3

września

2000 r.

magazyn

MOTO·NOWINY

NASZA SONDA W INTERNECIE

Czy chciałbyś

być

si ę. że częŚĆ

dyrektorem?
Takie pytanie

zadal i śmy

inler-

naulom na naszej witrynie inter-

netowej.

c hciałbyś się wrócić

do I klasy

pods t:.lwó wki?

Odwiedzający !\ Iron ę

mog" glosować .. tak" lub .. nic",
Jak s ię okazuje, pęd do w ładzy
jest zjawiskiem powszechnym.
Ponad trzy czwanc glosujqcych
widzi siebie wyrażn ie na slolk u

Glosować można

na naszej

stronie: www.nowiny.media.pl ,a
w łasną opin ię umieścić w księdze
gości.
dad

.-..

AKTUALNE WYNIKI

dyrektora albo (pewnie jeszcze
wyrażnicj) splendory i profity z
lylUlu zajmowanego stanowiska
płynące. Tylko 20 procent dyrektoram i być niechec.

z nich zapewne pia-

stuje dyrektorskie slolld ...
Od dz i ś kolejne pytrulie - Czy

Domyślamy

82.92%

17.07%

19(113;1

Będzie

•

PASAlEROWIE
FORMUŁY 1

MAREK JAKUBOWICZ

Kto nie marzy o tym, by ponajszybszym samochodem świata? Ozl,kl West
Mclaren Mercedes AdrenaIIne taką okazj, mieli polscy
dziennikarze I aktorzy 191 20
sierpnia br. w Poznaniu.
Jechać

I

nżynierow ie McLarcna i Mercedcsaslworlyli,jukojcdyni w
świec ie, bolida Fom\Uły I. o
naz wie MP4-98T, z miejsct!1Il
dla pasażera. Zwyk li §miertelnicy
mogą odbyć nim pncjażdżkę doznaj ąt: WnIżen, jakie towHr!.yszą
niel icznym kierowcom światn samolotowcj prędkości i pl7.cci,,ŻCII omz wysok iego poziomu ad-

renaliny . Dlatego do bolida wsiada s ię po zaliczeniu J>adan lekarskich i podpisaniu specjalnego
ośw iadczenia.

W Poznaniu wybranych .~ miał 
ków woził nic byle kto. bo sam
dwukrotny mistrz świ:na FI. Mi ka Hakkinen, któl)' prowadzi lak~
re w tym sc7..0nie i ma S1..anSl,! zd obyć tylUł po raz traci. Pierwszy·
mi pasażemmi Ha kkinenn byli :
aktorka Ren ata Gabl)'jel~kn, znany polski rajdowiec Leszek Kuzaj
i dziennikal7. telewizyj ny Piotr
Gembarowski..

Oto CO powiedzieli :
Renata Gabl)'jclska: - Mika jest
bardw spokojny. Nie wyglqda na
kogoś, klo potrafi pędzić z pręd -

k~ią ponad 300 km/h. 2.ałuję ."i.c
prIm startem prosiłam go, by jochal

wolniej. Trudno w tOuwierzyć. ale
czulam się bard7..0 bezpiecznie.
Lcs7.ck Ku zaj: - Uważam, l.c
Mika to jeden z najlcpszych kic·
ro wców na swiecie.
Piotr Gembarowski: - Ta jazda
bylajak spelnie nie marzen z dziccinstwa, jak wy śn iona bajka.
Wrai.cnia by ły tak duże, że niektórym po szalenczcj jeździe odbieralo g los. Po chwili dochodzili jednak do ~iebic i chętnie dzielili się wrażcniami. - Te pr.leCi ą
"i.cnia są nicsamowitc - powicJzial
Hu ben Urtxuisk.i, te lewizyjny pre·
1..enler. Bardzo zadowolony był
aktor Andrzej Ncjman: - To jak
dotąd n ajw i ększe przeżyc i e w

Andrzej Nejman:
przeżycie

największe

w moim życiu.

mo im życiu. Cz.łowiek czuje s i ę
jak w innym wymiarze. Właściwie
nie czuje się szybkości. 10 raczej
coś w rodzaju stanu niewaikości.
Mi ka Hakki ne n okazuł s ię
czlowiekiem bardzo skromnym i
przyjazny m dla dziennikarzy. Na
pytanie, czy uważa s i ę za najle pszego ki e rowcę Formuły l ,
odpowiedział dowcipnie, że wystan::zy spojrzeć na wyniki oSlalnich dwóch sezo nów. - Nic
wie m. czy zosta nę po raz tneci
z rzędu mislfzem świa t u. Formuła jest bowicm nicprzewidywalna. - powiedział mistrz.. Dodał jednak. ie wygrywa nie tO
wspaniałe uczucie i dlatego stara s i ę go doś wiadczać jak naj częściej. Podkreśli ł , że wyścig i

traktuje jako p racę, a najwainiejsza dla niego jest rodzi na.
Szczególnie teraz, kiedy razem z
iom) Erje oczekuj ą dziecka.

W pewnym momencie szabla partnera

•

cięła

szybciej

Centrum Systemów TeleInformatycznych Telekomunikacji Polskiej SA podpisało umow, z firmą Ericsson
na budowę szkieletowej sieci lP. Sieć firmy Erlcsson
przeznaczona będzie do obsług i polskiego Internetu.
Umowa obejm uje dostawę
AXI580 oraz systemu zarządzania finny Ericsson. Dz ięki
niej szybkość obsługi ru chu intemautów wzrośnie do 160 Mpps
(milionów pakietów na sekundę) .
sprzętu

Płaski

jak LeD

Koreański

koncern Sam·
sung Ełectronics wprowadzH
do sprzedaży nowy monitor,
wyposażony w 18,1-calowy
panellCQ,
Urządzenie,

które zostalo wy-

posażolJc w e kran z plamką o
wielkośc i 0,2805 mm, potrafi wyświetl ać

obrazy w 16,7 mi lionach
kolorów do rozdzielczośc i 1280 li.
1024 (przy 76 Hz). Monitor charakteryzuje się bardzo dobrym pa-

pana Henryka przez czoło i tułów

szabli trzcba wygrzać, wy harby byla sprężysla. ajednocZl!Śnie
twarda. odpormlna uderzenie metalu o
metal. W pr/.eciwnym razie podczas po.
jedynku może dojść do odprysku i poran i enia. l rytują mnie "fachowcy", którą robią szab l ę w ki lka godzin, zespawajqc kawałki metalu. Nic wiem czy
ś miać s ię, czy zgny t ać zcbami , gd y
w id zę s prawdzanie wyważen i a szabl i
poprzez podrzucIln ie jej. To ocZywiSth
bzdura. zaprleczająca prawu c iążenia.
że szabla powinna wbić s i ę klingą w
tować,

- W Chorągwi Ziemi Sandomierskiej byli wyłącznie
zakuci w zbroje rycerze I husarze. Brakowało szlachcica w kontuszu i żupanie mówi Henryk Ziomek. - Za
uciułane pieniądze sprawiłem sobie kontusz I pas.
:"'_KUpn?SZabll przerastało
możliwoścI. A co
to za szlachcic bez
szabelki?

-_a.""".

ostanowil ją wykonać z
samochodowego resoru.
- Miałem tyllo pi lni k.
szlifie rkę i prymitywnc
palenisko. Wyklcpywałcm, szl ifowałem że l as t wo przez trzy t ygod nie. Efekt prle rósl moje oc.zdi wania. Dobrze wyważona szabla
świet ni e trz y mała się d ł oni, pozwalala na wykonywanie zasłon i
cięc . I tak zost ałe m nadwornym
szablomistrze m sandomierskiej c horągwi. ł nni taj niki tej sztuki zgłę.
b iają przez cale życic. Widocznie natura w swojej szczodrobliwości obdarzy ł a mnie tą umi ejęt nośc ią . Bo jak
w ytl umaczyć, że ja , bez kowalskiego
doswi adcze n ia , inżyn i ersk i ego wyk ształce nia _ wykonuję s7..able. które są
cen ione?
Ziomek nie wierly w przypadkowe
odkrycie. - To zby t s komplikowany
proces. uby zdać s iC na los szczęśc ia .

P

zie mię.

Co Z tego, że jestem

herbowy

ziornem kontrastu ( ł 50: I ) i wy(170 ed/m2). Ważące 8,3 kg urządzenie jest
oszczędne. pobiera podczas pracy
45 W i posiada normę TCO '99.
soką jas nością

I

Szablomisłrz
G lownię

AXI580 jest nowoczesnym rou terem klasy operatorskiej. Dzięk i
wp rowadzeniu go na polski rynek., wie lokrotnie wzrośnie pr/..e·
pustowość sieci szkieletowej lP.
Routery AXI580 będą instalowane do konca 2000 roku w kilkunastu najw iększych miastach Polsk i m.in. w Warszawie, Łodz i ,
Krakowie, Katowicach, Gdansku ,
Szczecinie i Poznaniu .
Uruc hom.ienie ro ute rów ma
znacznie poprawić jakość u sług
internetowych o ferowanych pr7.c7:
popui }1ą "Tepsę" dla klientów i
service prov ider6w korz.ys lają 
cych z s ieci Polpak-T.

dokumemy i pamiątki. Dziadek nie prz.etrl}'mał wyzwolenia. Na sandomierskim
cmentarzu nie majuigrobu babki Anieli. Został zn iszczony .
Wedlug Ziomka, M ściów jest starym
szlacheck im zaśc i a n kieQl. - Jego początki sięgają sredniowiecza. Dlatego
m ści owianie zawsze mieli o sobie wysokie mniemanie . Z tende ncją do szlac heckiej pumy idzie h ardość, drażli 
woŚĆ, ł atwość wszczynania bójek . W
u zyci u są głów n ie pi ęści i sztachety.
Ale nie lak dawno pewnemu młodzia
nowi odebra łem fla dyskotece bag net
zrobiony ze zł amanej szabli...
Trochę większy nóż

Ziome k nie kryje tego. ie drzem i ą w
- Moie to wyg lądać na chwalen ie
siC. ale falraem jest, że Z io mkowie po- nim przywa ry siedemnas towiecznego
szlachciury. - Mam gorącą głowę i poc h odzą ze s tarej lirewskiej sz lachty napo myka z zaże nowa ni elll. Te opory rywczą rę kę . Jes tem zadziorny i uczu ·
lony na punkcie s wojej godności. Nie
wynikają z tl!go. żc.jegozdanie m, okredaj Bóg nadepnll ć mi na odcisk , czy
ś l e n ie ..Sannata" wzbudza u c7.ęki Polaków negatywne odczucia. - Na tur- próbować dm uc h a ć w kaszę. Tyłe , że z
nieju w Sędziszowie Małopol skim jeden racji wieku "szerm i e rk ę" na pięśc i i
z wid zów wyzwał nlls od warchoł ów, o sztachety pozostawiam młokosom . Mnie
calkowicie zauroczy ła szabla - wyznamaly wł os nic rwci l s i ę z pięściami mówi, przygnęb i o n y . Dlatego z nie- je. - A nie ma piękniejszej od polskiej
karabel i.
c h cc i ą przyznaje się, że jego praprz.odkowie pi eczętowali s ię he rbem J unosza. a w bitwach zwoły wali s i ę prze- Nie jestem
zwiskam i: Wilezek, Po niat, Ziomek .- Panem Michałem
Szablista ma do opanowania kilkaZawirowania historii zagnały Z iomków
do Mściową . Przed wojną jego dziade k n aśc ie podstawowych cięć i zasloo. - To
tak i trochę większy , lecz skuteczny nói
miał 65 hekta rów zie mi . Jego pierwstlI
żona An ie la pochodziła "Z Kochanow- ~ - stwierdza. Jednak aby' tloj ść do perskich. W 1944 roku oswobodziciele z fekcji. tncba lat ćwiczen. Dlatego 0poArmi.i Czerwonej poniszczyli rodowe nuje, gdy klOś ok re ś l a go mianem Wo-

,..

łodyjowskiego sandomierskiej Chorą
gwi. - Gdzie mi tam np. do cz.łonków
warszawskiej grupy "Lorica". Cwiczę z
Andrzejem Burym. Ma on ni edżw i e
dzill si łę. Jak uderly. to szabla wpada w
wibracje i wypada z ręki. A partnerem ,
z którym ćwiczę u kłady na turniejowe
pokazy,jcst Marcin Młodożc nicc. Niby
mamy precyzyjnie uloiony scenariusz
wal ki. ale nie sposób wszystkiego prawidzieć .

Stąd liczne blizny na jego rękach.
Kilka dn i temu, przed otwarciem sandomierskiej ha li sportowej , postanowi ł
potrenować z Marcinem. W pewnym
mo mencie szabla partnera c ięła Henryka prlez czoł o i tułów. Pan He nryk kazał s i ę opatrlyć i z krwawiącym ban dażem na czole w yszed ł na sce nę.
Jcgo najwi ę k s7.ll bliz na na piersiach
nie pochodzi od s7..abli ty lko od .. . brz.ytwy. - To pamiątka po awanlUrlC z pewnym Niemcem. Cią l mnie drań brzytwą przez klatkę piersiową. Ale sam też
niez le oberwał.
Ch oć ma mołojecką n aturę, w m i arę
upływu lat staje się człow i e kiem refleksyjnym . - Szpanowanie herbowymi
pierścieniami mnie mierzi. Zycie jest
zbyt królkie i kruche ... Był em konserwatorem dźw i gów budowlanych. Cho·
dzilem ki lk adziesiąt metrów nad ziemią po ramio nac h żurawi a . Kiedyś , w
Gdansku. na moic h oczach z dźwigu
runął robotnik. Chemikalia przeżarły linę zabezp i eczającą. Nie zacząłem się
bać, ale wc h odząc na dźw i g ostrożniej
s t aw i ałem kro k i. Stale m s ię bardziej
pokorny wobec wyroków losu.
Przed laty był zbyt biedny. aby uczyć
s ię malars twa . Po za wodówce został
specja li stą unądze n sanitarn yc h. Teraz
jako bezrobotny. szlifując ukoc hane karabele. mar!.y. że kiedyś będzie mógł
prze nos ić nadwiślanskie krajobrazy na
płótno .

•
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Piotr Samolewicz
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płyta

Pierwsza

,

formacji "Sui Generis"

Funky cios

ROCK SIEDZI WSRODKU
PIOTR SAMOLEWlC2
Grają tradycyjnego hard r0cka, gdyż wierzą , że rock przetrwa. W ic h składzie }est wetera n gitary - Witek Sondej.

T7.ed rokiem rzeszowski zespół ,.sui Generis" gościł
w naszej redakcji i zapowiadał wydanie pierwszej
płyty _ Slowa dotrzymał. Od I wrJ.eśnia w skJepoc:h muzycznych w Rzeszowie ma być sprzedawany ich
maksisinsel (25 minut mlli'..yk.i) zatytu łowany ..Ostatni najlepszy",
"Sui Generis" zalO'Lył w 1997 r0ku wokalL..ta i aUlOrtekstów Sławek
Grzymek. W 1998 roku dol;lczył do
grupy gitarzysta Witek Sondej. fu:Istawowy skład grupy stanow ią: Sła
wek, Witek i bębniarzJanck Ka wa.
,,Sui Generis" nie mają s7.części a do
basisI6y.'. Do tej p<){)' prl.Cz grupę
pTZCwinęło s ię ich czterech. Swoje
granie określają mianem "bogatego
hobby", bo. jak mówi lider grupy,
"in westują w sprLęl , w czas, inwestują w swoje lTIlU7.enia i ambicje.
które mogą się stać realne". Za pomoc w realizacj i tych marzeń dzię
kują Kubie Misz.cznkowi i Tomkowi Bandelakowi <TJZ Radzie Osiedla
J((X)..lecia w Rl.eS'lOwie, któ,,1 ud0stępnia im pomieszczenia na próby.
Muzycy nie wyobrnżują sOOie gmnia innej muzyki. niż tradycyjnego
hani rocka, na kt?rym się wychowali. Wolą pozootać przy swojej niekomercyjnej mlli'..yce. niż grać "bał
kany", folk, byt gwiazdą jt.'<inego
sezonu, - W Zadnym wypadku nie
odnalazłbym się w I'07J)'Wkowej muzyce. Wychowałem się na rocku progresywnym z początku lat 70. To co
gramy jest powrotem do korzeni -

P

7·letnia Kerrie Keep z Maidstane w hrabstwie Kent prezentuje najsta rszego na
świecie misia pluszowego
P828, wyprodukowanego w
1904 rołru przez niemiecką
firmę Steiff. Miś ter! wraz z innymi zabytkowymi misiami
prezentowany jest na wystawie w Ionctyńskim sklepie
z zabawkami Hamlleys Toy.

GRAJ I WYGRAJ

DEl.r

W dalszym •
ciągu gramy p~

:,~~r:~ ;~~~PY ~V·'."'~"~

sklepy muzyC7.J'1e BEST
w Rzeszowie (CH Europa li j ul.
Jagiellońska 4). Dla Czytelników
posiadamy najnowS74 płytę ..Budki Su nera" i dwie kasety "Budki"
oraz jedną kasetę z piosenkami
popularnej wokalil>1k.i Britney SpcMS. Aby je omyma<:, należy zadzwonić dziś w godz. 1000-10.05
do d7jału marketingu "N" - (017)
862-67-77 i poaat tytul najnowszej płyty "Budki".
PS

mówi gilarzysta Wilek
Sondcj.
Koledzy mówi" o
Witku . że jest .• weteranem muzyki
rockowej"' nie
ty lko
pod

nas są praktycznie nie7..n:l11i - mówi
Sławek GrLymck. - Rocka z rynku
wyparty rup hop,dance. techno. Ale
rock 7..IlWSZC przclrwa. On siedzi w
środku ... po j:1kimś czasie OIWOl"ly
s ię tę półkę. z napisem •.rock'· - dodajc z nadziej,!
r -.... wokalista •.sui
Generis",
Pr7..cd rekicmobiocali naS rać

wz g l ędem

uJXldobań

. Sui Generis ~ w sldadzie (od lewej): Witold Sondej, Slawomi, Grzymak i Jan Kawa.

muzycznych. Nie przesadzaj'l . Fani rocka pami ętają Witka Sondeja
jako jednego z byłyc h człon ków
słynnej rzeszowskiej kapeli RSC.Człowiek jego pokroju może nie
posiadać nic, ałe gitarę musi mieć
zaWS"1.C pod ręką , bo w prt.eCiwlJym
razie jest chory - mówi Sławek .
Witek ma szeSć gitar i nazywa je
,.swoimi dziewczynami". Na gitarl.C
gra ponad 20 lal.
Zwracają uwagę na sytuację panującą na krajow ym rynku muzycznym. zdominowanym przez
mlli'..ykę środka . lnat.7.Cj jest w świe
cie.- Zapotrzebowanie na ha.rd rocka i metal rocka poza Pol ską jesl
bardzo duże. Polski zespół Vader
gra konceny w Tokio i USA pned
takimi gwiazdami jak Meta1lica,a u

płylę. Zrobili to. TcrolZ obia.'uj:j. że po

upływie

rok u ukai.e się ich długo
grający krW..ek . Po parze .jaką wkła
dają w swoje granie. trudnO podejrlewaC:. aby było inac7.ej.
•
~S u i Generis· występowałi
dwa razy z brytyjskimi wete·

ranami rocka -

grupą

Smokle.

B września zagrają przed występem Budki Suflera na stadionie Stali w Rzeszowie. Muzyka grupy grana jest w lokalnych rozgłośniach . Najbliższe spotkania z grup ą na
radiowej antenie odbędą się
4 września o godz, 21.00 w
Radiu Fan FM i 6 września w
Radiu Rzeszów.

rhylm and bluesa, rytmu gospel
oraz akcentów papowych oparta
na nowoczesnej harnlOlli.i.
"Requiem For Hanford Ave"
to czarujf\cy blues - 7.apadaj'lcy w
pamięć dzięki świetnej parti i gi.
tary. Natomiast " Drarad e ł ic In
Db", rozpoczynający s ię zadziornym gospclowskim zawoł aniem
saksofonu niespodziewanie przeistacza si',' w piękną , ale nie przes łodzoną ballad!;. PlytC koriczy
wpadająca w ucho ballada - GP z
me lod yj ną n arracją Cartera zawic rajllcą w sobie wiele ciekawych cytatów.
Podobno ni cda wny koncert
Canera na warszawskiej Starówce nic byl udan y ... Layin· In Thc
Cal" rów ni eż. nie jest perfekcyjna,
ale to plyta niezwykla i piękna 
posi aduj!łca w sobie jak:,ś niesły
chaną afrykali s ką sil','. Zasługa w
tym przede wszystkim Canera.

Koniec urlo p u - czas odi odpocząć od
wszędobyl ski c h Bratha nk6w,
Wre szcie to my - a nie są
s iedzi z pola na m iotowego,
wybieramy muzy k ę do słu
cha nia_ Na początek polecam
J a mesa Cartera w raz z jego
elektryczną maszyną do grania Jazzu.
kurzy ć wi eżę

ochodl-l1Cy z Detroit saksofoni sla ró wnic dobrl.e polrafi grnć na klanlCCie. Occie
i basic. Mimo młodcgo wieku, na
swoim koncie zanotował wspólpracę z Wymonem Marsaliscm i
Lesterem Sowie - n taki.e wys tęp
w filmie Robcna AJlmana - "Kansas City" , za każdym razem udowadniając . że swietnie czuje się
w każdym rod7.aju muzyki.
Ale jego naj nowszy album
,,Layin' In ThcCat'· (równolegle
wydano inną p ł y tc Canera "Chasin' The Gypsy") jest zupełnie inny. Nagraną w elcktrycznym skła
dzie (dwie gitary , bas i perkusja)
płytę mzpoczyna czupurny tytułowy utw6r. Pod funkowe dyktando basu Jamaa ledcena Tacumy. saksofonista wydobywa z siebie agresywne, I,Irywanc dźwię
ki. Od razu wiadomo, że w mło
dośc i Carter wolał s luc hać AIbena Aylera niż Dave'a Brubccka . Dodana do tego ostra perkusja
i subtelnie akompaniująca gitara
sprawi ają . 72 kompozycja po,~ia
da tcn ,.funky cios". który wprawia w e k sl azę. każdego miłośnika
synkopowanej muzyki.
.. MOIown Mash" to typowy
motown. czyli charaklcrystyczna
dla muzyków 1. Detroit kompozycja pows ta ł a z kom binacj i

P

ALEKSANDER KORAB

J a mes Carter " L.ayin· In T he
Cal". Atlantic 2000.

• Pł y lę. udos tępnil sklep mu zyczny lJest. Rzeszów CH Eu ropa II.
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MIESIĄC tOTALNIE ZDROWEGO UŚMIECHU
Lista gabinetów stomatologicznych b iorących udział we wspólnym programie
Colgate i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Tu możesz zgłosić się na bezpłatny
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Wszystkie szczególy w infolinii:

O 800 160 197. Colgate i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zapraszają!
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Pomóż mrówce znaleźć drogę do chorągiewki_

Tydzień dzieci mial siedmioro:
- Niech się tutaj wszystkie zbiorą!
Ale przeci eż nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:

Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku ,
Wtorek środę wziął pod brodę:
- Chodź m y sitkiem czerpać wod ę .

C zwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.
Chcieli pracę skończyć w ( •••)
A to ledwie był początek
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kolorowanym rysunkiem). Będzie losowanie . Nagrody czekają na Was!
Adres: .,Nowiny" 35-0 16 Rzeszów
ul. Unii Lubelskiej 3 (1. dopiskiem _ Nowink.i)

I
I

I
I

"-

~-----------------------------------------------~
W tym tygodniu

~_

za odgadnięcie
dziadka

~
,'"

nagrody wylosowali:

RODZICEl

=- JEltu MACIE WALiUIIIIE lAłAWNE

fOTKI WĄSlYC~ POCIECtł ALBO CAW
RODZINKI, PIIl't'.tVWCIE POP APRE·

UM REIIAKtJI -

~MY

CO WIESZ O•••
WAWEL

'\ l DOP\SICIEII:: IIOWlNKI

1) Ania Chyla
- Rzeszów

Gdy pojedziecie na wycieczkę do Krakowa, na
pewno powinniście zobaczyć Wawel, To taki
bardzo duży zamek, w
którym kiedyś mieszkali królowie Polski, Dziwny to zamek, bo składa
się z wielu budynków i
pomieszczeń. Są tam pokoje, w których mieszkali królowie,jest skarbiec i zbrojownia, czyli
takie miejsce, gdzie kiedyś przechowywano broń (szable, pistolety), jest też
bardzo duży kościół. Przed Wawelem zobaczycie Smoczą Jamę. Przed nią
" Z jaką bajką wiąże się historia lego smoka i kto to był
stoi ogromnyls'mok,
Szewczyk Dratewka - zapytajcie swoich rodziców.

2) Iwonka Gudyka
- Harta
3) Adaś Kublś
- Rzeszów
4) Erwln Cichy
- Rzeszów
5)

Arturek pyta Agnieszkę:
- Gdzie pojedziesz na wakacje?
- Nie wiem. W zeszłym roku byłam u babci , więc pewnie w tym pojadę do dziadka.

Michałek

Sroczyk
- Korniaktów

.

W spmwic odbioru nag ród pro-

simy o kontakt do prlyszłego piąt - Sara Pleśniak z Rzeszowa:
ku z działem marketing u .. N".
Jak dorosno, zostano modełką.

Napisz:

R-prt'ss. 35..0 16 Rzeszów
ul. Unii Lubelskiej 3
Te l. (0 17) 862-67-77

Policz, ile jest na obrazku

żabek i ważek?

Skąd się biorą

smoki?

Odpowiadają dzieci z Przedszkola nr 20
w RzeSZOWie oraz Weronika i Jaś Tomaka.
Adaś

(6 lat): Z zamku.
Marysia (3 lata)~ Wychodzą spod ziemi.

Łucja (7 lat): Smoki może stworzyć Bóg.
Justynka (4 lata): Biorą się z bajek.
Paweł (6 lat): Ze smoczych jaj.
Ja' (3 lata): Wychodzą z jaskini.
Weronika (5 lat): Wykluwają się z jaj w Krainie Olbrzymów
i mieszkają pod ziemią.

piątek

- niedziela, 1 - 3

września

2000 r.

Stront

przygotował

Józef Looczak
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rynkowe

Szwajcarski Rolel nie tworzył

spółki

GORSZY LIPIEC

Zgryz

JOZEF lOtłCZAl

udziałowc6w
Spółka

Rotel w Nowej Dębie
zarejestrowana przez
b. zarządCf Zełmeru oraz prezesa I wiceprezesa firmy Zelmer - Zakład Silników bez wiedzy wi,kszoścl udziałowców
spółki silnikowej. Od Roteła z
NoweIIJtbY _nuje się lakże szwajcarski RoteI AG.
została

ie jest dla nas obojętne. że
fimia mająca taki sam 7.akres działalności
jak Zelmer. Ponadto pieniądze na powstanie spółki Rotel
pochodzą z funduszu prywatyzacyjnego PP Zelmer - JXlwiedzial
Witold Lichoń. rzecznik prdSOwy
Zelmeru . Zanąd Zdmeru zlecił badanie faktów prawnikom. Analizo.wane są także ewentualne skutki.
jakie może przynieść dla eej firm y
rozpoczęcie produkcji przez spółkę
Racel z Nowej Dęby .
Z kolei szefowie największych
zw iązków zawodowych Kazimierz
Maooela,'ll. Prac. Przcm. Elektromaszynowego oraz Stanisław Drą-

N

powstała

Wynagrodzenie brutto w podkarpackim 1662 zł

Rolel

z ,Solidarności" stwierdzili lakonicznie. że ocena faktów należy
do udZiałowców spółki silnikowej
Zelmeru . bo to ich spółka i ich pieżek

niądze .

Zwykli pracownicy. którzy są
udziałowcami spółki silnikowej. nie
chcieli nic mówić nI. Rote ł a. Podkreś lałi , że ich inceresuje praca, z
której mogliby godnie żyć, a nie
rozgrywki kilku osób. Przyznawali
także. że nikt ich o zgodę na zaloienie nowej spółki nie pytal.
Powstaniem nowej spółki wydają się być zaskoczeni szefowie
znanego dystrybu tora sprzę.tu gospodarstwa domowego Rotel AG
ze Szwajcarii . Nie wiadomo czy
zbieżność nazwy jest przypadko.wa czy też celowa (to od szwajcarskiego Rotela Zelmer przed laty kupił licencję na produkcję odkurzaczy). Szwajcarzy zapewniają jednak. że niczego nie obiecywali panu Maderze. kóry jest
udziałowce m nowo po)'o'stalej
spółki Rote!.

Wzrosła liczba bezrobotnych, a przeciętne mleslęczne
wynagrodzenie spadło. W naszym _
produkcja_
dana przemysłu w lipcu br.
zmnłeJszyła Si, w porównaniu
do czerwca o 3 proc. Poprawiły slf natomiast wyniki flnan--

sowo _ _ -

P

-

rodukCja SprZedanaprz.emysłu

w lipcu br. w cenach stałych
w porównaniu do lipca ub.
roku. była w naszym regionie wyż51.a o 12,6 proc. Nastąpi ł jednak spa.dek w stosunku do poprl.edniego
mie siąca - wynika z informacji
Uri.ęd.u Statystycznego w Rzes7.o-

wie. W czerwcu br. produkcja przemysłowa była w naszym regionie
wyższa niż w lipcu o 3 proc. Z kolei w budownictwie ( łicząc w cenach bieżących) produkcja w łi pc u
była z.aledwie 002 proc. niższ.a niż
w czerwcu br .. ale za to wyższa o
17 5 proc. niż rok tem u.
Nie maj,! powodów do zadowolenia pracownicy.scktora prlCdsię
biorstw (o liczbie pracującyc h powyżej 9 osób). Przecię tn e mies ięczne wynagrodzenie brutto. (aby
nie było wijtpl i wości - ponlltiejszone oobligatoryjną składkę. na ubez·
pieczenie społeczne) - wyniosło w
lipcu 1662 zł . S padło ono w stosunku do czerwca br. o prawie
5 proc. Srednia krajowa płaca jest
jednak znacznie lepsza i w lipcu br.

Marszałek

u~ztaltowała się na poziomie 2036
zł . a w stosunku do lipca spadła tyl-

we Lwowie

ko o 0,7 proc. Na pocieszenie pracującym w naszym regionie pozo.staje eylko fakt. że pl7..eCiętne miesięczne wynagrodzenie brutto przed
rokiem było gorsze o 5 2 proc.
Liczba beuobotnych 7..arejestrowanych w u rzędach pmcy w końcu
lipca wnosła o 15 proc. w stosunku do czerwca br. Natomiast w porównaniu do lipca ub. r.liczba bezrobotnych w naszym regionie wzm-

Podpisaniem protokołu wykonawczego do porozumie-nla o współpracy mlędzyre
gionalneJ zakończyłO się spotkanie władz woj . podkarpackiego ł lwowskiego.
Ilrszałek Bogdan RZOlica
i pr.u:wodniczący administracji państwowej obwodu lwowskiego. Stepan Senczuk
podpisali we wtorek dokumen ty
wykonawcze na br. Porozumienie o współpracy zawano w Sicniawie w marcu br. Dokument
staje s i~ podstawą współd zi ała
nia w zakresie m.in. budownictwa. komunikacji . handlu. rolnictwa, szkołnic e wa, kultury , turystyki i ochrony zdrowia.

M

słaai o l 12proc.
Poprawiły się nałomia'il wyniki

fi nansowe naszych przedsiębiorstw.
Wynik finan sowy brulloosiągni~ty
prlez podmioty gospodarcze w l
półroczu br. wyni ósł 345.7 mln zl i
był o 42,5 proc. lepszy nii w roku
ubiegłym. Wynik finansowy nello
wyniósi w I półroczu br. 1fJ7 mln zł
i był o prawie ł 38 proc. kOrlystniejszy niż rok temu.
•
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JózEF LONCZAK

Wyrotelowani
oguslaw Madera. b. zan:jdca
Zelmeru, oraz spółka Zelmer
- Z3k1ad Silników, są udzialowcami sp. ROIel. która ma działać
w Specjalnej StrerlC Ekonomicznej
w Nowej Dębie . Rotel z.arejeserował Sąd GosJXldarczy w TamobrLCgu 3 sierpnia br.
S półk ę założo no z kapilałem
4 tys. zł , z czego 3600 zł wpłaci ł
Zclmer - Z3k1ad Silników, a B. Madera 400 zl. Zapisano, że wylączne
prawo do powoływania i odwoły
wania cz.!onków zarządu Rotela.
ustalania liczby jegoczłonk6w. ma
B. Madera. Zarząd na razie jest
l-osobowy: prezesuje Jacek Babiarz, który kilka miesięcy temu z0stał powołany prrez radę nadzorcz.ą
sp.Zelmer- Z.aklad S iłników (przewodniczącym RN jest B. Madera).
Umowę spółki ze strony Zclmeru
- Zakładu Silników podpisali: prezes
Babiarz i wiceprezes Józef Miśta.
Przedmiot działalności Racela jesc
niemal taki sam, jak spółki macierzystej. w tym m.in. produkcja silników elekuycznych. Dodano istotne przedsięwzięcie - produkcja sprn;tu gospodarstwa do mowego. w
~ odkurz.aczy. ROleI spodziewa s ię. że łada dzień uzyska"l.bzwolenie na działalność w Specjalnej Strerle Ekonomicznej Wisłosan.

B

•

B. Madera powtarza stary wybieg - stosowany. gdy rządzi ł Ze ł ·
merem. Tworzy spółkę do, której
wnosi mizernej wielkości kapital.
ale uzyskuje n ie proporcjona ł ni e
dużą wl adzę. W Rotelu wyłącznie
on będzie obsadzał zarząd. mimo
że wn iósł do spółki kapi tał 9 razy
mniej szy , ni ż 700 udziałowców
finny Zcłmer-Zaklad Silników.
Wiadomo, skąd będzie wzi~ty
kapitał na zasilenie nowej spółki . W
umowie Rotela zapisano. że zgromadzenie wspólników moi.c 7.000wiązać udziałowców do wniesie100nia dopłat do wysokoSci
krotnej wartośc i udzialów. B. Madera zaangażuje w Rotelu 40 tys. zł
(400 mln starych zl). a Zelmcr-Zak ład Silników 360 tys . .zl (3,6 mld).
Mimo tej dysproporcji 700 udziałowców nie będzie mieć nic do powiedzenia w ROlelu. Nie będą mice
nawet wpływu na przeoos7.cnie kapi tału z tej spólki do Nowej Dęby .
UtwQfZCnie spół ki działającej w
specjalnej strerleekonomicznej ma
walor ekonomiczny - firmy w SSE
otnymują zwolnienia podatkowe,
co sprawia. że ich produkty są re-

nowo konkurencyjne. Paradoks polega na tym . że jeśli inceres w Nowej Dębie powiedzie się, to przed
grotbą utraty pracy 7.ostaną postawieni pracownicy wydziału silnikąw Zelmeru, a to są zarazem udziałowcy sp. Zelmer - Zakła:i Silników. Powiedzie s ię. lym , których
ROle! przyjmie do pracy w Nowej
Dębie (55 bo od Rzeszowa). Inni
utrzymywać się będą przez pewien
czas z zasiłku dla bezrobotnych,
potem moie.z dywidendy .
Przedmiot działalności zarejestrowany w ~ wskazuje, że Racel
zamierza rywalizod z ~brerem w
kamnej konkurencji - produkcji 00kl1l7.3CZ)'. Jeśli zatrudni kilkaset łub
tysiąc: osób, to dużo elementów sldadowych wytwarzać będzie w Nowej
Dębie. Jeśli tylko kilkudziesięciu ludzi. to ROIeł skupi się na montażu
produktów z tanich ~i sprowadwnychz Azji. To może wpłynąć na
zmniejszenie popytu na towary zelmerowskie. a w konsekwencji spowoduje redukcję miejsc pracy w Rzeszowie. Nie można wykluczyć , że
Rotc1 po skonsumowaniu kapitałów
wytransferowanych re spółki Silników gospodruczo uwicdnie.
Spółka Ze łme r - Zakład Silników dzieri.llwiła majątek produkcyjny od Zelmeru. Po zaniechani u
działal nośc i maszyny wrócily do
macierzystego przedsięb i orstwa. a
ludzie na powrót stali s ię pracownikami pailstwowegoZelmeru . W
kasie spółki zostało ok. 13 mln zł.
Udzia łowców pru:konywano. by
kapitał wnidli do spólki In vest-Zełmer, gdzie ud.zjaly ma pa'
rę tys. pracowników. Spółka ta ma
pomnażać kapitał na wykup dodatkowej puli akcji Zelmeru. po
jego sprywll.t)7.0waniu. 00 15 proc.
kapi tału akcyjnego pracownicy
otrzymają za danno, ale chodzi o
to. by wyku pić dodatk ową pulę.
aby ok. 40 proc. majątku znalazlo
s i ę we władaniu zał ogi., Udziałowcy Zełmeru - Zakładu Silników nie przystali na to. ZySk prze·
znaczyli na sutą dywide ndę. a takie uszczupliti fundusz zapasowy .
Teraz 7.1lŚ kapi tał spółki ma pomóc
budować s il~ ROIcla, konkurenta
Ze lmeru i żywotnych interesów
pracowników Zelmeru.
StOlat temu biznesmen Zablocki
ile wyszedł na handlu mydłem ,stąd
poo..ekadło .,wyszedł jak Zabłocki na
mydle'·. Niewykl uczone. ii życie
dostarczy nowego prly kładu cięż
kiego frajerstwa . ADAMWARZOCHA

I1x>ejGaul~. ~

G....... HoIfmM>. Uę....m-y
ł ........... W'f(I«IwI .... ~.

Pio!r 1CowahkI. Kt-.~~l~

Każdy

wnosi

coś

istotnego ...

~~.

Gd.onok.t.

MIr<>It>w ~ I SoldIoc.

Jesteśmy

"..~.0Is.t\' ....

tak. różni ...

Ad>m~.iC<Is::r,,",,"

w życiu kierujemy się różnymi wartościami . .

I'lw I.r..edi ~ lOn.oa.
MeA PorWIcJ 1 ~
Jony s.........

Wszystko, czego oczekujemy, zapewnia nam

l e.... ,.''''',
Jot"', ... ~uI. • feI-e( Góry

M.or ... KcAooa'f7~
"..,,,,,,,Io~.,.,....

Otwarty Fundusz Emerytalny Kredyt Banku.

M..-M ~~ •

.e........,

t...,.-,

TotI-.w f-II, ..... ~ ~.

W naszym towarzystwie wszyscy

,

mogą czuć się

-

W~I&roat,P""""1'lo.
~~.lDdłl.

GWIAZDAMI ZYCIA CODZIENNEGO.

z.,r"E'..", .... ~
WokIoo,w Wiao......... s.ocIu,
R)'"Ilord łJrboni.I'

Dolącz

do najlepszych -

zadzwoń

do nas.

T-....

,1C:tmM

S.""'" t P"Y.

""""" RO",d" 1 Wlod.oo\Q,
~

To tak niewiele kosztuje ·

MOfyJ.O • Gon ......

Moo.~.~

~ Sodawsu', t.oml):
E..... Głt\afl •

~,

Prtztnlowan~ osoby 10 poltaci~ fikcyjn~,
nit są ont alonkami OFE Kredyt Banku.

• opłata

LU
LU
00.

za połączen ie: 35 9ro~~"fi"f<'iiJe~poczęte 3 minuty
PItxt

!(,ol tfI S~

~

~ ... I(".<C"."..""

tlilIKREDYT
FUNDUSZ EMERYTALNY
BANKU
fial

FUNDUSZ DLA NAS

20

Stronę przygotowała E lżbieta

Kolano

piątek
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1 - 3 września
roku

245. - 247.._

KROPKA
"
"
KTORA OSLEPIA

1 wrzełnla słOńce wzeszło o 5.48
zajdzie o 19.23
2 września słońce wzejdZie o 5.49
zajdzJe o 19.21
3 września słońce wzejdzłe o 5.51
zajdzie o 19.18
Imieniny obchodzą :
Bronisz

Piątek: Bronisław ,

Sobota: Stefan, Julian

WANDAMOŁOŃ

Niedziela: Izabela, Szymon

URODZENI w tych dniach są altruistami. Kochają ludzi
lubią im pomagać. Nie stronią od ciężkiej
zwań, pnez co łatwo zdobywają szacunek i

i

pracy i trudnyc h wy-

uznanie.

STEFAN- imię greckie. OVU/(."lIJ wieniec lub /wronę. Slejim nieje.~·t
milo.'inikiem ltmv)'ch ulobyczy - nierztuiko pokonuje wiele pr..eszl<ód, podejmuje wiele wysiłków. wkltula wiele IrIU/II, byosiqg1l(fĆ sukces, Uskrzydla go .'I(""l' myjl o twyeifstwie i sprawlIzeniti się w rywaliUlCji.

BRONISM W- imię .~/owi(lń.~kie, oVl(lclIllllęiczYVlf bronią
cego sItIwy. Bronisła.w IIItI silną osobowo.ft' i lIlOClIO walcl)'o S)\'ojt/ nieltIleVro.ft'. Nie dłx, zbytnio o IUlrierę i uu'ZcZ)"y, "hoc jest inteligentny,
u lotny i 11/(1 wszechstronne lPillleresow(tnia . CecJmje go rozwaga, szelKroJć i sprawietJliwość. Nie v/Osi pozerstwa, obludy i pIolek.
ag

CYTAT NA WEEKEND
Od

wzniosłości

do śmieszności Jest tylko jeden krok.
Napoleon

SZEF KUCHNI POLECA
Kontynuujemy cykl, w którym szefowie kuchni
znanych i lubianych restauracji w regionie zdradzają
tajniki swojego zawodu . Proponują dania smaczne,
łatwe do przyrządzenia Inledrogle

Kargulena W sosie
twarogowym

Wyrazy mogą łączyć się ze
zbitki słów, rozmazują się, albo widziane są
podwójnie. Bywa, że linijki tekstu wyglądają jakby starte
wzdłuż. gumką. Czasem wyrazy nakładają Si, na siebie
tworząc niezrozumiałą dla
dziecka plątaninę linII.
sobą tworząc

M

ożl iwości jest mnóstwo.
Jedynie dyslektycy mogliby ok.reSlić jak skomplikowany i zdawałoby
s ię niemożliwy do pojęcia jawi s ię
świat liter, sylab i slÓw. Trudno się
dziw ić, że poddają s ię rezygnacji:
..Gdy czytam, wydaje mi się. że
zwariuję", ponieważ-jak wynik:.
z relacji dzies i ęcioletniego ucznia
- litery poruszają s ię. jakby oddychały. - Muszę C"Ł}'1aĆ bardzo szybko.żcby nie pojawila się taka czarna kropka. Ta kropka oślepia mnie.
Ona wyg ląda tak,jak po spojneniu

słońce,

się

na
gdy witJ7j je ruldal, nie
ciemne, nic jasne. Kropka próbuje
za~lonić mi literę , którą właśnie
CZyt3JlI. dlatego śpies1.ę s ię. by ona
nie zdążyla tego zrobić".
Zajmująca się tempi ą dzieci dyslektycznych M31gornlt3 Dudek z
.Zespolu Szkół Społecznych nr I
w Rzeszowie wyjaśnia, że uczniowie miewają trudności nie tylko z
opanowaniem szwki czytania. 31e
i pisania. - Mogą mieć kłopały z
zapamiętaniem obrazu liter, nie są
w SIanie połączyć kilku liter w jeden wyraz, nie potmfią czytać sylabami . Jeś li nawet dziecku uda siO;
polącz.yć litery: k -o -t, powie, że
pr/.cczytało: auto 3lbo las. Uczen

nie słyszy IHer I głosek
które czyta.

DzIś Krystyna Czuchra, szefowa kuchni w rzeszowskiej re-

stauracll ,,$rodm_··, poleca
smakowite danie rybne - kargulenę w sosie twarogowym.

ani Krystyna. która jest nie-kwestionowaną mistrzyn ią w
gOlowaniu dali rybnych i mię
snych, przepis n3 katgulem; pozn3la ponad 20 lat temu od swojego
kul inarnego mentora - Gustaw3

P

Wantta. Jemulakże zawdzięcza

jomość

zna.-

tajników wyśmi~nitych s0sów oraz przypraw, które potrawom
z wolowiny, cielęciny i drobiu nadają niepowtarzalny smak i arom:4.
Jak twierdzi pani Krystyna. tradycyjna kuchnia polska nie jest najbliiszajej sercu.
- Wol ę przepisy włoskie, które
uwzględniają duw warzyw i przypraw - tłumaczy swój wybór szefowa .Śródmiejskiej'". - Ja równicż
nie umiem gOIowoc bezogromnych
ilości czosnku,oregano, wegety 0I1lZ
bazylii.
KquIena wsosit twarogowym
(dis 4 0I6b)
4karguleny
011010 11 zł
0,5 kg półtłustego twarogu
',20 d

kostka masła
9 ~bków czosnłIu

wegeta
piIprz
śmietana

2,60 zł
0,70 zł
2,70zI
1,20 li

pęczek szczypIoItu

2,30 zł
0,70 li

ptCzełI

0,70 zł

natki
1 kg ziemniaków

0,60 li
Koszt: ok. 'l7 zł

Do środka każdej k.arguleny wkladrully rozgnieciony ząbek czosnk.u.
pr-lypr.tWi:lI11y piepl7.em, wegetą i
smai:ymy na maśle od 3 do 5 minut
na średnio gorącej patelni. Wcześn iej kostkę tłuszczu topimy na bardzo delikamym ogniu . tak,by masło
się nie przypaliło. Zarumienione porcje przekładamy z patelni n3 t3lerz.
Następnie przygOlowujemy sos.
Ser mielimy raz w maszynce, dodajemy do niego sól, pieprz i 5 rozgniecionych ząbków czosnku do
smaku. Na koniec dosypujemy pokrojony szczypiorek . natkę z pietruS7.k.i i dolewamy śmietanę.
Na talerzu kładziemy sos, na nim
ukladamy odsąC".lQI1ą rybę. a obok
nich 2 kulki zieOUliaków puree. Kar'gulena znakomicie smakuje z kieliszkiem schłodzonego, bialego. wytrawnego Bordeaux. ANETA GlEROŃ

Problemy dzieck3 nie są wynikiem zab ur.renia narządu wzroku czy słuchu lecz - n3jogólniej
ujmując - nieprawid lowośc i w
pracy ośrodków centralnego ukła
du nerwowego. konkretnie ośrod
ków odpowiadających za czytanie
i pisanie .
Dyslek.sj3 dotyka dzieci o pr.reciętnej inteligencji. Mimo poznanej istoty zaburzeri i możliwości
terapii nie zawsze spotyk3my s ię
ze zrozumie niem proble mu nie
tylko przez rodziców ale - co n3jsmutniejsze - niektórych nauczycieli.upatrujących w uczniu raczej
lenin niż dys lektyka. Rodzice C1.ę-

.~...
~~;;!1:~~~~~;;;;;;;;:;-;;;;,;;;j
Mafgorzata Dudek (z lewej) z Aga tą Łyko prowadzą il
terapię
dysleksją.
sto przyp i sują lenistwo dzieciom
dyslektycznym z wysokim i.lorazem inteligencji. św ie tni e wypowiadającym się. doskon3le radZ'łcym sobie z konkretnymi zadaniami, ale mającymi trudności
z czyt3niem.
Teresa Piątek, dyrektor Zespołu
Szkól Spolecznych nr I u waża, że

jeden punkt dodatkowy
przy egZ3minach do szkól śred
nich. to z.'lledwie kroczek w drodze
wspierolllia dys lektyków. - Regulamin przewiduje oddzielne sale
do pisania testów kompetencyjnych,dodatkowe pr-z.eczytanie i 0bjaśnienie polecen. wyd łużenie czasu pisania. Czy dyrektorzy szkó l
zostali o tym poinformowani?
- Każdy dyslektyk moi.e przeżywać trudności na innej płasz
czyżnie - wyjaś ni a Agata Ły ko ,
równ ież zajmująca s i~ terapią pedagogiczną. - Jedni przy szybkim
czytaniu przekręcają wyrazy. in ni
- nie potrafią czegokolwiek napisać. Dysgrafi3 może zazębi3ć się z
dysortografią, kiedy uczeń ma pro-

blemy z pisaniem i onografią. Zal eży od stopnia dysfunkcji mózgu.
SymplOmy zaburzen pojawiają
się wC7.eSnie, zanim dziecko pójdzie do szkoły. C h3rakterystycznym sygnałem jest zaool7.enie roz-

woju mowy: może-to być uporczyw:t wada lubopó;Wiony rozwój
wymowy, czasem agmm3tyzmy.
np ... wszyscy oPrOcz ja". Dziecko
powinne:. zostać zdiagnozowane w
porndni psychologiczno-pedagogicznej, aby ustalić, która (i w jakim
stopniu) z funkcji mózgu odpowiedzialnych za czytanie jest 7.3burwna - ośrode~ Wll'Oku, słuchu,
ruchu czy dąlyk'u?
- Dla oas jąt to sygnał, jalcie
zajęcia rozwijająde nieprnwidłową

lub nied,ojl"Zfl4 funkcję powinniśmy stosowlić
terapii pedagogicznej ucznia 'Z dysleksją - mówią
nauczyciele. - Najczęściej odchylenia od nonny obejmu~ spostneganie. Jeśli dziecku rozmazują się
litery, 10 znaczy ,że nie tOzr6żnia figury od tła. Zabraklo integraeji
miedzy funkcjami odpowiedzialnymi zaczytanie: analizatorem słu
c hu, Wll'Oku i ruchu.
Dys leksji nie leczy się. Dla
uczniów dotkniętych zaburzeniami orga n izowane są w Zespole
Szkól Społecznych nr I

w

ćwiczenia

korekcyjnokompensacyjne

prowadzone przez doświadczo
nych w takiej terapii nauczycieli.
Konwencjon31ne metody nauczania zawodzą przy dzieciach

Tradycyjne i wykwilntrle'

owa o sos3ch. bez których nie może się
obejść mnóstwo dań i
które znają kuchnie wszystkic h
krnjów. Największy m i ich amatommi są Francuzi, m3jący wyjątkowy talent do komponowanin tyc h smacznych doc:!3tków
do potmw. Polska kuc h nia też
s i ę w nich lubuje, zwlaszcz3 że
przemysł spożywczy dostarcza
je teraz niemal go towe. W yst3rczy rozp u śc i ć zawa rtosc to-

M

Dysleksję można zdefiniować

najkrócej, jako trudność w
opanowaniu techniki czytania. Jej szersze rozumienie
obejmuje również kłopoty z
pisaniem (~) oraz problemy z poprawną ortografią
G&neza została w pewnym st0pniu wyjaśniona - decydują
czynniki wrodzone : dziedziczne lub zaistniałe w tyciu płodowym . ~aukowcy nie

'_t_l.

wykIlfCZałą również powikłań
okołoporodowyGt, sprzyjają

cych pojawieniu ~ę dysleksji.

Zdrowa marchew

SMAKI I ZAPACHY

Dodaję smaku wszystkim
potrawom, dzl,kl nim lepsze
stają Si, mięsa, ryby, warzywa i desery. Znane były już w
starotytnoścl, ale Ich oJczyznę jest Francja, która rozsławiła je w całym świecie.

z dysleksją. bo ono musi np. dotknąć JUlrysowanej litery. W szkole dobrze przygotowanej do pracy z każdym uczniem - rów ni eż
dyslektykiem - mieszczący m s ię
w normie intelektualnej, proponuje się sporo zajęć indywidualnych. Dbanie o wszechstronny
rozwój zaczyna s ię ju ż w 7,cróWce. - Indywidual ne traktowanie
uc znia jest jednym z elementów
wprowadzanej reformy szkolnic. twa - mówią nauczycielki - preTerującej dobre poznanie dz iecka,
pnyjaine kontakty, odkrywanie
uzdolnien, wyrównywanie braków.
•

rebki w wodzie, by mieć konkretny sos, dodający smaku
przyrządz anym potrawom.
Takie sosy produkuje m . in.
firma Bestfoods, w dwóch tzw .
liniac h: Kn o rr Standard i
Kuch nia Smakos za. G rqpę
St3ndard tworzą sosy najbardziej popularne i czesto stosowane - do pieczeni. bialy
beszamelowy, pomidorowy i
grzybowy domowy . Przygotowuje się je w c i'łgu minut y.
Knorrowska Kuc hnia Smakosza
proponuje sosy o bardziej wykwintnych smakach: do pieczeni
z cebulką, grzybowy, myśliwski,
pieczarkowy ze ś mietaną , cyganski i bolo nski. Mają one róż
ne srpaki i przeznaczone są do
różnych potraw. np. balonski do

Jest w nIej aż 80 proc. wody, ale takie mnóstwo witamin oraz mIkro- I makroełe
mentów. Jest również dużo
cukru, jednak marchew nIe
Jest tucząca, ponieważ ma
bardzo mało kalorii.
Marchewkowe soczki podaje
nawet niemowlętom. Wska·
zane są dla osób otylych. cierp ią
cych na reumatyzm, miażdżycę.
obs truk cję. N3tomiast marchew
w każdej postaci powinny spoży
wał osoby. które dużo czytają i piszą, bo prowitamina A. która się
w niej znajduje. dobrze dzi3ła na
wzrok. A także czynni i bierni pa.
lacze, ponieważ ta sam3 prowitamina A potrafi przec i wdziałać
rakotwórczemu dzialaniu tytoniowej smółki . Spożywanie duo
żych· ilości marchwi Z3pewnia też
ladn y .•.opalony" kolor ciala. ek
s ię

spaghelli , pieczarkowy do
czy drobiu , myś l iwski
do mi ęs i wa z rusztu lub s mażo
nego. Te sosy gotuje się trochę
dlużej.ponieważ są w nich więk
sze kawałki warzyw.
cielęciny

ok
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ŻYLKA I HACZYK

Szkoda,

że · nie mają głosu

Szkolny szpan NARKOMANKI
Całkiem

sporo rodziców

niej od czasu do czasu. Projektanci i przemysł odzieżowy wykorzystują to bezli tośnie .
ty spokÓj - mówili - a i
Współczesna szkolna moda to
dziecko nie miałoby preten- po prostu moda młodzie żowa 
sp, te kolega czy kole!anka iekka, swobodna , fajna, choć
małll c iuchy , od których
niekoniecznie oryginalna i kooczy bieleję, a ono czuje się iorowa. Szczególnie poważny ,
niczym ubogi krewny. Jed- szaro--<:zarno-bialy, jest pierwnak uczniowie, zwłaszcza szy dz ień w szkole. Niepisany
szkól średnich , sądZili zu- zwyczaj nakazuje, by tego dnia
nie odehOOzić zbyt daJe'ko od trapełn ie Inaczej.
dycyjnej elegancji, czyli poważ
żinsy, obcisłe sukienk i,
nych kolorów i fa.<;on6w. Nie barmaleńkie bluzeczki , midzo daje się wtedy pokazać pięk
ni-spódniczki, krótkie kur- ną opaleniznę i zademonstrować
teczki mają w swoich szafach letnią swobodę. bo po prostu nie
chyba wszystkie wspólczesne wypada. Choć, między nami móuC7.ennice. Najiepiej czują s ię te, wiąc, nie brakuje dziewczyn, któna któryc h ciuchach s ą metki · re z najdostojniejszych ciuchów
znanych firm odzieżowych . W potrafią uobić prawdziwe odzieśrodowiskowej hierarchii mają
żowe przeboje. Umieją ozdobić
najwyższe notowania. Podróbki
je dodatkami i lak nosić. że s0kwituje się wzruszeniem ranlion, lidny, poważny kostium jawi s i ę
choć paraduje w nich znacznie
lekko i przyjemnie', a garniturek
więcej mlodych ludzi niż w rzez fabrycznej taśmy wygląda jak
czach firmowych. z marką . Ale z dobrego domu mody.
nosi s ię je z kon iecznośc i , nie z
Wielu projektanlów pracuje tewyboru .
raz dla młodych klientów, wśród

powrotu mundurków do szkół. - Byłby i witchcłałoby

D

któryc h

~ oczywiście

uczniowie.stt6l. masz-

cu śm1nicb Ale- to nie
projektanci ' &:;;yduj~ o
Każdy początek roku szkolnego oznacza ogałacan ie portfeli rodziców. Kosztują nie tylko
podrcczniki . Ciuc hy leż są drogie, a przecież dziecko nie może
i ŚĆ do szkoły w byle czym. Po
każdych wakacjach trzeba uzupełniać jego garderobę. Także
dlatego, że w mlodym wieku r0śnie się błyskawicznie . Wzdłuż i
wszerz . Rzeczy noszone przed
latem okazują się za małe i za
ciasne. Niekiedy także niemodne. Bo szkolna moda nie stoi w
miejscu. Przeciwnie - zmienia
się niemal w każdy m sezonie.
Jest 10 wpełnie lIOzum iałe. bo
przecież nikt lak jak młodzi Judzie nie lubi zmian. nowości i
oczywiście szpanu. Przynajm-

tym. co mlodzi noszą .
Wyboru dokonują oni sami. Dziewczyny i chłopcy decydują , czy ' w tym sezonie nosić
będą spodnie wąskie czy szerokie , bluzki obc i słe czy lutne.
kurtki krótkie czy długie . Objawi
s)ę to już wkrótce na naszych ulicach.Objaw ią się też modne kolory. Wiadomo, że nie bedli krzykliwe, kolorowe, bo nie tylko
szkoła, ale i młodzież bardzo nie
lubi takich barw . Woli szarobure. które do szkoły są wakomite
i niedenerwują nauczycieli, uważających. sł u sz n ie zresztą , że

szkola to nie rewia mody. lecz
miejsce pracy. Na odzieżowe SlJl.
leństwa są inne okazje, których
takie zapracowanym uczniom
nie powiono zabraknąć.

EI1BiETA

Wś ród amatorów wędkowa
nia. zwłaszcza na zamkn iętych
akwenach, coraz częściej sły

szy się opinię, że skończył s ię
czas, kiedy łowienie było zaję
ciem rela ksującym .

K

iedy ś spę d zona nad brzegiem noc lub dwie owocowały trofeum w postaci taaak iej ryby. Teraz nawet tygodniowy pobyt kończy się nieraz
zupełną k l ęską . Ryba nic bierLC.
Nie skusi jej świeża. wykopana nocą rosów ka. gOlowany groch. czereśnie czy makaron. Nie chwyci
rozkruszonego chleba. Sprawcą jej
kaprysów są . jak twierdzi sporo

rybaków. "nIIrkotyki". którymi
"pasie siC" ryby.
Tak 1k1prJ.wdę 10 nie Chod7j o narkotyki. tylko o zanęly i p rlynęty
produkowane na bazie prote in.
Sprzedaje s i ę je w bogatej gamie
smaków i zapachów .ajak twierdzą
wła.~iciele sklepów węd kan;kieh i
producenci owych rybnych prLysmaków - są one całkowicie nieszkodliwe. obojęlne dla środowi sk a
naturalnego. bez konserwantów. które serwuje się ludziom niemal w
każdym produkcie.
Wędkarl.C , którzy swe hobby traktują rekre.'lCyjnic ,są oburzeni. Twierd7Aj.;;-c ryba po zjedzeniu galki proteinowej nie ;;.eruje nawet przez dwa

W sklepach

wędkarskich

jest

obfitość przynęt i zanęt.

tygodnie. a jak zgłodnieje, to szuka
następnych kulek. Uzależnia się od
SZluczrej k..1ITTly i tylko na taką da s)ę
ewentualnie złapać. Twierdzą też. że
wędkowanie 7.a pc.rnocą p!OO:in przestało być hobby, a stało się holokauSlem dla ryb. Kilogramy sztucznych
zanęt wsypywane do wody i takie
same pr.tynęty miewolily ryby.
Zwolennicy gOlOwy'(h zanęt , a
je.~t ich coraz więcej . twierdzą na-

lomiast, ;;.e o żadnym uzalel.I1ieniu
nie może być mowy. Ryby bowiem
lubią być nie]rz.cwidywalne. A jeżeli
chcą brać na proteiny .to widocznie.lego im poirŁeba . Trucizna 10 nie
jest. środow iska nie zanieczyszcza,
a ezlowiekowi proteiny nie szkodzą. Zapewne racje są gdzieś pośrodku . Od samych zainteresowanych się nie dowiemy. Ryby przecież glosu nie mają.
giez
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magazyn

uciekł

zabity wieprz

- No to,

żeby mł ody m się

szczęścilo !

- A nie tak jak. mnie - to gospodyni, ciskając ostrym spojrzeniem w gospodarza. Kie liszek wę
druje z rąk do rąk.

SWINIOBICIE

Długie p łytkie cięcie środ kiem

brzucha. Majstrowanie we wnę
Irzu d ług im nożem. wzd l uż sło
niny. Wreszcie pan Staszek odwiqzuje skrępowaną przed chwilą na górze końcówkę,czy li wspomnianą tajemnicę zawodową.

Efekt imponujący: z brzucha wywala s ię pod włas nym ciężarem
żó łtawo -cze rw o n y . zamknięty

wór. To wnęlrzności. Żadnego
smrodu. Na taczce wór wędruje
do g łębokiego dolu. A wątroba,
żołqdek, płuca i inne podroby lą
dują w garze na polowej kuchni.
- Dużo będzie jadalnego?
- A gdzieś tak p61 na p6ł - rzuca pan Rysiek , wyci nając tłu ste
części - a gdzie ta nasza połówka?
Wet ją pan ze s łonca. Tam w
maki . Albo nie. po co łazić . Nalej pan.
Siekiera mistrza uderza wzdłuż
wypatroswnego wnętrza. J uż wiszą dwie połowy. - Nie połowy 
słyszę - tylko półtusze.
MAREK P~KALA

Kiedy na wsi ma być wesele, to trzy dni wcześnie'
zbija się Jałówk, oraz świni,.
o ranek. przed dziesiątq.
Za przegrodą w oborze
7. ma ł y m okienkiem tłu sty wieprz. Leży przy
iiurze; pewnie dlatego. że w
powierzu wisi nasłoneczniony

P

go rąc.

- To .,Maryśka " - przedstawia
gospodarz. pan Bronek .
- Czyli maciora?
- Nie. Knur. Okastrowany.
- Dlaczego?
- Bo by mięso.nie było dobre.
Pozbawiony płci •.Maryśka" był
1UC7,ony pil.eZ pi~ i pół miesiąca .
żarł ziemniaki i śru tę. ch l ał mleko, świeże i z."iadle, im był więk
szy, tym w i ęcej, pół wiadra na
raz. - Dawniej - prawi gospodarz

- jak się bimber pędziło, 10 i zacier świni dawało.
była pijana
Przewraca ł a się?

- To

jak

świ ni n.

- Tylko raz. Zcby spać . Boświ"isjak śpi. to najwi~ej roś ni e.
- A ,.Maryśka" ile waiy?
- Będzie z metr dwadzieścia.
- G siC znasz - wtn'Jca się pan
Rysiek. misfiLceremonii, 191al w
:zawodzierzeźnika. - I30jak mur.
- To znaczy , że dziennie przybywało jej 60-70 deko?!
- A co ! - ś mieje się gospodarz.
- Jak miała z pól metra. to Pawełek na niej jeździł.
0 '0

- Fajnie by ło? - pytam chude-

go blondaska, piątok l asistę.
- No - rozgadał s ię c hłopak.
Obu~h

zamiast pistoletu

Pan Rys iek chce uruchomić
elektryczny pistolet do zabijania
tr"LOdy . Nic z tego. Wrzuca nanędz.ie ze złością do lorby.

Zooterapia

Piesek na receptę
Amerykanie przeprowadzili badania na grupie pacjenz powodu anginy pectoris I zawału
serca. Okazało 81" ie w gronie właścicieli zwierząt procent powracaMcych do zdrowia był. znacznie wy.tszy nli
wśród ludzi Ich nie posiadaJących .

ł".t6w hospłtalłzowanych

yniki nie budzą wqtpliwości: jeśli ktoś cierpi na dolegliwoSci
sercowo-krążeniowe. powinien mieć w domu jakieś zwie-

W

rzątko.

Wyniki wielu badań doprowadziły do powstania oddzielnej naulO zwanej zooterapią. Zajmuje się ona wykorzystaniem zwierząt
domowych do leczenia zaburzeń psychicznych, likwidowania
stresów, zwięł<szania lXlCZooa własnej wartości. a nawet poprawy
fizycznego samopoczucia. Takie .Iekarstwo· ma jeszcze jedną
istotną zaletę : nie powoduje s kutków ubocznych.
Pies, kot i spółka
Obserwacje lekarzy wskazują na szczegól ną przydatnoŚĆ terapeutyczną kotów i psów. Mruczenie kota dz iała jak środek uspokajający , podobny do hipnozy. Pies wpływa na obniżen ie ciśn ienia . Dowodzi tego wynik doświadczenia przeprowadzonego
na stu osobach z nadciśnieniem - właścicielach psów - w wieku od 21 do 85 lat. Głaskali oni swego ulubieńca. a w tym czasie mierzono Im c iśnienie I temperaturę . Rezultat: ciśnienie t ęt
nicze obniżyło się w widoczny sposób Już po u pływie kilku minut.
,..Więcej czworon0g6w, mniej zawałów
W części niem iecł<.ich klinik i domów starców do pacjentów i
pensjonariuszy dopuszczono zwierzęta. Erica Friedmann. psychiatra z Uniwersytetu Pensylwania, zauważyła, że przebywanie
ze zwierzętami. najlepiej z kotami, zapobiega chorobom serca,
a zawałowcom pomaga uchronić się przed kolejnym zatrzymaniem jego biela.
Naukowcy z Cambridge dos trzegli pozytywny wpływ czworonogów na łagodzenie migren, bólów krzyża I leczenie grypy. Twierdzą, że Już po m iesiącu opieki bóle głowy czy kręgosfupa znacznie się zmniejszają. Australijskie badania wykazały, że gdy zwierzę jest w pobliżu, zmniejsza się nam poziom cholesterolu oraz
skłonność do zachorowań na serce.
Obiektywizm tych obserwacji wsparta swoją renomą Swiatowa Or:tganlzacja Zdrowia (WHO). która uznała "pozytywny wpływ kontaktu ze zwierzęciem na zdrowie człowieka, głównie w przypadku c horób wieńcowych , łagodzenia 'bólu, chorób psychicznych i
geriatrii".
T.K.

Uwiązanego

na ty lnej nodze
pan Wiesiek.. pomocnik mistrz.a. czyli - jak sam się
określ i ł - wicedyrektor. wyciqga
ryłem z obory. Zw ieiĘ w c ichości stawia opór. Zamaszyste uderzenie obuchem siekiery w łeb .
Zwi e rlę c hwieje s i~, chce zrobić
krok, ale - jak na rozkaz - pada .
Bokiem. Zamaszyste podcięcie
gardla. Gwałtownie wy le wa się
na trawę posoka. Pod ogonem ostatnie ł ajno. zaraz uprLątnięte.
- Św inia ma duszę?
Nikt nie kwapi się z odpowiedziq. Słyc h ać tylko gorącq ciszę.
Cztery pary męskich łap chwytają zewłok za nogi i przenoszą na
leżącą na ziemi drabinę.
Drga pokrywa na garze ustawionym na rozbuchanej polowej
kuch ni , której blaszany komin ginie miedzy gałęziami orzecha. Wi·
cedyrektor Wiesiek szybkimi ruchami pociera o pilnik ostrze zaokrąglonego na końcu noża. Ostrl)'
- jak się dowiaduje: - trybownik.
- Skąd ta nazwa?
- Bo służy do trybowania mięsa.
- A co to jest trybowanie?
Smiech.- Na wsi każdedziec
ko wie - wytyka mi gospodarz
miastowe upoś ledzenie.
"Maryśkę",

jak mnie w szkole uczyli . Mnie się
nic takicgo wielkiego nie zdarzyło, ale znam taką hi storię: ubili
c hłopy wieprza i poszli do domu
napi ć się wódki. Wracają, li wieprza nie ma. Cud - nie cud? Szukali, w głowy się drapali z frasunku . Aż zna leźl i wieprza - w
gnojówce. Za słabo zabili. to jeszcze tam do łazł i s i ę utopił .
Połówka

I

półtusze

Trybownik pana Ryska wycina
pod ogonem. mistrz wyciąga z niej kanał do wydalania,
zawiązuje sznurkie m.
- Po co się 10 robi?
- Tajemnica zawodowa . Zaraz
pan zobaczysz.
dziurę

Kosmetyka poubojowa
Pan Staszek, drugi pomocnik.
polewa wrzątkiem ko nczyny i
c ielsko. A' pan Wiesiek czyści
skórę trybownikiem. Pozbawia ją
szczeciny i brudu. - To kosmetyka poubojowa - objaśni a z uśmie
chem. 1obcęga mi wyrywa racice.
Przewracanie martwej świn i na
drugi bok, znowu polewanłe ukropem, znów c hrzęśc i na skórze
szybki nóż pana Wieśka. Na uwagę. że to dłu go trwa: - Jeszcze
lny godziny będę robi ł ! - rzuca
wku rzony.

Wieszanie
- Na szubienicę z n ią! - dysponuje mistrz . pan Rys ielt. W
cZlerech chlopów dźwigamy świ
nie na drabinie ku dwóm slupom
od trakcji elektrycznej. ustawionym w tr6jkąt. Mistrz wbija try.
bownik w staw ko lanowy tylnej
nogi , potem w drugi. Wkładanie
końców lomu w rozc ięte miejsca.
Przyw i ązywan ie grubyc h sznur6w do łom u , a lo mu do dechy
wi s zącej na s łupach. Wreszcie
wieprz wisi, dłu gi na ponad dwa
metl)'. Jeszcze jedno polewanie. Trza św i nię dobrze polać - instruuje pan Rysiek - bo gospodarz nie chce pol ać ...
- Paweł! - myczy wywołany
- leć po kieliszek!
- Czy w ciągu tych 19 1at. przeprusz.um za wyrai".cnie, kariery za·
wodowej - pyta m mistrza - zdarzyła się panu przy uboju jakaś
nie~podii an\:a?

- To się robi według ksiąiki. tak

Zaraz będą dwie półtusze.

Jak patrzy świnia
bez ślepiów
Odcięcie łba. Odcinanie karczku . razem z ogonem. Jeszczejedno polewanie. Tym razem tylko
św i ni. Zdejmowanie półtusz. Pan
Wiesiek podkłada bark pod jednlł polowę . Wiszący na nim cię
ża r podgina mu nogi. A tu trzeba
jeszcze pod górkę. - A drugą pół
tusz - prowokuje mistrl - zaniesie redak.tor. Pan Wiesiek w poplamionej krwią koszu lce lituje
się nad redaktorem - sam diwiga drugq połowę. A ja s tękam,
ni osąc pe łn ą mię sa mi ed ni cę,

przez spł ywający z czo ła pot
dzę patrzący na mnie, choć

wipo-

zbawiony
Bm.

ślepiów św iński łeb .

Telefon
od pana

młodego

Dwa wymyte stoły na werandzie. tu pan Rysiek dokona reszty
rytuału. - Wieśko drog ie - mówi
mi lościwie mistrz do pomocnikachodż no tu , dawaj półtusz na stół .
Odcinanie polędw i cy. Gospodyni przynosi paprykę. kminek,
pieprz . Mistrz posypuje każdy
krwisty kawal. Można mięcho
wkładać do zamrai.ary. ale nie ma
po co. bo właśnie zadzwonil pan
młod y. pylajqc. czy już może
przyjechać po te ustalone 50 ki lo
wie przowi ny. - A przywiei chło
pom kawalerską! - woła do s łu
chawki przyszła teściowa.
Gospodyni stawia przed każ
dym talerL. a na nim : kopiasto od
ziemniaków. parująca. pyszna kapusta i po kawale gorącej kiełba
sy. ale jeszcze nie ze swini, tyl ko
ze s klepu .
- Noto. żeby młodym l-Notol
Właśn ie prlYjechał weterynarz .
Bada mięso. Przybija na skórze
fioletową piecząchę . Ale zawartości al koholu w wódce nie chciał
zbadaĆ . B ył autem.

Pozwolenie
na pocałunek
Cichy warkot motorka, krojone
na drobne kawałki mięso zmienia s ię po przejściu przez ma·
szy nkę w mielone. Pan Rysiek
znowu myje ręce, dosypuje przyprawy i miesi. miesi ...
Podroby już się ugotowały.
Czas na robienłe salcesonu. Potem
jeszcze pasztet, rolada i inne frykasy. J uż nadchodziła szar6wka,
gdy mistrz obwieści ł:
- No. S kończyłem . To teraz
możecie mnie w d ... pocałować!
- No to zdrowie młodej pary!
-Noto!
•
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Pilarki elektryczne STIHL
Najnowsza technika
w idealnej formie
5pnedat i serwil ptOW8dlą
BUtoryZOW8ni dealerzy fImIy STlHL

STIHL®

ljj! HEROSLIFE system
~::~esny
~
sprzedaży

l!!!I UBEZPIECZENIA NA ZYCIE

S TRUKTURA ZAWODOwYCH AGENTÓW UfJEZPIECZENfOwYCH
BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI HEROS UFE SA
cizia_e 011 polskim ryoku od pooad 5 lal poarukuje kandydatów do pracy na SlIII'IOWisluI:

- KIEROWNIK ZESPOŁU - ASYSTENT KIEROWNIKA ZESPOŁU WYMAGAMY
•

Doświadczenia

•

Doświad<:zenia

w sprzedaty ubezpieczeń na życie - posiadanie co najmniej

50 klientów - 50 polis ubezpieczeń na tycie
w kierowaniu zespołem - dysponowanie

"-

agentów
• Gruntownej Zl'\ajomośd rynku finansowego.

grupą,

co najmniej 6

doświadczonych

•

w tym szczególoie ubezplecza-

GWARANTUJEMY

w Towarzystwie Ube:tpieaeniowym należącym do Grupy Kredyt Ban-

Pracę

ku SA - silnej finansowo grtlpy banllowo-ubezpieczeniowej
I stabilizację zawodową
• Wysokie, slale wynagrodzenie, motywującą prowizj9 za spaeda! własną
oraz atrakcyjne wynagrodzenie za sprzedai wypracowaną przez zespół
• Scieikę awansów dla sprzedawców i menedżerów
Nowoczesoy 1unikalny na polskim rynku systemukoleń zawodowych
----'---SKONTAKTUJSlĘ Z N A M I - - - - ' - •

Bezpieczeństwo

Oddzjał

w Rzeszowie

35-030 Rzeszów, tli. 3 Maja 24, teł. (0-17) SS2-08-S4

'cSt~~

CW;;,"
~u~

jest standardowo

STlHL D=

t

~omfortowe sprzątanie

_,iTR.

MyjkI II j eIs,iC S1H.
ciśnienie

_ lekkie i Wydajne

•

_ z.

_ l

funltcją , ssącą

od 115 do 190 bar
dozownikiem śmdlal

winiikiem rmdrabniającym
materiał '
_ l lestewem do oczyszczanie

chemicznego
_ eutomatyezny

rynleń

_ bogate

_ ,l

l8SS811Y,

wyłącznik

zasilania

wyposaienie

standardowe

DPELeREG-BENZ

RES-TOP

Miel«

Ruszów

ul. Legiunów 80

uJ. Rejtana 67

SAMKO

AUTO-SERYJCE
CZERWJNSKJ

Stalowa Wola
ul.

Niezłomnych

29A

te l. (0- 17) 852-52-27

faJ! (0-15) 844-51-00

-j.

Krosno

RUSlÓW

Sandom Ien

Krasne 7a

ul. Mickiewicza 62

tel. (0- 17) 855-54-83

tel. (0-15) 832·97-56158

fu (0- 17) 855-54-82

telJfaJ! (0-15) 832-97-58

tel. (0- 13) 436-23-80

Jarosław

Prumyśl

ul. 3 Maja 94B

ul. W. Pola 34

te! l faJ! (0- 16) 62 1-80-0 I

tel. (0- 16) 615-15-01

te l. (0-16) 611-80-02

BIERNAT

ul. Podkarpacka 32

te ll fa", (0-1 7) 583-05.Q9 {cl l fa", (0- 17) 852-42-30 tel . (0- 15) 844-50-80181 telJfax (O-iJ) 43()'22-72
tej . (0- 11) 583-05-00

AUTO-STYL

,-

STlHI:

tel / fax (0-16) 675- 15-02

"
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BIZNESU

EBICA®
-

SZKOŁA

PROWIIDZI NA ROK SZKOLNY 200012001 NABÓR
NA POUCEALNE DWULETNlE~~~~1

i rek l a m y

DItI:BICV'·2.09"
2000r.

E4yt. BlrltlllWilz
Dit..

Ktzyuttł ICtlwezyk

"04 D,~I" 4, Opoi."
Mleezytłlw Szueitll.k
2 mł.l. - 14.00 - U,GO

--kił. (M6) 678-82-16
ntbQ:nsb.e>;>m ,pI _.nsb.com.pI

1 wru&ł••
1$.00· 19.00
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OGŁOSZENIE

Do

użytkowników

pierwszego modelu samochodu Lublin I

Daewoo Motor Polska zwraca się z prośbą do właścicieli i użytkowników samochodów Lublin I
wyprodukowanych w latach 1993·1996, o niezwłoczne skontaktowanie się z jedną ze 120 niżej
wymienionych Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany dżwigni zwrotnicy drążka kierowniczego
podłużnego.
Wymiana dźwigni

prowadzona jest w Autoryzowanych Stacjach

Niniejszy komunikat nie dotyczy

użytkowników,

którzy dokonali wymiany

Szczegółowe

informacje udzielane są przez stacje
pod bezpłatnym telefonem nr O 800 523 695.
Informujemy, że

akcję

wymiany

.

.

dżwign i

.

planujemy

zako ń czyć

Lista ASa wytypowl nyeh d o wym" ny ~i zwrotnicy:
POLMOZBYT GRABARÓW Ballllionów Chłopskich 1 A /075/7525477
ZgonIłK P. U.H, P,olmo.wYt Bohaterów II Arri'III WP. 2 a /075/ 7756135
Syc6w P.H.-U. 'Top·Car" A . Kędzia Oleśnicka l 106217852673
t..,nJc. L G. POLMOZBYT Ścinawska 5 /076/8623762
Kłocb:Iro AUTO KOMPLEX Warty 19107418657714
Wrodaw P.M.'AlJTQ· POLMOlBYT' Powstal'lców ŚI. 211/2 17/071/3619416
Wrocław AUlOPOL SERVICE Z.R.E. Ślężna 130/071 / 3674414
lIydpzc:z P.U.H." ExMot" Fabryczna 19/05213427703
Bydgoucz PPUP Poczta Polska Z T S Gajowa 99 /0521 3423067
Tonrłl Polmozbyt D·lJ.Aulo ASO Nr l Łódlka 123/0'5616547007
Orudditdz P.H.·U. "TOSPOL 'Karabinierów 10105614624919
WłodIwek P.U.-H. " TOS ' Kaliska 14116 /0541 2341715
lublin Fabryczna Slacja Obstugi Mełgiewska 7-9108 1/ 7491528
Lublin P.Z.Mot. OZDG Prusa 81081/ 5334351
LubIin"SABAT' Budowlana 24/081/ 4418223
Puławy Przeds.Transp. AUTOZAP Ty.14eleeia Pań,!. Polskiego 13/081/8876 172
BWI PodIukI P.Z.M ot.OZOG Sp z 0.0 .oddz. Biala Podla,ka Jana Pawła II 7 /08313433485
ZamoU Z.P. U.-P."fNERGOZAM" Zagłoby 51084/6774959
Gonów WieUl;opobki DAEWOO Molor PoI~ka ASO Podmiejska 181095/7324]96
ZiełonI Górl P.P.' POLMOZBYT' Al. Wojska Polsk. 6310681 3270985
ż...,. "AUTO-EKQ-POLZBYT' Zielonogónlka 10681 ~743185
lódt firma A S Ar1tadiu~ Boro_ki Limanowskiego 156 104216407070
lódt Przed. Transp-Usł. TRANS·EC Zamonlka 1/9 / 04216810681
lódt Firma OURIS A .S.O. DAEWOO Al. POlitechniki 3b 1042/ 6303103
Z"ierz "JASZPOl " Łódzka 28104217163510
Piobt6w Trybul'lalttl Sp. Pracy Usl .Mot.i Transportowych Wolborska 83 /044164652 12
Tomuzów M azowiIekl P.H.U. 'ASPOL' Główna 76104417234768
KIrtno Autoryz.Serwis.Sam. J.R.J.Zachorscy s.c. Józefów 26/02412543555
Shnck Sp. Pracy Usł. Motor)'l. i Transportowych Bronie_kiego 23 /043/ 8224380
w.tuń P\J.H TranSZbud WarslllWSka 41 /043184330 19
Rawa Muowiecb P.U.H.M.' SOmiCAR " A .S.O. Księże Domki 41 /OIW 8142363
Biełl RIWIb P.W."STARPOL" Mickiewicza 19/046/8159221
AndrychOw Wadowicka Uslug.Sp6I.Pnscy Z.U.M.IŚKrakowska 17103318752149
WadowIce Wedowlcka Usług . Sp6Idzielni4Pracy Kochanowskiego 3 1033/ 8233774
0It1olN Z. U.Mot. ' AUTO- REM ONT" Króla K. Wlfllkiego 102/03216432364
Kraków ASO M . J8l:howlcz Bitlkupil'lska 6/0121653 1929
K..aków POlMOZBYT Kraków Al. Poł:oju 81 1fJ1114257820
MPlenice W-y Szkolne Zasp. Szkół. Techn. - Ekonom. Żeromskiego 17/01212721425
UbuIu Poszuk.Nafty i GazuJasłoASO Kolonia 2111 /0 18/ 3535210 w.535
Nowy
Sp.Pr8l:y Transp.-Motoryz. im:l Maja' Borelowskiego 27 /01814438381
Gortice POLMOZBYT Kraków Blecb 72 1/016/ 3520515
RabkI POLMOZBYT Kraków Kilinslo:iego 50 a 1018/2879883
Tamów 'Boo' Sp. lO.O. Auto-SeNice Krakowsb 105101416223778
Tamów Wyt.-Usł. Sp6Idz. Pracy Dąbrowskiego 17/01416213636
Tudt6w ZPUH " KARMOT' Karwodrza 133/01416525320
PtoftM: P.H ..u." AUTO-CENTRUM" Wilrszawska 70/023/ 6623145
CiKhIn6w PPUP Poczta Polska Z T S Gomowska J9 e /023/ 6723031
Ostrołtb PPUP Poczta Polska zys Oddz. Ostrołęka Targowa 2410291 7603795
PłodI: "ll'IIOENT' Rembieliflslóego 10/02412639502
Płodr; Polmozbyt O·lJ.Auto ASO Bielska 67102412628668
R.dom Spółdzielnia Pracy" AUTO· SERVICE' Warszawska 14 /048141649
Wwb ' IWETMOT " PHU W. Majewski Grójecka 48 /04816673939
ŻIIIów ELMO Siedlce klSiedlec /02516436075
SocMcaw Sp. Pracy Mechaników' METAlOWIEC' KOSocińskilłQo l ~ 8622675
W - P. U.-H: AGAL "Pruszkowska 47 /02218223689
WItSRWI PPUP Pocrta Polska zys Ratuszowa 7/ 9102216190285
w..uw. Zakład Transponu Energetyki 'U i SZE' Chełmiyńsb 180 /021182 14121
W - OAXTRANS Bruszewska20/0211614SS12 . r
NoWa ~ firma Handlowa "BUCIK' Itraiicklego~./02217S09193
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Słupno P.w. "STARPOl" Żeromskiego 17 /02117865240
Wesołl 4 'AUTO-ZAKR~ Zakręt 76 a 102217732348
Opole 'AUTO KOMPLEKS' Olaska 99/077/4556909
Opole KOB Auto-SaMice Pużaka 8 lonl 4556609
Nyu P.P. U.-H. Polmozbyt Nysa Piłsudskiego l A 1077/ 4358417
JIsło Pf'UP Pocrta Polska zys Towarowa 35/0 13/ 4468424
J arosl_ A .S.O.S: AlJTO-SYSTEM' Zwierzyniecka 2/01616213089
Przttmyłl ppup Poczta Polska zys Wernyhory 231016/6788413
fkKZÓW AUTO CENTRUM Rejtana 41017/ 8527920
fkHl:6w MULTIMOTO Handlowa 41017/ 8504175
MiełllC P.w. BIBMOT Przemysłowa 61 1017/5834418
St i lOWI Woli ASO MOSTOSTAL Stalowa Wola S.A. Przemysłowa 11 /015/6421621
Bi.tyłtok TECAR I Armii W.P. 2 AI085/6623013
Białystok S-nia Pracy MOTOTRANSPORT Zacisze 31085/67S3961
Sokółka PPUH "AGROMECH' oś. Buchwałowo 10 1OB5I71 12258
ŁomżI AUTO·FORUM Al. Piłsudskiego 115108612182713
Suwłlłld AlJTOSAl ON EUCAA Pułaskiego 71 /08715672402
Augu. tów P.T. H.·U.. ' TURMOT 'Mazurska 41087/ 6432666
Gdańsk Spółdzielnia Pracy' POLTRANS 'Arkońska 3105815522534
GcłIMk PUPP Poczta Polska Z T S Partyzantów 70 105813412031 w.209
Gdaftsk Przedsięb. Motor)'l. ' CENTRUM' Gen. Halleril 132 /0581 345530Bw.204
Gdyn" "AlJTOFIT" W. Klosll'1ski Chwarznieńska 170 O 105816214439
tc.rt~ P.U.-H:POLMOK,AAT" Zamkowa 2/058/8812147
Słupsk Zakład Energ. Słupsk S.A. Baza Trans. Rybacka 4 a /059/8416956
Błełtto - BfIłI Spółdz. PJacy Usług Mot. "BIELMOl" Węglowa 3J 1033/ 812279 1
Blełtko· Sl IłI AUTOPOL Krakowska 27/033/ 8141969
Pucqnl STW Przeds.Tran.warsztatowe G6rnośląska 17 1fJ3112104012
Czfłtoehowl Wlodarczyk M otor Jerzy W lodarczyk Kolejowa 23125 /0341 3660600
Myl.lków firma Motor)'lacyjna MAACAR 11 listopadil 2 /0341 3132206
Lublin Iee Rej.Przeds.Melioracyjne S.A. Autoserwis Dleska 26 /0341 3562631
tc.towiCI Firma Motor)'lacyjna ' MARCAR " Tartaczna 6 /0321 2558327
Oliwk. Stacja Obsługi Samach. Jerzy Kozioł
Toszecka 7/03212705047
Mysłowic:e ASTAZ i S-ka Obrzeżna-Północna 17/0321 2236705
Mysłowic:e W·y Szkolne przy Zesp. Szkół. Zaw. Mikołowska 44/0321 2226439
M ikotów 'TRANSEL" Rybnicka 20 /0311 2260630
SosnowiK P. T. H. UNILUX Stawowa 2/0321 291 S030
Tychy EPO Trans Sarwi, J. Barona 5103213271020
KIeIee POLMOZBYT AUlO KIELCE l Majil 191 1041/3455022
Ostrowieoe Św\fIoknysld PPUP Poczta Polska zys Kili l'lskiego 47 B 104 1/ 2651406
StaU;ÓW Przed. Kotrlunikacji Sam. KrakOW!ika 51 /015/8642093
ElbI"", P.H.-U.M. "AUTO-SERWIS" Lotnicza 2105512337474
Olsrtyn PH-U Polmozbyt Al. Piłsudskiego 76 1089/5392268
n_I PH-U 'MOTO·ROl" Kościuszki 5 /089/648321 l
Giżycko "AUTOSALON EUCAA' Kętrzyń~kjego 12 a /087/ 4285544
M roWQWO P. H..u: Moto-Mazurt Olsztyl'lska 13108917413266
Ełk 'FłMOT"s.e. W.A.G.filipkowscy Podmiejska 1 108716211617
Ełk Autosalon EUCAA Kilińskiego 5/087/6214947
tc.liN" AGRO STAR' Owsiana 7 106217641 134
~ W~łski P.M.'Polmozbyt" Poznal'lska 30 106217362407
Konin P.H.U. R. NOWICKI Poznańska 48106312454435
lKZno PH' POlMOZBET - , 7 -go Stycznia 941065/5292626
Gosty1I P.P. POLMOZBYT Zielona Góra Z. U. H. Wrocławska 140 a 1065/6720042
Piłl P.T.S.Ł. TRANSPOST Wy~nkowil 11106712120447
Tnellnu Z .T.H.i U. ASO J.Szanlawski Sikorskiego 55 /06712163673
Poznlń INTER-SERVlCE P. P.H.U. Jackowskie90 49106118433333
Poznlń Energ.Poznal'lska Z-d Tr. Stn:eszyl'lska 58 /06 1/8561690
Poznlń PTHW 'TRANS- POl' Wieruszowska 218 /0611 867441B
Śłodl Wielkopolska ASO 20 10 ros Olga Maryniak Brodowska 40 106 1/2853021
Kotuli" AUTO POLMOZBYT KOSZALIN Gniltniel'lske 38 a/094l3426219
S«:zedn Pn:edsięb. Motor)'l: PTHW S~Clecin" Goli~a lO
~599259
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Neron:

Wróć,

Dalbyś, Boguś,
coś WSZ/l1MĆ •••

Jeże li

chcecie

podzielić

ukochanego. albo pozdrowi ć
kogoś , to napiszcie do Kącika
Towarzyskiego .. U Adasia".

Adresy nadawców (nie wiecej ni ż
jednego), IW tcnninie do Ir/.cch tygoprlcsył amy tylko
prośbę Czytelników.

d ni.

na lis lownq
Zastrt-egarny
sobie prJwQ niedrukowania anonsów
mogących wynądzić komlL4 krzywdę .

•

25-letni mężc zyzna bez na łogów.
z własnym mieszkaniem. pozna mi·
l ą, sympatyczną dziewczynę.

Mile

widziane foto .

Bogusław

Unda jako Petroniusz I Michał Bałor jako Neron podCzas realizacji sceny uczty do filMod~na, gdzie

lotu nielota

t

Oj, baby, baby!
Nie lubię kobiel, bo za dużo gIldają! To , że tyle gadaj,l , nic nad.l.wycZlljnego.
Ale naj pierw wykład "w lemacie" język . Mamy ję7.yk ojczysty oraz język i zagraniczne. cz)'li
cudzoziemskie. Mamy teżjc;zyki manwe (np. greka) . kt6re 10 języki całkowicie obce są kobietom.
bo ieh język i 7.azwyCz.aj są ży we i nieprawOOpodobnie dużyc h rozmiarów . skoro kobiety są w
stanic .. wziąć kogoś na język" _ Języ k kobiecie
potr7.ebny jest. bo: a) potrafi latać ("ję:zyk lalajak
łopata") ; b) potrafić coś zemlct ( .. mleć jęzo
rem"); c) bywa niebezpicczny dla zdrowia i życia
(,.8 icby ci ,Wlyk w gardle kołkiem stanął''): d) słu
ży do lizania (,,a pies ci mordę.l izal ). Poza tym
jest to organ bardzo reprezentac)'jny. bo kobiety
ehę:tnie s ię. nim przechwalają i dlatego !,.'ZęSIO- na
ulicy lub w autobusie - pokazują sobie język .
Kobicty posługują sit; .,kzykiem. ałe ani trochę.
nie cenili sobie Iych . kt6rzy jęz)'kiem JKltrafiq
n

posługiwać się.naprawdę. Hipolit Taine l łurnaczyl
damie dworu Napoleona III zagAdnienie filozo.
fi("J,.ne - o 00 s ię. miedzy męj.czyznami i kobielami rozchodzi. Namęczy l s ię godzinami, napocił.
Widząc oblicLC jej rozpromienione i sqd1.ąc, że pani owa nareszcie wszystko pokla. 7.apyutl: - A jak
określ i l aby pani pojecie "mi lość w prze.strzeni"?
- No! - odparla 7.adowoJona z siebie dama - na
pn.yklad w ... hamaku !
W pewnej kolorowej ga7.ccie E. Hurley (kto 10
jest?) użyla.,kzy ka i wyznała, że jc.~1 kochankq H.
Granta (kto to jest?), No i co z tego? Do E. Hurley (lej_ co s ię. pr.tyznałll, że jest k oc hanką kogoś
tam) mam pytanie: - Pllni jcst kochanicą RGranta. Dobrze! Tow nocy. Ale co pani robi w dzień ?
Nie myślc ie drogie panie,że tylko kobiety gadają bez sensu. "Wybitny literat", jakiś Palusinski (kto lO jest?) slwierdzil w swojej ks iążce , 7..e
ludzie powi nni brat narkOłyki, bo nllrkOl yki nie
szkodZ<ł _ Ponoć 90 proc . Jamajczyk6w bier.re
narkotyki i gdyby one szkodziły - twierdzi ,.wybituy literdt" Palusiń!łki - Jamajezyey byliby
,Jednoslkami zdegenerowanymi gellClycznie, a w
męskiej ~i -,,-ycal}'mi". Jestem pewien , 7..e Palusinski to Jamajczyk. który przypłynął do Polski .
Pewna jego znajoma wyznala mi , że Jiterat'· Palusińslti do niczego nie jest przydatny . bo ~w mę.
skiej ~ści jesl bardzo cycaly".
Dziewczyny! Tak. naprawdę 10 ja Was lub ~ . A
na pewno bardziej nii " literata" Palus i ńslciego
,.w męskiej c~ści cycalego". Ale jeS7.cze bardziej lubię Was prowokować ... .

PIOTR WROBEl

"

29-lctnia.

Wolttk I Sanoka

•

niezależna .

sympatyczna

aparycji , ze średnim wykształ
t'l."Oicm ~, pama kaYr.1ler.l do40 lal.
Mile widziany poważny i kuhurnlny
męl.czy7Jla o dobrym sercu . Ulatwisz
kontakt, podając do siebie nr telefonu .
Sytwilz SokołOWI

o

miłej

•

Wrót kochanie, bo czekam!
Krystyna z Harty

•

Samotna panna pozna rTlę7.czyzm,:.
będzie dz ieli ć radośc i i
smutk.i.
Basil z bńcllta

•

Pr.l)'slojn)', kul turaIn)' . nie7.a leżn y
finansowo kawaler bez zobowiązań.
z wy;;,.szym wykszlalccniem , powa
dziewczy nę poważnie myśl ącą o ży
ci u . Mile widzia na inteligentnIl
dziewczyna. która potrafi darzy ć
mężczyznę uczuciem .
JaceIc z Jarosławia

•

1000 buziaków i

uścisk6w

w 18.

m iesiąc u naszej znajomości. Paweł 
ku /jesteś dla mnie tym. czym żagie l

dla

żagl owt;:ll.

popł y m;

Nie obawiaj się. nic
przez życie bez ciebie.
AnIa - PawIowi z Rzeszowl

Chętnych do zabawy na lamach
prosimy o przesyłki z dopiskiem
na kopercfe "U AduJ.". Nasz

ad res: RedakcJa .. Nowin", ul.
Kr.azewakl.go 2 , 35-018
Rzeszów.

Agent i panienki
es

"Ii

°

że

do knajpy napatoczy si~ jainny "age"," .
na co jest prz)'klad.
W pewnej ustronnej kn ajpeCZCl!. osobliwie podejl"tJlnej.
ho kojarzqcej .fię także z miej.rctlm rol.{Jusry cielesnej , czyli
dzialalnośdą skoortJynowanll
podobno zpobliskq agen cją t~
warz.yskq, siedział .wbie razu
jedn ego WiklOr K. Jest to mki
facet Ol/ .fmall businessu. czyli
mulego interesu. przy cz)'m ten
mały interes dotyczy w tym
przypadku wylą cznie prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej. nie zaś seksualnej na przykład. jak mog/oby
wynikat z konteblll. Tym razem Wiktor K. siedzial", to warzyslwie Ka zimierza R . i
obaj p(Jl/o",ie pili wódeczk.r.
Nic wi~c dziwnego. ie po pewnym czasie lllpragnęli panienek. które im IlcZ)'nnie t[opro·
wadzono. Panienki by/y 1. gutunku tych , co to nie tylko majq nogi od ziemi do sufitu. ale
też konkreme cenniki,zarwierdzol/e pnez kooperującą z owq
knajpeczk.ą agencję. Usmlono
zatem szczeg61y. także finan ·
sowe. po czym kon tynuowano ,
kiś policjant. cZ)'

Ze zdllmieniem prucZJwtem l/ieckn..,1O w ktorejś zgout, ujest coś
naszym kraju, co lPcllw)'co pJ7.YjeiJ/iojqcych do Polski cudzozjemców. &dal/ia ;.robiono wśrdd Nienu:ów i aż. mnie t.atka/o. gdy dowiedzialem się. ił! my mamy ogromny pu .....dd tJodwllY i Niemiec wjtoom.f
"'fISkim wkr"esie d,ó(/lby miet.' IUkjtlk Polak. Tym lIiespot)'klul)m w Europie '!jeMiskiem są polskie kjoski. Ocowik ie, "'SZfdzie na ŚWłu'ie są
kioski i nawet .romo .flowo kiosk pnywo do nm ze .m·il/IO. ale m)'smy
10 lak przerobili. ie ci. którzy to wy",)'~/ili. lemz IUIt1I wY/roszczą.
R/lskie wykombino .....ały, że II niell będą sIUty państwowe kioski spru-I
dające pcUi.fllVOII'q prOfKlgwlllę . U nm też mu.riala być Sprzetlo.lI·11l1l.1 SbCjtl/jslj'CZJII./ prtlMl. ule jakoś plIIistwu to sprzedawanie nie ",ychodzilo. wteż odtklllV kioski", ajencję i lu jui. pry.mtny cz/owiek wiedziDl
lepiej, co {Jf""lA'ięmy klient patrz.ebujc. Ajent <fIClIIl spr'...edall'oc IUIjpif!r'II'
Iwslllt'fyki i papierosy. a potem asortymell1sto/.fię tak ogrO/lIIly, że at
Niemców l,{Itkfllo. To wiośnie im .fię l\' Polsce .vpodoba/o, ie II' kioslw
mOŻ/lO IQ/pit niemal II'st;)'stkie art)'kl/ty pierwluj potrzeby.
Przyvwt mUSZf , te dla ml/ie to jest też fenomen . Po roku / 990
'll'Sl:)'stkie .vocjalisl)"ClJ1e w)"/UllazJ.:i pacJty. a kioski si1 utrzymaly i /IQwet się ro~winę/y.
/)zjwi mnie 1)·lIro.jak '" zecllwladll)' &1IIepid pozwolił ll/dziom praCO WaL' II' takic!r I\!tlnmkllch. \V kioskujestlJlOC7J1ie Iluljej miejsca nii
w więzieniu. TfUlI .'lIllOm y. pol/ad trzy me tr)' kwadratowe fili osatbpnego. a ile prt;ypada /10 kioskiJr...Il? Pn,t!Stfpca mJS/onie rok., posiedzi
110 owych trzech metrach. ma Ulgwarwl10wolle spacery i ogli/danil! lelewitji. Kioskarz. siedzi do kilkunas", godzin dzjennie i nie IM mowy
o spacerach. Znam tokich. kJó,.....y wKiosku udsiedzje/i jui kilkunastoletl/ie wyroki. Pn,yjainię się z kilkoma kiosknn.ami i oni wCille nie na1"lI!knjq. Bo kW.vkan 10 je.fI alowiek. klory 'll'st,)'slko wie i w.rt;ystkich ZJ/{l .
Ciektllvyjestem. illl sprzedawców miato propo~)'cje z UOP-I/ .
w

z kl6rym

NASZA GALERIA

Chociaż tJgentó", u /ilU dosllUek. to nic ci to '" porów"anill Z ,'zo.mmi PRL-u. Wtedy
np. co l/rl/gi szef knajpy, jeśli
nie by/a to gospoda
II/b
IUlrCVlla PSl', by/ ",hUnie (IgelItem. bo tak, nie witlm zjtlkitlgu
powodl/ . nazywano ajt',nl6w,
Byt moi.e byla to s",oista symbolika. bo '" dwczesnyf:h Imajpilch przesiadywali tet m . in .
rdin i tajniacy. którzy dos/m\'(!li lU/ wet I/a ten cel s lu żbowe
pieniądze. W lokaltich siedziesllli bowo. pijąc i 1.Ugr)'wjąc
dla niepoznaki. A od kelnerdw
i resltlumeyjn)'ch agentów vel
ajentó", mogli się jeszcze .fpo ro dowiedziet! bywalcach: kto
ile wydaje. z kim pije lub sypia . o m z jakie ma zdanie "0
temat)' polityczne.
Nie wiem. cZ)' teraz praco",nicy s/uw specjalnych też przeSiadlljq '" knajpach. inwigilujqc
klientów, lecz podejnewam, ie
chylHl nie za bardzo, ale "ie
dlatego. te nie chcą, tylko z re80 powodu. it lokale gastronomiczne świecą pustkami i przesiad)'ł'I'anie w nich by/oby marnotrawieniem czasu oraz sluż·
bow)'ch pienifdzy. Ale bywa,

TADEUSZ DROWA

si,

radośclll,"problemem czy przygodą, poszukać ukochanej bądż

mu wOuo vadis- IN ret. Jerzego Kawalefowicza Tym razem ekipa przeniosła się do
w jednym z hangarów na lotnisku stworzono komnatę Nerona.

Kioski

kochanie

SEKRETY IIRe

i... kobietę

Pracę

Doskwlen CI samotność? SzukliSZ wsparcia I zrozumi enill?
C~ koch~ i być kochanym?
Napisz, opubtikujemy Twój 1UII.N\S.
Za darmo. Nasza rubryka to
skrzynka kontaktowa _ Kto wic,
mou znajdziesz bratn~ duszę .
• N'ledawno ptiały "Greta" i .,Nitzapominajka", dziś pora na ,;;osenkę", mi esz kającą niedaleko
Ropayc:: - 21-1dnia panna,ciemna błondynka , średoitgo wuostu,
o romantymwj dll$l)', szuka S)'JDpatycmcgo ka"'aJera w wieku 2125 lat, który wypełni pnstkę wsercu. Student milc "idzi.any..,
• Nigdy do Was me pisałem , bo
sądziłem, te nie wypada. Wychowywano mnie w myśl zasady, że
pracę ł kobietę muszę ,,załat,,ić"

sobie sam - Informuje pan Lukasz spod Prt.eworska . - Z pracą
udało mi się bez większych probłemó,,', dńś jestem wystarc"lllją
co ustawiony, posiadam mJn _samochód, kawalerkę. Gorzej mi
kIDe z płcią piękNI. A w wieku 2S
lat chciałoby się miK u boku koDlalogo, jdU Od';';
jt'Sl paru do lat 30, któnl pokochIiI
wysokiego, poltCK pl;Zystoj negu,
rdigijMgo I z dObrego domu rleda - niech. napisze. Oprócz za-

goI_.

jut ", gronie damsko - męskim ,
picie wddeczki. Panowie tr~
chę Z tym prze.mdliJi . gdyŻ po
kr6rkim czasie przestali byt
nawet potencjaln)'mi uslugobiorcami. Wid<:.qc /0. panienki
dy.fkremie VIi/Ulę/y. ale lIie wyszly same. jeno z ... portfelami
obu mocno ni('trutwyt'h ponÓ",. NCI szcz(.ście dla Wiktom
K. i Kaz.ilt/;ul..t/ R .. ni('opoda l
si('clziol jakiś niepozortly męż
cZ)'VIO. ktdry najwidoc1fli('j UIuważY/ złodziejski w)'cz)'n ni('to warZ)'.vkich pal/ienek. rusz)'1
za nimi i cJoprowmjzit je z powrotem (lo knajpy. naka zując
zwrot pieni(.dl.Y. Na.ftrpn;e zatelefOtltJK'lIIZ " Iwmórki" popoI;t.jr i zanim la IJrzyjecJwla.
niepos trzeże nie sif odda/ii.
Okaza ło się potem. i e byl to
pontX.' jakiŚ policjanI po cywilnemu i po s /., i bie. ktdry jednak lakże po godzinat.·h nie pozo.na/ obojftny na z./odl.iejst,"·o
panienek na służbie. A w wkim
Hongkongu , paliejanlowi nawet po .r/użbie nie wolno odwiedl.Ot np . dom6w pub /icl.lI)'ch . G/upi przepis, Dobne,
że u IIOS nie pnes<.edl ...
J ....

a,'

Odpowłedzl

,

rabiania płenięchy mam w&ełt dekawych zai ntert'50wań , np. gram
na ł1ecie prostym. Chasz posłu
chać, lo daj sobie sz.ansę
,Jau!
z Tarnobrr.eskiego" : - Kawa&er,
lat SS, Wychowu.kq 6-1etniego 'r!na, pozna miłą panią do lat 50.
• J eslem 37-letnim kawalerem,
szczupłym szat)'nem, bez mbo"iąza.ń i nałogów, wykształcftUe
średnie. Mieszkam na wsi niedaleko Rzeszowa. Pomam punę kalotic:r.kę, odobrymSft'CU. Wc dw0je zawszejest lepiej - oapisal Pan
Zbigniew spod Rus:z.owa.
• Nasza sympatyttk..a podpisu.k-

.Czytdnik_. ..

ca się ,.Maria z Jarosławsldqo":
-Jestem5J-~wdowlI,zadba
NI , przystojną, o dUŻ)'m poczuciu
hwnoru, wciąż uśmkdwę(ą, f'fI"lcistką, trochę n.it'Śm.i.IIłą domatorką, bez nałogów. Lubię muzykę ,
ksiltŻki , przyrodę_ Mok napisu:
do mntt pan w sto5ownym wieku
(wdowiec: lub kawaler), który nie
"""" pnygód, I<a .,..,; ....óJ,
ciepło rodzinne. Odpowiem oa
każdy poWa1J"1y list .~
PS. PnyP,ominamy: Adresów
aulorÓw ofert n1e podajemy, Wy"łamy _ _ ..." do nIdt IderoWaM_
mig

ze atr_40_

1) Pleł'wuy .t6ł t.nl.ewy pojawH sit w: aj Anglii
2) Mauzoleum Lenina znajduJe alt w: e) Moskwie
3) .. Medaliony" napl.... : c) Zofia Nałkowska
4) Hałda"j oddało,,", od Słońca planetą ;est : ej Pluton

5) "Ozladek" to pr:z:ydomełl:: b) Józefa Piłsudskiego
6) Walencja łUy w: a) Hiszpanii
7) Wolfaburg to : e) miasto w Niemczech

PODILIICIIAHI

"

'łKandydat na prezydenta. szef
.
.,Samoobrony" Andrzej Leppcr. po
wyjści u "lo

J est 13 kandydatow.
Wy macie dzisiaj wy.illtko,,·e szcz.ęście, bowiem z tych tnynastu mi)i.ecie spotkać: tu, " . « ntrum Przemyśła , najlepszego. Moie nie najskromniejszego, ale najlepszego.
Prezydent RP Aleksander Kwa·
śnicwsIci.kandydat na prezydenta RP,
Chciałbym wam podziękować,
u pnybyliście tu, pod bramę więzienia, Cdzie przebywałem tylko
kilka dni. Na pewno przeży,,'aJi ście to bardziej niż j a.

aresltu. gdZie znalnzl się
deCyZją sądu za mezghlsl..anie si~
na rozprawę ·
Jestem cdo"'iekiem prawicy, ale
samjui nit: wiem, co lo znaczy.
Jan Łopuszański , kandydal na po>
zydent3 RP
Opinia publiczna moie miei
wyblórcą pamitć , wymiar s prawiedU,,'ości - nie.
Plof. Witold Kulesza . szc:f pionu
~Iedczego Instytutu Pamięci N8r()odowej, w odpowiedzi na stwierdze~
nie. że czasy . w których rządził Gie-

rek, mają dzisiaj wieJu zwolennik6w.
Wyznt>ję_, ugdy_

śpi,

nie należy go

rus:zał.

Oczywi-

ście , pod warunkiem,ł..eniechra 

pie. JeSli chrapie, posyłam do mego .sckrdarza. On budzi takiego
posła. a&e bardzo d)v.rctnk:, ~
wiąc: ,,Panit pośle, pan mars:zaIek
zwrócił na pa na uwagę_ .... Pra·
~wnik Kancdarij Sejmu n1e mo.ze zwrócić uwagi posło"i bardrlej
dosadnie, ponieważ parkmentarzysta to człowidl: , który ma szcz.e-

gOlnie rozbudow~ godność.
Marek Borowsk i. SLD . wicctnp
marszaJek Sejmu.
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Daewoo Nublra Van zestaw komputerowy Internet Ready GRATIS

Blu,. ...1ngowe MntROTECH $.A.
3ł-łOO

2'l.

i re kl a my

Promoc:ja do 30.09.2000 r.

TytKO oryginalne blachodachówki P/annja
wyKonane są z blachy o grubości 0,55 mm.

Kto.no. ul. GrOcb:k. M, ..l.Jłu (0-13) o&3I-a5-11

l5-411 Rzeazów, ul. ~ 2311 , ~IJfu {0-11) 1S5W7-2311ł!'I1
:st-401 Tarnobrzeg, ul. ~I\akittło 5, .IJfIIJl (0-15) 123-46-Oe ~

z';~,~~n~~::~'",~

10"'{' grubsza blacha
trwałość

i

wytrzymałość

I.

Resz6w

Dębica ~~
i;

Lańcul

Tyczyn BISBUD ul. Grunwaldzka

A ktualna infonnacja o loka lnej dystrybucji naszych wyrobów - tel. (0-22) 81 4 10 60

IWILa

•
•
•
•
•

W DNIU

Szeroki BSortymBIII- 95 f8IIomowanych producBIIl6w
80,aJ, of.", mag6Zfnow, - ponad IUIOO I,rod'uklilw
fachOWI bfllplaJnl doradztwo Ischnlcznl
SzJcofllnia krajowI i zagranicznI
AtrakcyjnI warunki zakupu dla firm InslBlBcyjnych, stałych plltlnl/fów handlowych r

2.09.2000 r _
BaItic W ood ®

zaprasza na

SUPERZAKUPY

GRUPA HYDROSOLAR - sieć huńowni
grzewczej,
materiałów
i artykułów sanitarnych
• Kraków' Rzl1SZów •
.GEBERIT

na ul . Fa brycz n ą 6 ;,
w

PA-RKIET
PANELOWY

• KIBIcI' Stalowa Wola

ecHUTZ

li!i!I!!iI

III AIłIST"ON

)oni-.

-ArmaturA

hansgrohe

z produkcji testowej

Decydujesz - Instalujesz! .'

od 40 PLN

..-

+ 7% VAT

za m kw.

Rzeszów, ul. TREMBECKIEGO 5 B, Pono - Pt. 7 - 18, Sobota 8 - 13

,

J aś l e

.
wyposażenie
łazienek

,
'I
I

kotły

c.o.
podgrzewacze
•

)o,

,

.

,

SCHULTE ' PQLSKAljlgp. z 0.0.

materiały

instalacyjne

/

Oddział

,-

w Rzeszowie
ul. Armii Krajowej 24
tel. 857-78-11
",

,I

Zapraszamy od 8.00 do 17.00
soboty od 9.00 do 14.00

.28
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Za wietnamską żonę Chińczycy płacą od 900 do 1300 dolarów

SZKOtA, PRZYWRACANIA
GODNOSCI
"UDYSŁAW

BOROWIEC

1 9--letnl Van Dan ma dło
nie I przedramiona poznaczone małymi bliznamI. To
ślady po ukąszenlach-f:mIJ I
jadowitych wt>Y. które od lat
łowi I hoduje.

o

Z

mijowa farma na pr.lCd-

miekiu Hanoi wygląda
niepozomie. W podwór-

ku dużego bialego domu.
w drucianych terrariach drzemią

ich jadowici lokatorl~y . Jest ich
kilkunastu. Van Dan drewnianym
prętem 7..akońa.onym metalowym
hakiem

wyciąga

p6ltorametro-

wego węża dabojc. Błyskawicz 

nym ruchem lapie go za ogon.
Gad syczy rouloszezony. unosi
splaszczony
chłopca

łeb

i próbuje

u kąsić

w nogę .

- No, kto szybszy,ja czy ty? ''\1:l0 Dan laC'Lyna nim prędko potnąs,nć. by unicmo1Jiwić atak. Terapia WSltzilSOwa na c h wi lę agiu-

pia

weŻa.

- Teraz wy spróbujcie

- podaje nam ostrożni e wijącego
s i-; dabojc. - To jeden z najbardz iej niebezpiecznych w Azji ostr/.ega .
Gad jest dość ci-;U:i. Ju ż po
c hwili ręka mdleje. Gdy zaczyna
ponownie atakować, Van Dan
c hwyta go palcami za łeb i oorl.Uca do maleńkiego basenu z wodą .
Po lekcji poskramiania 7..nprasza nas na poc~stunck . Hodowlę odziedziC'.tyl po ojcu. Łowienie
żmij w dżungli, ich hodowla i
robienie wódki żm ij6wki to tra·
dycja rodzinna . Na tej samej ul icy jest ty lko kilka (arm . Taka
żm ijowa ulica.

Wódka z łbów
Pokój na piętr.te zastawiony jest
,tI0jami wypełnionymi żmijam i i
Jadowi ty mi wężum i za lanymi alkoho lem. W jednym są same Iby
kobr. Młody gospodarl. małą chochelką napełnia sl.klanki.
- Wódka z łbów kobr jest najdroższa i najlepsza - twierdzi Dobra na potencję: i męsklł si lę .
M ó wiąc to napręża doŚĆ wą tle
muskuły . W1.nosimy żmijowy toasl . Smakuje gOl"Lko, doprawiony
z i o ł am i . Zadnej "padli ny" nie
czut. K0S7.tujemy też wódkę spor.tądzoną z krwi węży i żmij. Jest
gęściejsza, niczym mocne wino i
bardzo ostra. Van Dan przynosi
małe butelki żmijówki z kobrami
w środku, pr.tygołOwane na sprl.Cdaż. S iedem dol lłtÓw 1.8 gada utopionego w alkoholu . Niedrogo.

Kobra na

.łodko-kwaśno

Sądząc po bogatym domostwie,
hodowla żmij , to wprawdzie niclticzpicczny (ach. ale intratny . Van
Dan by ł już kilkanaście r.azy pokąsan y, a le zawsze zdąży l zażyć
surowicę . K ończy l o się na wyso:
klej go rllczce, bólach g łowy, a
pr.t.edc wszystkim drętwieniu ukllszonyc h miejsc.
Częstuje nas pieczoną kobrą
w sosie s lodko-kwaśnym. W restauracji taka porcja kosztuje 100
tys. dongów (I dolar - 14 tys.
dongów) . Kobra smakiem przypomina smażone ryby • też podaI",ane z podobnymi sosami. W
smaku nic szczególnego, a i mę 
skich si ł jakoś nie przybywa. Mote przez ten wilgotny upal. Wizytę konczymy degustacją wód-

WIETNAMIE

k i z z ielonych żmij. Zmykamy,
bo nadciąga burza .
Kilk!Ula.kie dni pOtniej. na drugim kOlicu Wietnamu, tuż pod Sajgonem odwiedumy ogromną farmę węży zajmującą ki lka nektarów ni todżungli.ni to parku. Jest
~ pr.rez wojskowych. W
Wietnamie hodowla weży to spra·
wa strategicma. niczym produkcja
oowego rodzaj u broni. W czasie
wojny z Amerykanami, jadowite
gady były skuteczniejsze ni ż najbardziej wymyslne zapadnie i pu-.
lapki. Dodatkowo sprowadzano je
z Filipin i wypuszczano na terenach, gdzie byli Amerykanie.
W długich barakach r.tędy drucianych k.lat. Największe wraże
nie robią olbrzymie pytony, pozwijane w tłuste, kolorowe wę
zły . Oprowadzająca nas po farmie młodziutka i ś l iczna Tuyen
pozwala wyciągnąć Icniwe cielsko
i zrobi ć zdjęcia. Bier.tCmy jednego z najwięk szych węży. Waży
ponad 20 kilogramów . Musimy
go diwigać wc dwójkę . Jest mokry i ma śmierdzącą skó~ .- Trą
maj go u nasady lba. wtedy nie
ugryzie - radzi Tuyen.

Niebezpieczne dojenie
Czekamy na pore kannien ia.
Obok wejścia do barnku leżą powiązane w pęczk i żywe kaczki.
Też, biedne. cze kają . W czasie
posi łku węży nie należy niepokoić otwieraniem klatek . Moglyby zamiast kaczki zaatakować
człowieka. Na wpół omd l ałe ze
strachu plaki powoli nikną w rozciągających s ię w nieskończoność
paszczękac h pytonów. C icha, powol na i przerażająca śmierć .
Żywcem połknięte kaczki powoli przes uwają się wew n ątrz
grubiejących cielsk. Węże i żmi
je karmi s ię raz w tygodniu.
- Żm ije doi się co 7 dni - mówi Tuye n - Doimy ręcznie. Podst awiając leb gada pod naczynko. naciska si-; jego brzeg o gTUcroly jadowe ukryte w zębac h .
Jest to dość niebezpieczne. a lc nas i pracownicy mają wprawę, do
pokąsań dochodzi rz.adko.
W zagra nicznych ośrodkac h
stosuje s ię już bezpieczniejszy
sposób śc iągania jadu za pomoclI
impu lsów e lektronicznyc h . Polem, na końskich farmach robi się
z niego surowicę. Koniom wstrzykuje się co siedem dni coraz więk
sze dawki jadu . S u rowicę otrzymuje s ię z osocza krwi . Kon krwiodawca daje corocznie około 751 itr6w krwLz któryc h moż
na wykOflnć nawet do tys i ąca ampułek surowicy.
Tuyen zarabia na fannie 300
tys. dongów. Przeszł a specjalne
szkolenie obchodzenia s ię z ga·
dami . - Już s ię ich nie boję - Zl\pewnin. :- Tutaj kto inny je karmi.kLD i.fny doi. Jednym słowem.
wysoka specj alizacja.

-

Partia dobra na wszystko
W restauracyjce u wejścia na
e legancko ubran i Wietnamczycy zajadają solidne porcje wężowiny popijając danie
piwem .
- Po nabraniu ..gadziej potencji" panowie zapewne odwiedzą
najb liższą karaokę - ianujemy.
Karaoka, to lokal nocny. gdzie
przy muzyce i w towarzystwie
dziewcząt panowie mogą spędzać
rannę ,

przyjemne chwile . Cena, w zależ
ooŚCi od czasu pobytu. wynosi od
kilku do ki lkunastu dolarów .
- U nas nie ma prostytu cji zastr.eega Duy Duong . syn partyjnego prominenta. - WC1.eśniej
była. ale kilka lat temu partia prostytucję 7.1ikwidowala.

Nie ma I już
Udajemy, te wierzymy .. . Parę
miesięcy temu partia wydala komunistom zakaz kOilystania z salo nów masażu i kamok i. Ustawa
obowiązuje wszystkich członków
2.5-milionowej partii. kt6rq winni być wzorem dla pozostałych
77 mi lionów Wietnamczyków .
Z prostytucjq wielnamski r.tąd
zaczął walczyć tuż po wojnie, kiedy 10 liczbę kobiet ją uprawiają
cych. w samym Wietnamie Poludniowym, oceniano na pół miliona.
Wówczas utworwnodla nich 0bozy reedukacyjne, zwaneeJeganeko
"sl.kołami przywracania godności'·. lub ,,szkotami l'IQ\\'ego życia" .
W tym samym czasie zachodnia
prasa informowała, te prostytutki wietnamskie były masowo rozstneł iwane. zaś prostytutki z Po-

ludnia zmuszano do poś l ubi an ia
inwalidów wojennyc h. Jak naprawdę bylo, lrudno dzis iaj dociec. Partia prostytucji mazala.
więc jej nie ma i już .

Handel kobietami
Wietnamskie dziewczyny uchodzą za najładniejsze w Azji. (Zeby

jeszcze nie zaslaniały twarzy chustkam i). Są na tyle atrakcyjne, że
wyspecjalizowane gangi porywa.i:ł
je i sprzeda.i:ł rolnikom wOlinach.
Nie tak dawno policja chi ń ska
uwoln i ła 28 porwanych Wietna-

mek, spi.tedanych chlopom z prowincji Fukien . Kobiety, w wieku
16-27 lat, sprzedane rolnikom na
7.ony, wycen}ooo od 9 do II tysię
cy juanów (ok. 900-1300doIarów).
Popyt na Wie tnamki trwa w
Chinac h od dawna. spowodowany jest drakonską pol ityką demograficznI! pozwalającą na posiadanie tylko jednego (w mieście).
lub dwójki (na wsi) dzieci . Dziewczynki przeważni e zabijano po
urodzeniu. lub, gdy badania prenatalne stały się dostępne dla wieśniaczek, dokonywano aborcji.

Ta kże

wietnams kie d zieci są
za gra nicI;. W czerwcu ub ieglego roku rząd zaw i es ił
na czas nieokreś lony możliwości
adopcji dzieci przez ro dziny
franc usk ie. Rocznie do Francji ,
Austrii i Szwajcarii trafiało po
ok. 200 dz.ieci. Zakaz adopcji
jest reakcją na ujawnienie gangów trudniących się odkupywaniem d zieci od ubogich rodzin , a
następni e sprzedawaniem ich za
granicę . Niektóre z nich trafiaty do klinik , gdzie s lu żyły jako
dawcy narządów .
•
wywożone
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OGŁASZA

do prowadzenia
sllloników prasowych
w Kroś nie i Prl.cmyś lu

NASPRZEOAź

reklamy

,.KOLPORTER"S.A .

" RUCH" SPÓŁKA AKCYJNA
w WARSZA WIE ODDZIAŁ wRZESZOWlE

II PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY
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prowadZątych wlllsn~

gOlipoc:Wcc;t;j

działalność

Ow by wime"j/}"Kwlf" prosimy o prJJmnif" info rmocji. lijtt/JI (K)d udre!Jf!m :
.. Kolporll'r" S ..\ .• Od"f Sit!r:i \Via·
jJw) . uf. Bo)'tI-b/e/id:it!go 12. J5-105
R<.J's:.Pw.

"OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO MYCZKOWCE"
POŁOŻONEGO w SOSRCE, GMINA SOLINA,
WOJ. PODKARPACKIE

" KoIpolft.r" SA.

OCIASZA lIA86R MA SlAIIOWISI(O
specjalisty ds. rozwoju
si«i spn.edaiy

J>nedm;O(cm sprzedaży jesl prawo wieczystego użytkowania grumu. o powieru:lmi 18679 m kw .• składającego ~ię z działek: nr. ewidellCyj~ J i 4 i wlasnośt działki nr 5,0 powienc hni 7 200 m kw. om mmiesienia budowlane. tj . 21
tJomków letniskowych. 4 budynki pomocnic:te. m~ła arch itektura i u7.btojeni< te-

Oferujemy motywacyjny ~y5!Cm wy.
Bilgr.lduuia. salllochód służbowy. telefon komórkow)' . Oren)' pisemne
(CV. liSI motywacyjny) wru 7.c zgo-odą na pnctwQrLanie danych osobowych prosimy kierowuć pod adresem:
KOLPORTER S.A .. ul. Boya.Żelc il
$kiego 12,35- 105 R7UWW. w tenni nic do I 1,092000 roku .

renu ~ własności" " RUC H" SA .• w tym biologic"lRa OCl.ys~cza lnia ściek ów.
Prowadzący pr4'larg inFormuje. tt ośrodek sl:mowiąc)' funkcjona lną całość skła
da

si~ ~

- działki gruntu nr ewid. 3,0 powiCT7.chni I 060 m kw .• dla kllnj prow!ldzonapl
w Sądzie Rejonowym w Lesku V Wydział KW , KW nr2J5S I , ~j w wie-

czystym użytkowaniu ..RUCH" SA.
• dzialki gnmtu nr ewid. 4. o powicm:hni 176 19 m kw .• dla kt6rcj prowam.ona
jest w Sądzie Rejonow ym w Leb;ku V Wydział KW , KW nr23552. będącej w

~wn.I60.

OIw~ie oren bez ud~illlu ofC'fl.'ntów mUląpi w •• RUCH·· S.A. w R:tes.l!owie. ul.
Asnyka 7. w dniu 22 wm'J ni a :IDXl roku .
W przypadku uSlnkni3. że kitku ofc:n:ntów zapferowalo ~ W110j cen.;, pr7.Clarg kootynuowany ~z.ic w fOlTnie lic~"taCji.O jej łCrminic ofo:rcoci wsumą powiadomieni
pisem nie.
Sprtćdający UlSlI7.cgają :>Obie prawo do uniewai.nicnia prt.etargu bet podania
pn:ycz~n .

OTWARCIE I SIERPNIA

PŁYTY

Z 11ł'OłłZYW

SZTUl:ZNYC8 DOI
BIJDOWMCI'1ł'AJ

. . . . .·'Ullli
• POI.JWĘGLAN KANALIKOWY - PC
• POKRYCIA DACHOWE TRAPEZOWE
I FAI..JSTE Z PCV I POLIEsmow

• łI:IIIL BaK l

o

.m'

Kraków. ul. Szpitalna 32

41

s ię

Firma

- ś lus arz n arzędziowy (formy wtryskowe)
- szlifierz
- operator frezarki CNe
- elektrodrążacz

PERSENA Ltd.

LOKALE DO
WYNAJĘCIA

MIELEC,

UL. SANDOMI ERSKA

6:

PAWILON HANDLOWY - 600 mkw.
DĘBICA, UL. RZESZOWSKA

131 a:

LOKALE HANDLOWE - 900 mkw,

• Granulat z PMMA

sa. tII...tu: {1l12l 262 08 08

Tełslor

_463-25-42

paraU"
I . . . parafinowych

' &pn~ d ai

Likwidator Rolniczo- Hodowlanej Spółdzielni Produkcyjnej
w Iskani. 37·750 OubiKko

sprzoda W ttYble przetargu ofertowego
I.

""nt. p..lln;.(I 11e w Iskani, slwnowi"cto ddlo.lki:
148, 0 pow, J3.J4 ha
- nr264.U pow. 2.35 ha

nlfro~homnśd

' !"Ir

- nr 15Sn. o pow. J3J9 ha
- nr 155/4.00w. 1:1.7 ha
. nr 158. o pow. 0.96 ha
- nr 164. o pow. 2JH ha

- nr 267. o pow. 2.90 ha
• nr 268,0 pow. 15.42 ha
- nr 2TI .o pow. I 1J2 ha
- nr 27812. o pow. 1. 17 ha
- nr648.opow . lJ7ho
• nr 677. o pow. l1J5 ha

- nr I67/~,o pow.I,55h3

- nr 217. o pow. 4.77 ha
- nr 239/ I.opnw, 14 ,% ha

po!Iiadaj~~"C urr.ą<.b.uną księg~ wkczySlą nr 43595
Nien adowej .~ta." o wilt«

• FOLIE SAMOPRZYLEPNE Mactac, AYef'/

~~. ZłVIłI

.

II . nierul'homn5d roI""" poIutnne ..

UL. LWOWSKA 6 :

LOKAL HANDLOWY - 1200 mkw,

Rzeszów ul. Torowa 5

-681-61-50

przemysłowej lub
budowlanej
• dobra znajomOść obstugl kompulera
ProsImy o złożenie alerty pracy wraz z tyc:bysem zawodowym w siedzibie rwmy:
Azeszów. ut. Kopel"nika 18, III godzinach 008.00 do 16.00.

REKlAMY.

tel. (017) 863-~. 863-53-54

ł

i kosztów

JARqSŁAW , UL. OS. KOMBATANTÓW 20:

• PC, SAN, PCW

DOMOFONY

na stanowisku :

BIURA - 70 mkw.

• PS. HIPS, ABS
• pp. PE, HOPE

tei./fax 852-04-40

w Rzeszowie

księgowego ds. rozli czeń materiałowych
Wymagania:
o przynajmniej J.lelnla j)ftIklyka zawodovJa
• dośwlaóczenie w pracy na podobnym SlanowisIw III branŻ)'

PoIIIIyfen z fekttJfq

PBZEMYSl.1J.

'!

zatrudni pilnie pracownika

- WYPEŁNENtE DRZWIOWE

:f.J5::~I~

Teł. (().. Il) 854-93-88 lub 854-0193. Dział SIeci Własnej . _.00S5'

Rzeszów, ul. Kościu sz ki 7

KOlItakt telefoniczny (0- 17) 863-07-25 wew". 380

MAGAZYN - 6580 mkw.
LOKALE HANDLOWE - 1180 mkw.

• STYfIOFOAIA

WYNAJĘCIA

na ul. Mickiewicza
w Rzeszowie

UWAGA!!! UWAGAmUWAGA!!!

ZATRUDNI NA STANOWISKACH:

' ' ''1 '-

• 11t• • 1IIJJM1IM't

HANDLOWĄ,

DO

......................_..................................................... ,... ,... ,.,.. ",."., ... ,..

Dynam icznie rozw ijająca

· cca«JIenn (PCV-PtJR-PCW)
o

POWIERZCHNIĄ

1~~~=F 1

593

RZESZÓW,

- AUJCOBOND
• l..AMIłA1Y AESOPAL, KAONOPl.AN

!

270$

ffirodck funkcjonuje jako sezonowy. Jest położon y nad Zalewem Mya.kowiec·
kim. w blis.kim &ąSiedztwie Zalewu Soliliskiego.
Cena wywołaWC1Al prl.edmiOlu sprlCdaiy w)'llC)!;i 5Q6tys. zł. słownie: pi«sct Sld.t
tysięcy t lolych + podal .. k VAT.

Wadium prlCpada Bil rzecz sprzedającego.jó.c li :
- żaden z lICttSlni~ów przetargu nie 1.OOfcruje ceny wywoławczej.
- oferent. ktÓl"C'go ofena zostanie pnYX!;I uchyli ~i(\ od Ulwarc ia umowy.
_ nabywca w I.. nninie wyzn:lC'tooym przez sprudająeego nie uiści ce ny nabycia.
Wadium złoione prl.cz ofere ntów. których ofe-ny nie rostall4 przyjęte ~ie
zwrócone bezpośrednio podokooaniu ...·yboru ofeny.
Wadium zlożonc prl.CL nabyw~z05umie Ull1ICoowanc n~ poczet ceny. Wsul~ie
op/~Iy związane z zawareiem umowy · kupna w fomie UlU notlłli~lncgo pono:>si nabywca. Nabywca jeS! wbowią1.any do Ulpłaty ceny nabycia najpóinicj w prnddzicó podpisan ia umowy I1OI.lIrialnej.
Ofeny. w umkni(tych kopcnoch.1.awlenljąl;e dowód wplaty wadium. z dopiskiem
..PRZETARG MYCZKOWCE" nrudy 5kladać w ilCkretariacie ()drhjalu .. RUCH"
S.A. w Rzeuowi!'. ul. Asnyk3 7. II pi~tro. poI.:ój 201. do 14. dnia od daty ukau nia się ogloszenia o prlctargu.do godz. 15.00. Ofcnajc5t wiijŻl/Ca prt.e;r;oł;re~
35 dn i od daty jej 1.łoi.cni3 .
Informacje w spr.lwie pr/.clnrgu mowa utyskAt pod Iclefonem (0· 17) 852-48·37

S.A.
wolną

(·········· · ···~;:~R: · ··· ················~l

wiec7.ystym uży tkowan iu "RUCH" S.A .
- działki gruntu nr ewid. 5, o powi=hni 7 200 m kw '. dl~ której prowad1OO3 jeSt
w Sądzie Rejonowym w L.csku Wydzi ał IV KW . KW nr27772,~'ej wl~·
snokią Wta.dyslawa KlISza.

N ieruchomości Sla/lOWilłOO prt.cdmiot przcIargu moinll OSIąd.X codzie nn ie. w g0dzinach od 8.00 do 18.00. w obecności kierownika ośrodka .
W~dium w wysokości 10 % ceny wY""olawaej oeno naldy wpłacić na ~OO tO
•.RUCH" SA. w WarS1'.awieOo.ldrial w Rlesw ...·ie Pt:KaO SkGrupa Pt:KaO S.A.
IOlRttSlÓW 1240 1792·545455·2700-401 112·00 1, w tcnni nie popnt'dującym
dal~ ro:tSlrzygni~ia Jlr/.elargu .

" Ko l porte~

dysponuje

TELEFONY KONTAKTOWE, (O-B) 436-67-45
0-603-658-7 J8

- nr 4060/ 1. 0 pow. ODS ha
- nr 406012, 0 pow. 6.24 ha
- nr 406 113, 0 pow . 0,03 ha

d.,Jlllki

_ nr406114. o uw. OJ l ha

po!liad~.fłoe un.ąd7.Qflą k5~gę wieczyst~

- nr406I /5.o pow. 1J3 ha
- nr4063. (} pow, 3.86 ha
nr 43631

In. n ieru~holtlOtŚC roln I(, potoiUll" nil Wybrtriu . $I.IIt"IOwiijCą d:tialkęnr 82912.
o pow. J3.31 ha. posilldaj~q urządlOO~ księgę wicrl.}'sUj nr 53407
IV. nie rodmmo5c:i, poIotone .. bka" i. litanowi~ d,iałk i :

- nr 15Sf3 .opow . 0.17hu

•

- nr IH/4,0 pow. 0.73 ha
ubtldowane budynkiem kurnika. posiadajOjCt\ umjdzoną
43595.

księgę wicczY"'~

nr

Ofl'rry dtl f)'C'..J1Ct! nub)'cin nitruchomości no.lei,y ~'kf(j/II~ hO t(lfl./ejo~e) kt!pacie
pcd IlI1rt!um 5pOfdzjd"i. t nIlJli.<e m " Prl."tars ", do dm'a 15 J19.1(XX) r.
Of..r/a powinna w ....iuoć imir i tIIl:;wis/w oferl!nlU ( ....7.glrdf1 'f" jltllu.~ pm .....f1)') .
....SkCll,tJni" pr~ ..dmiQ[u ofuty J t/f<'fo ....unq w nieBO r l!"f. Daofl!rI)'naki )' ~lIq ·
Cl,}'Ć ks..roJ:.opir da ....odu ....p/llty ,..odi"m.
8 iorqr.yuJdlll w P/'l.f'IlVBUobo.... iąwn)' jl!st ...·p/llCit ...wium .... "'y$lIkaki 1 000
z1.nujpóilrit!} dudnia 1509.2000 r,."u roch"' ...k .... Bnnk" SpQfd! i..Ic~.pn '" D)' ·
no ...ie Or/dzia/ D"biuko nr J09JI020· 1<W1-27001..() 1. Wlg/ędllit 1/0 km)' spófdv'e/f1i anI.! l./ot)'t' o!....i(l/k;;i!nif". u wpovral sir l .....arun~nrr' pr..i'lnrgl..
Otwarr:lt! ofcrt M.<!qpi ... dni" 18JJ9.1000 r. O ....yboru oferem" wil.ttrtsolwmi
W5tanq pa ...·iodamit!"i piSf"",ni~ listem poluonym.
Ksi(Sj ...i«1,)·5/t! opisa~ wyit!} pro ... 'alhone są p,....e~ SqJ RdOlwwy ...• Pru m)'_
Alu 7.J;mit!}scowy \V)'dtia/ Ksiąg Wit!C:t)'jtych w Dyno"'i/!.
SpfUlllljqcy l/1llrJgo wbit! pm .....o da pro ....odte"illllilb:t)'f:h rolw ..."t1/i Z "')'bron)'mi oftrtnl(llfli, YWObotJ'IeSO W)mu ofert arII:!. uf1it"''UŹlli""ia prJ/arS/I bel
poda.nio ImYCl)"n . Do<latko ....e informacji! pod nr. u/r/onu (O-/ój 651·IO·6j./>d
f'OniNi;Jalku <ki piq/ku , w gadt. od 7 j)() do IjJ)() .

NOWINY

30

.,-

.,-.,.,-

ClNaUECENTO 700 (11196)· 851~.

FORD FlesIa (1 997). (0-13) ~1·24-28 ,

CINOUECEHTO 900. 1995. elektrywIe gpy.
~ zamok.o.f.02.129-62•. ~.{)19.

FORO fl85la 1.1, 1~. cW,mka.llIDIy. (G-l1)

ctl'I'II'"
UDA 2105 (1984). 9'1. [(}.17) 8S2·12--OO. po

855-11).38

17.00

-.,1OlO1

CINOUfCEHTO. 1994. (I). I 1) 221·9&-83.

FORD rl8S1a dj&se!, 1997. 1}602·1e&-477.

ŁJ.DASamara

FORD F~. 1996. tanio. 1).604.(160-066. [G17)855-22·29.

CffROEN ~.

AUTO-MOTO

1!I97.' " ideakty. 35.000 km .
Cena 23.000 862+79012.

SPRZEDAŻ

CrTROEH IX Lai, HI9:2 193. 1)9.000 11m. czę<·
WIIf\Y. terIII 15.500 • do uzgodriieoia. Iti, (0· 11)
7.4-26·28.

....'70'"

FORO Ka. 199(1, J51yS: km . kima itP. (o. l 7)
225-35--19

""70<"

FORD Mandoo m, 1998.0-602-618·985,

.;elO,

"

0so-

,~

...m ... 626LX. 1984J1I5, pu~ 27IJ 000. (G13) .tJ2--4&28.
~z).

o.

.,-

I ,
O"'EWOO Nubrr8 Ul. 1997198. instaIae)8. ga·
zowa. 28.000 PLN. Tel. (1). IJ) 4J5.4D.30.
OO "ll'lllllarlia Seal blill050ecm. 1995. czer·
~. (0.17) 225-02.00. 22!>-82·13,

FORD TransiI (I 993) Mao:. 0«13--1190219. {I} 17)
862-7&-24.

ESCORT 1.3 C\.. 1!m. salon. 15.200 lł. (Hm-

ASTR .... 1.6 - skIad.lk (1992): 1).6OO-łlS9-1 19,

ESCORT oomIli. 1992. (O-17)58J.22-89.

FORD TtllllSi1. Star, Tam. · zalTllana. (o.l7)
22S-7H5,

AUDI fIO (1987) - piłnjel8!>HI7-39. 0-60(.]()6.

ESCORT. 1.6 D (1984). lel851 ..... 5-15.po 15.00.

FORDA

'"

FAVORIT, 1991, o.SOHI2J.1J;J7

.,<1'1,11"

••"7\111'

.... '~1I 2

,,,..,.

.... 'Il0l11
..,, ~

AUDI 84 (1992t93). Tet O-502-908.Q6B.

T,.,,_, rok 1988.

tanioklO~ 11/1~.

....

.,.,-

BIZON ROOOId,

z Jl'7)'5Ial'1lą do ~uklł/YGlY. (D-

17)661-41).19.

MERCEDES 4fJ7l1b ~!lll\le1'l1e za csobo'wy • .,.
GOLF II. 1967. dineI, o.606~:.sB7 .

FIAT 126. 1981. 22&65-20.

.,-

pOel'łlSZY wIaści

...

".

..., ,

FIAT 126p (1995). LubWlI- konterlef (1996),
lI.toi1ll · ~ i 1998). Pob1ez TII.do. (1993).
Tet (G·17) 772--82"'1,

BMW 518, 1981 ,gaz,3000 PLN. (M3) 441·2().

"

.,.,...,-,

BRAVo. 1997 U . 12 V, VOOOkm. bogaIe ""'"
~, . opm)I zio:ro\f;e, rMbiestd ~o.
eol~7"-&o!l , (0-16) 679-9Ul , po 19.00.

"P'U'"
m·n.ao.

C-330, 1984: C-363P, 1969. (O-H)

c-J30, V360. sinki. C).{j() ,-cal~2.

FIAT 12611 (1991)·2.300 li. Pinel

".

FIAT 12tip ol (199.S), pru!Oieg 47.000. Tel. (o.l7)
27 • .{)H4. po 16.00.

MF 2S5 Orkan. plUg. [O· IG) 640-12·92.

~o"' CMcSd, U .90KM. 1997. bOgale "'Y'
posalallNl. przebieg 67.000. 34.000 li. lei. I).
EI(l'Ul~930 ".IU(o.1 1) 852-4O-OB.

Mf.2:SS. 1968 1.. 1111. ().9I}36().518.

FIAT 12611. 1988. C-330. (0-17)744-12·92.

.,.,-

JELCZ wywrutka. 9.5 tony, 1rzysI1QIY1)', (o.17)
783-6().5B •

KAMAZ wywtOlka. 1989 092. lei. (0-11) 871.{)1·
,",

"""IOS

FIAT 1269.

19:67.1eł.

(0-13) 432-76-43.

KOMBAJN . Bizon' Z.()5(I. 22!H8-73,
KOM8.ł.IN Bimn

Reo:lrd. 19116. L~ (G-

16)675-1~1 8.

FIAT

C.J6O. 3P, 181. P.13) (3&.1~,

FIAT 1269.650 (1988). Tel ((}'17) 851.J5·U.

",.,.:1
C-360. (().16) 671<l.a9.

I~.

KOMBAJN Class. ko5iI3.6G. t1!I'1a 21 .000. (H6)

1990. G--602·1N--8S7.

.'-

FIAT 126p. 65C1. 1964. 1(}.17) 22HJ.57.

... 'llllOl

ooIO'Q'

C.lRO f'IIIs 1,6GS1.19!18,~ouowa, Tel.

FlAT Topo. I .Sie. 199.S. U!ll~.((}. 17) 7«·

"'''
".,.,.

""1'06.11

FIAT TIIlO. 1.4 (19:951. (1).11) 8SJ.55-22. (}.60&

.,-

CI~GNIK

ogrodniczy FOfK/miI . 1 II$Iowy

S-15. Czarna

lańcucka

z

osprzęlem. ~ lt*W:::1:y T - 25. (1985). (0- 15)

ICOPARKOUOOW ... RItA ScheII (1982).1at\'1ao
l1li , Ta118 815 - asenlzllC'f!'lB. 11.000 "1fów,
(1987). W6zekwiclak2.5~~. Tel (o.1S)
81'-2H5.

...

KREDYTY 8 .S~ rocznie na iII!11lCI11Xtt nowe j
używane. 1eI. (0. 17) ~9 ~ 25. 0-605-

"'

FIAT Uno (1994). {O-11)22HI(H3.

,

855-S5-R

"".6,00

lAHOS, XlIl99B, (o. l7) 85J.7&11

'"

SYSTEM DOCIEPl E N

I, _

l,

\

,)

I/IJ \I(,IIIIIIJ
'IIIt /I( IIII IJ '

8"'....' ... ',,,'0'' .. '.
~

o 8 <>0

40~ 999
~

...
/0,

IłZ6SZ0W

. . . Ul.. OI(ULICKIEGO 1.
oo~ Tel. 10-171 86.1·5.1 aD

.,.,-

., ~

STAR 200, 3W·1IkI9' tama. W$jlCII'IIafjQ. T~L
G-6O&877·123,

dl'lWiowt. gra~1 melBlik. Ren;lull Laguna 2.0,
1994. ~me!aik. 'IW LT·28.2.5· SOI. 1991
FlIfQOII. 862«-83. o.502·9Q8.B90.

STAR 2II (smyniowy)- 1981. TBl (o.l7)226--67·
W,

ST"'R 28 "'fI"KlIka ':Ni 400. Tel. (o.I3) 439-90-

PllHIEl l)co SX (1998) - 862..37-43.

",

PlANDEKA I\a lubIirIa. {O-17) 856--07-49.

STAR 28. Tel, 851.{)1·26.

1I'(8lI'

.,-

POlO 50197. ~ 61011 W. {O-16) 622-43-CO

J.25 (\ 9781- 4.000. f.25 (1987) . 6.800. T·25
(1989) - 8.ooo. 14~70-50 .

... n~/I

POLONEZ .AlU' (1997) - 0-602-685-871 .

T·25. C·330. wał C-360. Wodeł!a, Faryr.iarz Jan.

POLONEZ ..caro- (11196). TeJ. (0-17) 229-99-2jl,

TANIO ~ RenM Karwo Emess. l Sll'
Ioou. prod. 2000 . 665-7J.łI4.

.,-

.,-

.,-

TAHIO! Aa1126p (1 987). TeI. (o. l7) m-61 ·1 • •

..,,1\I,lO

POlONEZ CIIIO, lIiaIy. 1992.
141 .

g~.

...

ncO. rOlI 1996. paiOziemik. Tul. 851*\8.

o.6Q8-J21·

""1001'0

TOYOTA Carina E. 2.0 D (1996).130.000 km.
Tel. (o.17) !l51-63--57, 0-6G4--S1H.a,

POlONEZ. 1989. iti. 863--17.02 .
PRZVCZEPĘ !JII$IIor~lą~

11. 225--S2~.

1996.().501-5$.749, m.JB.

OPEl Casa U SWi'Q. 1998. fJędodIzwOwt. 1aI.
o.SOI·!I07.9(1S.

TOYOTA Corolla, 1.. XLI WIl9Dll(II19S). Tel.
(0.1 1) 8S&--5&02. po 19.00 .

1.!iXI

""70150

....,7OT.!'

PUNTO (1999) · 857·11).49.

TOYOTA RAV. (1995). (0-17) 1182.{)60«.

PUNTO 1;1. 1998- raty. G--6Q6.ó58.454.

TRASANT kombi. sihik Polo (1991)· dob!ur
ulr2'fTlIaIl1. (o.I3) . » 11 ·59.

-

THACK, 1993. ldecydow.... pilnie I 22S--Sl·

".

UNO (19!H). Tel. 0-eG0I.aB7.s54.

PUKTO. 1998. spmdam. 229054-68.

OKAZJA! FOf1I MQn(Ieo. 1.8 (1996) -~ _ _

na. D-łi05-5SI·284.

TlCO. 1998. 2amiana. (o. IG) 648--55-86.

POlONEZ (1993) • •. m : ()--6()4.51e..1504.

.,-

VOlKSW"'GEH GolI • • d prod. 1998. Tel. (O.
15)87~1.J3.

RENAULT lagIJna (1995). 2.2 diesel: zarnlwla.
85&Ol",

VOlJ(SWAGEN l'assal l.8 E{I991 ). TeL 8n.
10.s5.

.,.,-

VotJ(SWAGEH oombi Passat. 1990. 276,12·
37.

REMAtA.T UIguna. I.8RT (1995)-1nD1 (0-17)
862..... 5-75.

REMAUlT Megane 1.• • 1996. (1).17)857-59-0\1.

VOLVO 440 GLE, 1994195. pr:eb. 63.000 lun.
bOgale W1PQS.lŻ~. $tan bdb. Cena 22.900.

REH.llllT MegIwIe 1,6, rt*prod. 1996, Tel.8n.
04·17. po 18.00.

(0-17) 855-54-83.

.,.,- "...

VOlVO "II. 225-75-14 .

RENAULT T!lIIic. 1996r. T~. (0-17) 855·44-73.

<JlJ:xrt" zamiana na F'IIIU! 126p. Tel (o. l7)

.....

" . , . ",

_SAM· l

OPELKadell Iumti. 1.6o:1ese1 (Imał). uszIIo-

.,.,-

.,-

VOlKSWAGEN ~ 1,. 19611. 22.f.37--OO.

.,-

VOLVOV~TOi.

.,-

1997. peN - . . (G-17) 221-

SA" .I . Wół.ł Podleśna 150&, ~.Jasionki. 772·
~

VW Sus T2· 863--61-33. ().6()1·1«-183 .

.ew". (0.17) :z2S.50-9G.

IT"_

"1I,n~

.,-

vw Passatl ,IITOI- 110 K. 1997 t. (0-11) 229-

OPEl Kaaen. 1.3 (1989). biały. Tel. 855-21·27:
Rudna Mali. 157.

S ........ RA 1500. rok 1992. stan baldzQ dobry.
(1).17) 74~, po 2(1.00.

OPEl. KideII. 1.3 (1988)-221·90-97.

""'vw Passat combi 1.8 1993 I. Bogata 1I')'pOSI'

SEAT CoruoIM 1.4. 1998. 1tI. (o.I3) 4-J5-5&.7S.

tń.(0.18) 62I.95-()1.

SEAT Cordoba l.a SXE. 19118. pI8/WSJ:1 wta-~

VW Pola. 1997. 1.9 diesel. 3 Oozwi. "2.000 km.
7...........·98.

SEAT Cadoba Sam Pdska, Ul iieWIy. P.l1)
788-9H5. (HiG.ł.a2:J.505 .

vw T~· bIasuIIIl .7 diesel. 1981. 1111. ('I)

śdcieI, $H:Wl.

bezwypacl«lwf. 1:roo;JaIa
l ..... oena32 000. (o.I8) 67lH7·19.

SEAT Ibiza 1.90, 1996r.
855-1HI7.

.,-

G-604~1 ,

SEAT tJiza. 1.9~ ( 1966). sreimy. T... 0-8)4.

m=

PASS"'T (1961) ·0«I1-7»9Oł.

13) oIJ6.69..&I .

(G-l1)

""lO'"

W.t.RT1lURG. Tel. 852.... 1-67.
,

WYWROTltl. · 10 \On, Łada 2\07 (1986)- 8S8-CO·"D1!1II'

MASZYNOWE TYNKt
GtPSOWE

ROLETY BRAMY
KONSULTJ\CJ t: I MONTAŻ (; RA.T1S

DROMA

.,.,-

ST"'R m , 1969. 1Ion1eOe1. (0.17) 22&13·13,

PIlNIE sprz!ldam' 'IW ~ III 1.8. 1993. 3·

REHAUI.T Clio 1 1 (1992). Tel 0-601--869-085.

"".'1

..... _

.,

SPRZED ... ", pihe-1arJo1l.ar1c:ia Dei)-a, 1993. 1.9
TO. I(H6) 622·37·97. 0.601-4!J6.106.

PILNIE sprzedam C<1roerI AX 1400. tanio. (o.l 7)
2n.J5·11 .

RENAlII..T 19 C!larnadIt (1991). Tel. 851·37·16.

U.t.Z.

_

SPRZEDAJ ~",o l ""mo-c""d o, ,ob~ln'el
9,e ld" e s.m<xhQdo .. ~,,, K'M, ,~m Muli,
molO le' I).HI85<J.J, "b

ul. Boesl.•

NISS.t.H Sumy 1,8 kat. 16V GH wspom. kieł.,
1988. (1).17) 856--01"'9.

.. 112\01

BrcJrny. Drzw,.Nap~{~y

ZW!ęCZ)'C8.

m. 1991. (o.17) 227·3&64.

NISS ..... Primera

""".."

OPa. Ve<:Irł, 1993. {O-17) B73-(l9.1 5.

UAZ. 1992. ciągtlii1 sIadIowy. naczepa. FakJu.
la (0. 17) m.J5.9oł , J).602.1ro283.

H~RMANN

PEUGEOT PartneI. 1999.
15 .

eudzłca

PUNTO 75 ELX (1995) -0-601~.

",' ''lal

(0-17)

""_.

1/l1IJ~lC1jO~

.,-

lł,

PEUGEOT '05I:omDo (1 993). pał1e wyposal&-

PlJ1(f0 75 ELX (1 995) - o.S02-023"'23.

OPEl Vedra 2.0. 98.-99. PehI ~.(o.
16) 821-4s--81.

1990r~ + ~301118, ... ~
pooj plandeką. (o. l 7) 862-4&-7 • • G--0O1~2-399.

FORD ESCOtl. 1.6 D (1985) . 6.900

CEGŁA, PUSTAKtMAX
Transport, rOzładunek
l!
Konkurencyjne ceny)
,

,,'I'Il'W

.'10'.

FORD Escort, 1.3, kIJ!lIDnY " salonie. kOl'llec
1996, Rl&Sl'OfI. 865-40--39. o-BGI-37J.I76.

531·1.11

nos· sIai'I tIiIfdm dobry. Tel. o-6OH)58-402.

NISS"'N Bluebird kombi , d'tesel. 1965. (o.17)
a5H~S3. pO 20.00: 0--&11-479--(119.

OPEl Reanl2.3 O. 1966. iloT'ti. [(}.17) 854-98-

FORD E!COII BoIeto. 1.3 (1996) · 0-6Q5.333.

PRZECtAW

85Hs.84.

re,

FORD E!IXII1I .a. 1m.PiHe.{O-16j&1J.21·19.

~

~~.

11.900: Ford
602·m,.,~,

8\\·21-15.

~. . . ......... -'111 .1-3Wl

N...CZfPf;

or'o;!'S

(0-13) 462-6$-&1,

5-12,

.,-

K0M8.lJN lie<!riactany - HasIa. (o.I5) 811·
21-15 .

FIAT Pumo. lei. (1).17) 1!51-8j.J5.

CIĄGNIK

.,-

OPEl AstnI. 1.4 (1 996), {O-17) 229--90-1 aUb (I.
604"'78-762, Q-603..364·319.

~1J.96.

.,.,.,-

SPRIHTER 412, 1999. G-60J.500--054. o.6D4-

PEUGEOT 400 O (1995). S1yIa. (G-17) 8S6-98-411.

,

MITSUBISHI Tredia . 1.6 (1983), 160.000 km.
tl$ZW)1Illdkowy ·stli" ~. (Q. I 7) 857·5J.S3.

0PEL Astr8~.

IT"~

FIAT 126p. 1999. IW> 1deakIy. {O-17) 22104&-01i,

.,-

N"'CZEPA .,8r3ndys· N24 (1991), 3 C1$Ie • 854·
13·15.

JUNAKA. SHL WfM. Tel, G-fi06.12H73.

FIAT 1269. 1986. (0-17) 7""'0-70

C-3&D . (0-17) ~-36.

sm~

HONDA CAX (1991) -856·88~.

JELCZ C417. 1991. prasę do sIamy. Simson.
(0.17) 28H2-OO. o.6OH>32-495.

FIAT 12tip (11193). (o.l7) 1155-«·36.

SPRINTER ·81J.(H·39.

l ••

POlONEZ (1988) ·taTlioI(o.17) 871.a2.atl.
MERCEOES S~ 312. 3 pole (1996). Cena
54.000 (netIo). Tel. (Q.16) 623.{)7·81.

",'70'.

.'~

SKUTER . VamaIla·. (o.17) ID54-39.

POlONEZ (1967). ~ • 0--603-67&-710.

MERCEDES VIIO. 1996/. (o.l7) 7.5-53--62.

853-61 -

",'7\lOQl

"",
"",

GOLF 11I1.8 ( 1993), po~((}'16)648--~
40. 648·S3.fJ1

... '101'

Tlił ,

C-330, Sam· 12, \OÓZki wdDwe: Rak. Bufp, (t)17) 2:/S- ':J-37, 0-«12·1 lH167
C-330. lei. (0-13)~.

PEUGEOT 4O:S - 19 benzyna. 1989 r.. .
8.500 Zł . G--606-991 ..... !IO.

MEACEDES Bus 210. pol. 31. 1992. 851·7~.

FIAT 126p (1985): 852·2W!I Lob ().6()2.a:38-413.

ciel · siM dobry. Cena 3.100. Tel, (o.17) 85&37·

BMW 3161' 993) -852-33-90.

.,-

POi. 1.5 O. 1996. 1uI. 229-56-

""70(;"

sal. 1el. (I). I9\ 6Jl.51.7B.

FIAT 126 EU. 1991. Fia1 125p. \968. (1).17)
227004.-80

FIAT 126p (1990), " .000 km,

.,,...

MERCEDES 300 O. a\l1OrTlII(I9B7). 0-602-322--

o.l1Q)2'

SICOOA Fekla 1.3. prlebieg 9.000 km, rocznik
1999,181, 853-61.11 .

POlO Classic 10l (19911 lIB) ·0.SQ1·5O!I-(I19•

"',

\2511. stan dobry. (0-17) 1IIl2·O!I--!IO.

...,

",

...,

GOLF 1.(1 O. 1990. (G-11) 225- 14'11

-

SKOOA Felic>lJ GlX. 1.6 (XH 1997). (o.17) W,·

PEUGEOT 106, 1996. 0-60S-24J.J88.
PEUGEOT 106,
61

.,-

SKOOA F&I'QńI (1991). Tel. (o. l7) 855-2().26.

PLHIEl Łada 2107 (1988), RleszIiw, lel854-so.

(0-17) 2~ 13·1 5.

~,.

AUTOIIREOYT · (0-17) 852-47..18 .

,,,,2>06

PEUGEOT 1(16 KlD, 1997. 862-0&09.

2000 r.

SIMSON rt:NfY 3.6 tyS. G-ł08-136-S14.

P"'SSAT eomCl. 1.6 TOI (1990). 10.11) 2;5-1337. 0-602.IIf.Q67
P"'SSAT. 1,6 (1988)- 0-602.a:J8.413 .

wrześ n i a

SE.l TToledo 1.8 (1992). b&r\z)m. kolor· brJttID
metalik. G-602·e~

MERCfOES 124. 1988. 0.601-45:H80,

".IóIkI.~.

FIAT 125p, (1).11) 7«·26-93.
FIAT

""1\1'0'

"'ERCEDES 115. lian banl.r:o dobry. 181, {O-11)
22&54-D2.

.'-

FEUClA. 1991. (1).17) 22140--19

AUTOGAl · 1)601·15-00.

601~1()'501 .

MAZD'" 626. 1600. 1984. (IH6) 6ZH)7·68.

...,I\102.

FORD Transit 2.5 O. czerwony, 1990 r. Falilula
((1.17) 229-75·94, 0.602·1 ()O.28:!

AHTVRADARY • G-004-682·2(2,

.,.
-

......260,

FORD Sie!ra 2.~!IeCa'I. 19111 Tel
603'{)790134

14~

C-3X1, C-360.
Fergusson. Fial 126. po wypadku. wówk YI'idbWoJ. ło:onleOf!( ~,5x 2.351 2.20. (1).17) 58&-48-65.

.,.,-

P"'SSAT Combi 1.8, 1986. (0.17) 227·20-87. O-

Mm... 622, 19'ilOr" weP,;fI~ 1eI. o.
l,

'5'fi\em. lei. (0- 11)

""I'05(l'

ŁADOW ... CZ~ do ciągnb

CZĘŚCI do Sie!ry. LubeoIa 292.

O"'EWOO NW.I. 1!197. l.etajsk. ().6()1-!'20~1,

ĄuIO

U DA Samara 1300. 1991 . p<rebieg 77.000, (O.
17) 229-0HI9 .

- niedziela, 1 - 3

. MALUCH" (1998). (0. 16) 642.:33"'7.

sIan"

7 rlil na Ma!lza10-71 . DO 18.00.

""103:1'

CORS'" 1,2 16V. 1999. 85&-11·27.

O"'EWOO Damas Il00. 1995. c:ithrD'M)·
bOwy. «O~. 7os6b, prmO, Z).OCIOksn,
my. Cflna 19 500. (G-17) 85S-54~.

t~P {\9991·871~' .

.'-

1.3. gaz. 11189t.. 5.500 lI.O--f!O.I..
922.J52. 863--3().61 .

...\70'"

lit ~ .ĄUTOSlYB,(" (0-17) fl63.68.70 • ~

$SIW'" .HANESCO" fIz8sló\or. Warszawr,k.a 4.,

dol . ' 1

U OA 2101/1992. (1).16) 640-12-63.

.,'lWIO

CINQUECENTO. Q.OO1·~..s54 .

LUBUH Furgon. 1996. Slanlde..,.. 852-44·90.

FORD rlesla !IieseI (1996). (G- I7) 862--01 .....9,

.... ,1(M:M

CINOUECEHTO. 25.000 Im. 656.(11·50.

-mc:Al.1; - kIejari9.~. ~

pi ątek

sprzed/u

, 0800 136 869

U5/119'

kNADI

TechNid ~~ : .. ~~. 0:,,),.\.:~o;~

"'l it.. (o. I JH)~08·\I1.)

PARAPETY ...
ZEWNĘTRZNE

~

Kupor.

~ RABATOWY
..

,

a:

6' OI:::>

·,O 'J,ą},

HURMANN
ARAM", • DRZWI' NAPED",

IHI

piątek

NOWINY

- niedziela, 1 - 3 wrz eśni a 2000 r.

ZETOFI 701 1 - ~ hb zamitnoo:IrII mniejszy_KornI!ęI ,CIaas' (2.60). (0-17) 2Q.8O«l.
lit.

z ~ (3.900 li) . Tel. 862-8H9. pi)

KLACZ ~

(()'17)8S&03-87.

KOMBAJN molowy MF-I86,

~ePana

AUTO-MOTO
KUPNO

--II II! (G-15)

s.~l.

0-602·787-506· samo-

.,-

II !I I ().604·52O-61lE1, 0-602·599-678. Aula powypadkow& - kupę.

jeó-

l'lOI'Zędowa~do~. ~

.,-

~ 6 łOII.1adowacz C~. kapar'<a
toruś. (1).13) 43IHIl~.

10,00.

<*11_1

.,.

KOMP\.ET spawahoczy, gawwy (tloJ1lII). (().17)
229-5(1-75.

IWI!NĘ do 2UkII, ~. (().17) 772·12·20.
2·n:ędotrIy,

.,-

(o.t7) 851·

MTZ.a2. Tel. 851 -011·28.

Z8łOFINIK

MASZYNA do sl\rp1ill prę(lw. ~ Q)
S8!JIlBI'lIÓW. t:Rn, krlII: i ~ ozdob'I)I:h. (O16) 643-53-71.

KUPIĘ moIIlr)'rą,

NAJWIĘKSZE

(0-16) 628-51-63.

.,-

32. ().fi()3~S«I2.

antyIIj. (o.lS) 67HIH8.

NOWE !utro l norek. (o.I6) 670-27·21.

.,.,.,-

OWCZAREK rOerriedJ· (0.17) 744-43-55• •

..ATOl~· Wdą iIołł

makula!U!)'. l'Iluzów. ul.
PCldkarpac:b 15 Ja", 181.852-36-30.

OWCZARKt nlemiedQe , (0-17) 852-019-52,
602·15Hi&4.

",CIOS

KLOCE ; C%~. iawor. kasrtan. kl/pYjemy

Iryzy z czereśni, jal'lQ'll, 1JJka, tel. (0-17) 276-12·

14. po 20,00 1Jb0-r02·~,

",'IIIPI"

.

SlIaChety łlIchowe. (0-11) 856-6N16.
,~

ZASAM(1 bIamne (sIarel' samochody,lwIej.
ki. RZtiZÓW.~.

f'WIINA

używane . z~

lMYWARKQ.WYPARZARKL 0-.501-574-244
... '7'lIS!i

PIEC QJkie",iczy, jecInol(/JITICIfOłIoY
Tel «(01 4) 6n.go.n.

~~

(D- l n 853-32-70 .... S· - kwatery

.,-

3210 Nokia bez ak\y'I<atj:. rIOWlI. 5SO li -!ipfZ8'
oarn.0-606-31&089.

AGREGATY ~. uży.r.1ne. z gwaran8 . 200 kW. (0-!02) 351-62-45.

-

... '111112

PI.NE . ~ krocląca. (0-13) 461.a1 -34.
PILNIE ~ tu:low!aIly(Ydtw'ig 400 ~). Tel.

.'"
Slul\aclr:lllla.

!''',.
85U8-05,.zr~ - Nie<udDno{d,
III~~.

_.

".

~111f1O

DO wynajęcia 2 ~ biurowo • usiligowe . ().8()6.92$!l t9.

DO ~ kawalerka, 863-<12·18.

DO wynajeda i<awalerka· 857.fj9.18.
DO

"'.

RleslOw, ol. Grunwaldtka ().602·720--

DO wyna;ę.aa mieszkanie 2- pokojowe. Ala·
szów.857·52-42,

DO wynajęQa mie~~. (().17)
856-75-47.

...

.'-

AHT'fKIo lóżko I skMo.. \0-17) 224-10.0&.

.,.,.'.'-

SPRZED..... ~ ~ sterrllIe tł-OOO Peli. (().
229-94.a3 kJb 0«l2.a53·143.
SPRZEOA.N ~.

(o.I3) 43'-1:1-40.

... , 1l1li11

.,-.,.,.,-

..BEMAR",~~.rr:IW'f.

!anio1871-<12-17.

IIL\SZAK tIudow\any, 1Hi03-921>-114.

"'IIO~

BUKSlPAH sacIlor\IIj. (().S4) 232·35-06.

SPRZED..... WiI!topię~. Tel (!}&I) ll65-94-

<5.

STijIłłóWi(A . {G-ln 772· lJ.32.

.,-

brusy modrzewIOwe, gr. 7 cm. (o.17)

".,..,

""7fI!o8'

5Iano8. WlItISI

SUSZARNIA cIo zboH I kuku/'rdlY o rur;/'AI eII!'
gtym, (0.15) 81 \021 ·15.
TAHIO sadzot*i ~. 0-&12·319-762.

.,... UtlO'2

KJOSl(

-857-'5-11, po 19.00.

.,-

KlACZ 4·1I'tria. ZiWebIonL Tel. 811-<12·59.

601-482-298.

-

.'~

"

..

PRZEMYśL · Ol wynajęcia mieszkanie d'wupi)kojooov. (o.I6) 67o.9HO.

.,-

MIESZKANIE, 56 m. ~,fWana. (O11) as7·n·18.
MIESZKANIE, 64 m kw .'
gusta. Tel853-4a-83.

~,Wlw,

~GOWSI\I,

""'11(8'

......."

allalU· Ale5l:Ow i okoloeJ .

.,.,~1I1łT

ATRAKCYJNY, noti'f dom, 0-601·545-635 .

CZUDEC · ~.ł8 ara..:862-<11·57.

DOM .1>aIikĆWU (150.000 zI) . (().11) 276-50-10.

OMEGA: ~ 20 • M3ruaIoClWSlla. 32 Nowa o,ba. 48 - Rejtana. ~. 50 NIej)odJeglośd. 852--5.5-54 . BSJ.57-84.

RZESZóW. lokal do wynakOII-853-93·70.

PAWIlON · .,oIacBa~. T~. 0-6Q6.9B9-

.'- '''.

OOI1OSł

.,-

,",'101.

DWUPOKOJOWE <lo ~ RzM;zów, 851·
33-11.

...

"

TANIO. poIo.Ój OOfl)W)', 24 111 kw .. w baIdzo alrak·
tyjnym miejscu Rmszowa. lal.(}.602·5n·I43.

.,-

-

""~

SPRZED..... moeszkiIrOe, 3 ~,68 mkw. + garai, ut. SQor1ow • • rei. D-603-12H05.

TANIO. ~ 611 m kw.. w Roptzycacn. (O17) 221 -&1«1.

LOKALE
KUPNO
65().$3.9(t • •K.Ą r

Kral;OW$ka ptI .• lei.

863-11-63.

- pOSlIJkuje!ny mIaszkerI. d!r

852-3:ł-!M

31.5 m kw . ,~; 863-1 H9.

.,-

"".

",,:!al

KUPIĘ maili n'II85ZIWIe. R~. B5&59..c2. G-

KUPIĘ

KAWALfRl(A - Ol woyna,ęcia: 857-<1'·20.

BOGATA o1e11a1 .KWASNlAK" . 853-«>-at. I).
501-393-733.

61 · 2ti.

OWUPOKOJOWE. 38 m (1 Pll'tro) - Ma/szal·
853-81-33.

DWUPOKOJOWE, 48 m (80.000) .•CEATUS'. ut
Aa~aNI 10.;l' , 852·10-().1.

EtJRO BON - 60 m P'I\8I', lA. KaIorowa.I8I. 858-

""'I'

MIESZKAHlE o;twupokojowe, Rle$z6w. 8S2.Q4-

.,-

. PRAWELSKr • ic:ellC:joIIOWIIIIY PDŚ/etni1.
852· 1 8>26.~31

NIERUCHOMOŚCI

30

m.lańt1J1.

3 Maja, 225-71·

""~<2

TUS'. ul ~

"'I MI!>I

10~·, 852-7ł).()( , o.eo6-32(.

.,-

MIESZIWIE do~ Aleslów,862·19-1 3.

.,- ......."'.

MlESZXAHIE do~·Z~. T".G

<*I'I':Ot'

otol1Qłot1

.,w

OZlAlKA 15 I, UZIIIOjona.
608-381-<156.

Z~

.,-

KAWALERKĘ, 32.5 m I!W" os, ~.
854-SO-I6 (po 16.00).

lEt.iJSiIi . klkaI Nn:towy, 130 m I!W., 5II'zecIa'n
- c:en1I'IJm,

•
AD

' poszuII ....: dlJIt!el(, lokai,1IOInÓW. ~ 850-48-70. Rmsz6w,

- '.

,,"'61

RZECZOZNAWCA rnają1kawy, (().11) 85223-!M.0-601-41J3.34O.

.

,." ,'"

•

.,-

OZlAlKA 50 arowI. z domIIiem ~. w
R~ lilfOju. Tel , 0«16-1 42-323 .

-.,-

DZIAlKA 61 a. dcrn~, QriIr1Ca -lu, pe15 lun od Rles:O'Wa ().6()f·911-41 6.

lOt,

.'=

0«'13- 1111-381.
DZIAU(A toudowIane - 1.16/1a t
mi: T.I. (G- l1) 22HQ.06.

WYCENA nieruchorMści. 863.a1-33.
~I\I"

...I.m
UlbudowlInia·

0Z1AtJU. budowIIIna • 2S. 28 arów: brięczyca,
Te1. 871..co.19.

...,..,

otol700IO

ary . BoreI! Stary. Tel,

DREWNO PCV ALUMINIUM
i

. ą 52~~

.76

J asło '

01 a

4e:6·~ 7-3 5

,.osno 013 436-83 -03' Prze m

śl

.,-

0ZIAtJU. ~ 47 fJI(rw. t.4alnia kot! Mie1ca, 0QI0dz!ne. WOdoC/49. {!lit. (G- l n 58J.6.5.88.

DZIAŁKA bucIowł.wi. 33

""10'"

lANCUT, 60 m, Sikorskiego. 2'2:H3.a7.

o.

0ZIAlKA buo:ItMWIa. ~ 22 I.laI!:D. 1el.

ORĄGO't'ISKI

Tet. (G-l1) 22!t-S9-41 .

lAHCVT - ~, 46m. 225-41.a5.

leI.

DZ1~ ..mro;xoa 1~ .22ha,Jaro.

<*1'106&'

KAWALERKĘ

Rainoow. naczynili AMC. 181. (O.

.,-

OWJE dlialcl. (0-17) 813-02-37.

OZlAlKA • ((J atOw. ~. Rzeszów, ut..
IJslrzycQ! m·2().!M (18.00 -20.(0)

MIESZKANIE 3- p;)kD!Ol'l'll ' Nowe t.basIo, 8SSO

227-<17-<17: 38. po fe1TIOIICiI85,OOO.

li.

l OKALf dO ~ łcIsIe~ . .cER·

DOMEK lTroWOWauy· Husów, tal. 226-92-92.

sIaw- Krute1,(1).16) 622-40-53.
... '(ltlo:]

,- "'.

.,.,...

27. WIeCZorem,

DZ1AłJ(A • ((J arów. media. dom drewrianyCl8IN lai\cuc:aa. (0-17)852·22·91 .

Sł, 227-38-25.

~dW$k,t:

I)()M. JarosIaw. 621·98-65.

.,-

miHzkanie, do 60 m. 863-31·901. wie-

~.

",'!\Ił"

,,"317

OOMINO · $pfzedam dziaJci uztorojone. Rza.
r.ziJw, 2OOOr' Sr. 852-99-99.

<B.

Sli.3 pokojt. kOI7Ib1owe, Rzasz6w, III, Spor1Owa.1el854·2!l-85.

.,. l1 łlioO

.",.

"'''0610

hbdwupokcjowe - pilniel.CER·
TUS". ul. Rejtana lO .;l', 852·10-().1, 0.006-324-

GAROd prr; ~~. 865-77<7.

KAWAlERKAQ) W)'IIIjtr;ia. F\zIIszów. 858-49-

DC* won;, sIojęcy .grri:a Rzeizowa. ,.cER.
TUS', ut, Re~_ 10.,.', 852-10-04, G-6Q6·324·

rai. Gąjćw, 011. W)9OCIa. D-6IJ:5..oI29-01S.
KAWALERKĘ

,,"m

"'.

.,.,-

w Rzeszowie, 0-606-160-

aslallowy, .. ~ media. 1~ na \18'
~'''il

~KAMI'

w SarWIia. (().17) 225.J,O.54, po

DOM. sIan ""!OW)'. 70 a dziaIka z IaSlm. Dojazd

31 m. ~: .ł8m. K1~ (0-11)853-9257.A·ZET.

53 m. JatowegO, 1900 Im kw .. bIoII. 111 0.. 181. O.
608017WQ.

0t017'0511

pięlrowy

. , MARKA'. Ponukujemy don\ów,

606-33C).185.

.,-

DOM ~ + MYneI< gospod.Yc:rj - &Igoraj.
(Q.84) 6116-<12--33.

20.00.

~iI!I,

...IS11IO

KOMFORTOWE M.,3.I.I1Ie'tIbwre.1eIem. osi8>
d1II Kmity. do ~ (O-m 85&<l9«t, pi)

bez pWednoków. ().6QN7Q.036.

DOM rIIdlJalce 12 a + dziaIlę bucIowlaną 3Q ..
Śwba. lei. 856-06-75.

DOM

mów.

".

rrOo.nięl)'m

DOił wiebod~

SPRZEDAŻ
0$,

.,.,.,-

DOM f!lUrowatJY. budynki gospoaalCle, aliłI<a
508, CtmenI<.&48~na ~),(O11) 229-63·53.

LOKALE

V pię1ro,

""7!Id'

SKLEP l~. dO wrzaoaiy dl(ItjJ Aclpclyoe, Tę1.1).6iJ3.4'3-8 74 .

.,-

608-41(,/'62.

...110,.1

DOM lbwriany, 09fÓd. Sieles.z. (0-16) 648-28-

n.

OOM Jed!lOlodzl"ny w sianie SUIowym u-

llOk6t CłIIO!X<W!I- 857. 16-49.

.,~

"litR

I ,

RZESZÓW'I..awakowskiego, 54 m. pilnie Sjlrl&
dam, (o.m 853-41·25

,",'SII11

TRZYPOKOJOWE, l garaiem. wyn~, ItII. po
20.00.857·56·56 .

50 m, IrzypoloDjowe - Rzauów, Pulaskiego: I).

.,-

slB ... ~ 10. (0018)62 1..31·51 .

185-508.
STOISKO do wyn,pCC," hrop.! II 0501
SlS 9SO

2· ~,

f111iiO

-"

OOM 100 m+zaIdad produkcyjny. 140 m. JIIID-

PAWILON, 18 mI:W.. k'MaIy. pIIIC!lJrIiIOWV, ().604.

jt> 1"M

00 wyroajQcia: lokal 226 klb mrOej, .Respan• •
RzeszóW. (0-17) 852-43-81. G-601 -482·296 .

spn:edam , o.

(SWomieśdI!).

608-313-968
OMEGA: rnieszkarN.: 53. 68·~. 74
- Boha1fl!'ÓW (I pIęIro, Cl\ełOpOIIojOwe), 48· PopietusDci. 62 - Mli:atajtz)b.. S. . Kr7'fianowsIdego, 65 - Gl\.I'IWilklziIa, 85 - SI;oayńskIegD,
852,5.5-501,853·57-84.

85J.80.08. I).!!OI-51J.ł.84ij .

-

WAPNO ~. 000 kQ. 200 li, leI. 856-03-47.

AD

~lglll

TRAK GA~~, ~1eI. 0«'I3-71So

13) .432·13-62.

700 m1oJr. pow\omd'wIi magazynowej 0ItIl 150 m
1rN. pornIe=zenia biurowego rIII d.!iak::e 22'.aruwe!. P'lY ut. 6aIOrego 26 w Prnlmyślu • $prl&dam, (G-l&) 67So15065.

lWIa Iw·

P RZEMYŚU 00 wynajęcia Sludan10m lub
lICZI'liom mieszlcanle (klI, F/lII'dszkań&ka). (1).16)
618-87-72. 67().66.10.
\

01 4.

~

(G-l1) 862-65-16 ,ARKADA· - kRrniIrica (cel>'
wm).

MIESZKANlE, .ł8, 8S6.(l3-20 .

11·32.

....

SPRZEDAŻ

DOM • Rzuz<rw
lN85lka'IIa 2 . 3 pokojowego dIIo
S1Uden1ÓW. Tel. 227·26-!M. 227·24-('2.

1I\.m (4.000): 54· eefIIIum (7,5OOj •.xwASNIAl(".

20.00.

UNIWERSAlNA pnecioarka grarilowych pt,1
negratoków. Krosno, .432-6G-33.

NIERUCHOMOŚCI

MIESZKANIE, 34 m kw .. w Rz\1'SlOWie, lHI03-

MIESZKANIE, 64 m kw. - Rasz6w, bl. 0r1$1
L~: 862·SJ.28. po 11.00.

POSZUKUJĘ

.,-

"',-,

5b KW. (().17)

lokalu har.dlow8go wi.Ar\c::t.Qe. G-

DO ~a ~ skle!Xrwa:42-a!I"

"'llOCIOl

168 cm /68 - 10 pas, lei, 0«)6.5119-4911.

siłniIc

.'-

POKój do ~ -851-<1So71 , PO 19.00.

WYNAJMĘ

SI'RlEOA.N ~do 1oIi~.
T." 0.QM·132-464, (0-13) 4J,ł·2:J.łI1, po godz.
20.00.

SIJł(H1Ę ~ w ba:dz(o dobrym

.'-

MIESZKANIE, 47 m - 857-68-18.

".,0:121

SUCł1E

GRliiOśCiOWi(O .~(().I1}W·22.
n , 227-12.09.

,~ ,

SPRZEOAM z Nl8miec, kombajny zbożowe.
~. tloJracz_. 1aIbooaM. ~rIo
ładowarki T$I. (G- l 5)81\·22-94.

CEGlEL.HlA ,lińcu1', cegła dziur.r.ota. modli·
lam&. pu$lakl, tel. 225-2Hi7.

"III'

POKój do wynap. TBI. 862·57·79.

.,-

933..coo.863...33-21 . 1lO 19.00

00 wynajęcia miaslkatVa w'*'llUm Łańcuta. I
p.. lelelorl. 4.5 m kW, Tel. (0.11)225-02.00. 22562·13.

SILOSY ltlOlow8 2 SZL 801160 l5ilosy~·
ne, 4 5l':l 20 t 118 1. Piee pieka~ Cę(~
ARK 26. (0-11) 871-<12-78. pi) 20.00.

In

POKój do W)'na,i9cia, Rzrizów, 862-<1So52.

POKój dla studeniek. (0-11) 853-41·92.

""fNitcia lokali hMdIowa. biurowe 1 uslI-

{/OWe,

"'Ilłl~

-'NTYK . m·51«1. po 20.00.

.,.,-

00 ~ lTI8&1Woia Inypokojowe w AH·

ALT, 1Ie1.1darneI. (G- I7) 852-23-33 .

.,-

DOM · Ryr!wl6w Zdrój, (G-13) 435-7~·as.

SPANlElE, )'<IIki. (().17) 851-<12-35.

""1007'

Zgbi 111-

Sl!owie. (G-13) 469-6().9S .

SPRIlliIlM - <tm 1JJ1IłI. C)ń:vIi!rU. heOIatka

.,-,-

.

MIESZKANIE Masnokiowe. 57 m, I piętro, blelon. Lesko. (o. I3) 469-1&-93. 469-69-24 .

POSZ\JKUJĘ

.5ł7-102.

-,

.,-

z wyposaZerOem •

m• •

cją od

HYDROFOR kompletny.
871-82-91.

~ludancida.

PRAL.J(A ,Siemens". zamrafllrkł
loI;)óo,+.ozarnriŻal1\a - 5!iIr\ 1de!tlny, lei. (HlO5.

labryczna·862-92-66.

OOST~Pt.Ę dzertawę baN

l'Iluzów. Tel ().604·294·185.

POKój · RzesWw: 862·7"-10.

PIEC ~ c,o" tel, (0-17) 855-27-32.

871-18-53.

SPRZEDAŻ

(używany).

.,-

<*I'>tQ1

LOKALE

I).

-1153-41..:15.

852·89-2S:32.5· 1000- i8Cia, 48-

MIESZKANIE lO 111, w Pn:ewooku. IG-16) S4891-<14 .

"P1011 1

~

W

ZMYWARKI. G-501·57H44,

CENTRUM ·1rawaIeIka do ~ (1).1n 853-

• (G-l1) 862-98-26.

KUPNO

~

rII paWIo. 8200 l Q.603..926.11 4.

AD OA.A,GOWSK!. Dka!e do~. 850-48-

koty dmIowe (Man! - Coan). o.

501·559-530.

SA.NOCIiODY ~. (G-15) &46-41,75,
0-&11-918-111.

lokal

(D-17} 86U5-16· .}.RI\AOA'

ŁAWKI JlIIIIgwa /li ~ żeIMorl)dl- BSS..c3-

łlłEBLf ·

KUPIĘ

MIESZKANIE 3 - pOkojowe. 60.5 m I;w" w MiuIQJ. O!'. Sza!e18, lei. lO. 17) 582-55-63, po 20.00.

OOST~PlĘ óziala!ący

"""'~, 1OC'lrI\.1el856-78-50.

KUf'IĘ SinSO'I8 $-51, (1).18) 675-1345. Od 9,00
·17,00.

-•

cenlnJm Az8szowa. (O. m853-<13-20. p:I 12.00.

""1Ol1ł

LOOÓWKOUMRiliRKĘ marki Siemens.

AUTO rozbite. ~.

SIIIłSONA

~ .rARKA··

KOSTKA bM\aIfra, lańrut - ().6()5..J6().336. O-

KOSTKA gra-iIowft ·!aniolll G-&I:2·71!H85.

KUPIĘ

OBIEKT do~ 'OkaZjal G-603-67&710.

<111110117

605·281-829.

KOMSAJN bIIr.cuny
4().1 9.

wOi ~. (1).17)65(.91-37.

.,--

~ (54), Rz9Sl'Ów, Kr8l\owslla • PokImie: 6668H6, po 16,00,

.,.,-

KOPAfI1(J, .BiaIoruś" budowIarIa -lania. (()'13)

.,-

MlESZXAHIE, 30 m. ooedIe Krnły. wyna;nę,. (O13) l32·79.(l2,

~1~~. W taDullOMe,

(o.17) 862-<i7·96.

_.

wOz konny. kopaczka do ziemniaków. prz.
..... iIC8lka. ~ do siana. 221-99-91.
Bi&-

KOMPlET ~ mebli kl.iI:Ilemych drew-

438-52·36,

.,-

31

rek la m y

og ł osze n ia

016 678· 94-40 '

NOWINY

32

og ł oszenia
DZlAł..KA tIIldow'oaIIB.
().6()6.J;:l8.6C)4 •

.,-

lO km od Rze!ZOl'l'a. Te!.

OZIAt.l(A biJdc1W\anI. . SWilc:za. T~. &56-06-46

"...

SPRZEOAM pIQ!IO~, &o m kw •• 873<13-611.

.,-

DOCIEPl.ENIA. 1356-91·79. 1l-004·17!>.()74.

SPRZEDAM ~ dliaI<i!:ludofo4arl9. f\drWI M&-

DOCIEPLEHIA: 1373-O>58.l).Q(l.38'·263.

.., )')0>1

DOMOFONY - 853-33·20.

.,-

I&. lei. 851-47-89, ().6CI6-34, ,184

.,-

.'-

".

""IIN'

ELEkTROINSTALACJE. 863·24·81.
SPRZEDAM taniol dZi8Ikę DIIdowIaną w tMcueie ' w Sarrit, m·260 70.
SZEREGOWkA . 865-41-27. po 18,00,

FUNOAMEHTV, 11'IJty. WSleb
851-32-18, o-tI(W.260-747.

DZlALKA yzbr*"" 7 arów • §fIlICZi. 85544·

".

"11_

.,-

OZJAtKA, Zalęże. 50 arów. 863·31~, ~
DZIAlKĘ ,. a. nie uzllfotDl'4, \O
18 1 ~ · 1 200 zI, 8S7·~11 ,

",11 101

S1ATXI przeciw O\<t'adorn ..JOMr , (0-17) 8S3-00ł •

w,tońezel'lll '
,,11"'1

lal. ~-4J0.327.

TANIO dziab pOd llucIownIc!fIO rezydelllahe.
m1Hzkanlowe ,~, Trzebawrisko, lei. o.
606-68C-616.

TAHlO S!)rledarn dzoaI\ę '9 • • dCWn drI!wrOatIy.
PelWle 56l1t1 po 16.00 (0-32) 292-83-97.

DZ!Aua budoWlane

".

DZIAŁKI

C~.

-

IJSllAHOWA Góma 1o\J~ 00tIycn - oziab
83 l , cIomuI< 100 m ~w. T(łi. (o.I3) 469-2$-07.

.,.-

GOSPODARSTWO kIb d2iak(o ~ zabudowanIari (~ do remDI'IkJ), w ~ Iiesz·
czadZl<Jon lub Ieskim. o.601-8Q8.628.
~

do fOU1IOf1\I. leI. o.90-

"",",.

.........

KOMPLEKS a~. ~lDa . łacenie. krycie:
m '~

KOPARKOLAOOWARKĄ,

229-94-49. 0.608·

.,-

EURO!!ON - sp<leda dom 200 m mY Rej\8rIa.
Tel. (0-17) 856-11-22-

GARi t ul. L.angieWicza. IHi02-736-761.

GORLICE · FIyneII. KwrOenoca

.,.,-

..,,--

11 111 NAPRAWA \eIBWIrorów - 86:}..I6-S3.

I II- 862-45-72 · NaprllWi ł8IeWtrorów.
GRIJNT poci

~ pnemyslową

-

1,32 M,

5anok. ((H3) ' 63·18-90 (1,00·15.00).

((1.17) 862-82-37 - r.apnlWII pralek. Najlaniejl

• mm

Ri dymna ,
lISlIoxIwna. (0-22) 835-2' .04, 0-501-803-850.
KAIIIIENICA pI,/lo",a • centrum

.,-

..KRAMI!!" - a~al<.cyjny dom· RzIlSlÓW ; ~781 ,

•

I Kcri1kI - ....tłady ~. WykDNIWSlwO,
1I1OI'113i, Bram,- na~. T....(o-l7) 221·93-111 .

.,-

ANTENY. 857-21-58. 0«l2-«&{J71.

.,-

AIJTOALAF!MY. 1:>IoIUldy, e&ntrU1e zamki, radioodtWar~aae Blaupunkt. .ARGUS'. dr in!.
Adam~. ZawIIcxMa 'lJ 4: 857"6-n.

jący. NI dziall;e 12 • lrow&j (sIM surowy). Atrakcyjna cena. O-6OH13&o 1~ .

MIEJSCE F'ta$/CWe • dom moIfO'III'iII'IY. WOłIO stoiIIcY. ne dliaIce 12 - lilowej (stan suł'OW'fl. Atrak-

-

eyjna cena. ()-601-936-1S(.

MIESlKANjE na wIa$ro()ŚĆ WeerM wyna;w 3,6

",, 1601*
AUTOALARIłY·

radiood'lWlIIUCle, WIłf52~'

o-«lS-67:HlI O.

NOWA. ~ SZIregóMa. 3.20 a działU
. W,~ {PoWIie), Teł , 863..00«1.

...'7om'

.,.,.,.,-

~.

...,,1iI

MAlOWANIE · 1I5IH2-87,
MALOWANIĘ dad'ów

MALOW ANIE,

"'.

płrlki

MAlOWANIE, ~,

·().6OII-459-510.

.,-

853-31·70 .

-

CYXLItlDWANlE - 221~.
um,5Il

~"'

CYl(UfrIOWAHlE ~ . 85M9-03.
. OMEGA" 120 m, kamIenb· C(!fItru'n I ~o.
na biuro - 1I&ł.Igi . 61.2-$5·50.

".

~"

CZVSZCZł:NtE

_ tEnol B7H2-69: 1l-607-192-

.,-

. PRAWEL$KI" - domy: SIrBŻĆW' 120.000 :r:t,

240.cm. 1.000,000: fIz9szów: ZlO.cm ~).

220 ,000 tKrako ... skaJ. 2601>00 (G1ębok~ ).
250.000 (PDrIl'WSkiego). 852·18·28: Pitsud$I<iego31.

--

ACHY · maIowlWlie; 873.():S-58, 1).90-381-263.

.,.,-

MALOWANIE, szpac:IlIowa1ie.Iape1OwMie. (O.
11)144-16-65.

VlDEOFILMOWAHIf: · I15HI·1IIltl ().OO3.l!87•

.,.. '117.1

VlOEOf'lLMOWAHIE. G-&Il3-191-94S.

85H8..a6,

.,-

MALOWANIE,

~aniI!.

acIaplacja pod-

-

WlOEOF1lJ1OWANIE · n2·22-68,
WIOEOAUIOWAHlE. \aIOga6a. 865-11-00.
~106 .
WYCIfłMIE,

d&s2y • 1).501-739·904, 862·18-05 ,

__

-,

.,-

PRACA

olI'o'Jtlt94
KOBIETĘ ~ gRrtIą ilwMdzą zalrvlriill ~
Mięsne.D<toralr" w ~rowIi nr 12. (D-17) 8S5-3S-

90.

~-

-.,-

KUflSY korn!IuIerowe: takturowarW, ~, RzeSZÓW. 853-11-40.
KURSY k~· 853-71~.

D111W1

LOTERIA -Mzawa USA: ().604.-919-648.

N!ESKOIłPllKOWANA·

m.

domowa.

.,-

łHIO::H62·

OGRODNIKA · r.prndawcę. kiIlfowcę -m&eł\a.
nila. trak\l:nyS1<l - roric. -1IodowI::ę. praIXIWfIi-

POSZUKUJf

.,-

~ pr2)'UCZonyeto (~) - 1~: .EKG

DENDRO". Jaroslaw. Pawli:lSklWsk8 16-

""VII

ORIFLAIłE

- wpisowe gt81is + pr11l1lr1l>'. (o.l7)
862-l).ł-8 l. ().506-694-608.
PH CHEMlFAR8 $.C. poszul<:lije osoby Z ""'I'
~ wybzfmna~spet:jaista

PANI · peInB dyspozycyjnośt, ~ ~ - po.
szulluje procy. D-606-59HlOO.
I'OPROW~ uprosrezoną księgowośc!
ro~ llJS, ().606-746-639.

m'~

,",'1001'

8,20 118 godzino. w.eIc do 151a1. lO. m852·35-

".

.,.,-

AORfSOWANlE lIopuo1d1B~lWmywy'

$yIWwej. '1(00 IZM; 350 1unI6w. DoIączyć 5.65
maezkłni, WysyIiwny Inlortnacjf. AlU

T~

1. GIogów61-210.

AORĘSOWAlolIE.

iIkIadarle. 0-501-396-576.

' ,",, ~ r

PANnĘ.

PRACA ~ ()-(i()3.8J'-426 .

ZarotJkI400· 5.000 zl.lgIoszenia Iistown&. IwperU :WroN. .AR': D2·326 WiI/YaWlI, Al. Je.
rolC6mslóe 14!V 19.
AGEK11JR .BRmA"· szukamy kobie,

stowny!

ł

.,-

-=

fAlUlJE .).GA' . IMiej I963-SHt2.

235. D-90-24&OO7, 850-33-41.
""IR>e"

$óII'I'IOCłIOdem,

D-603-4(J8.138.

.,-

dobta za·

.-

.,-

rno1r'>rI. Tel ().ł!()3.2QS.862 .

.,-

fAUlZJE - roIeIy - pto:W;:enl Rzeszów. II62-8ł·
00. JjrosIaw 621-42~7,

7~-4().16.

..

K~

uL Tamobrleska 138.

...111l12'
PRZYJMĘ lakierTika l sIoIam
sal. ~(l.17) 224·73-78•

.,-

..'OI'i

PRZYJMĘ: SIOWzy l 601~ do plOoAAą ~1'le!lel. 1:ańart. lei. ().6()&-21B-O:21,

"",,,,a

OłIOWKA 820 D, ~: o.!iD2·11)C.$33.

.,,-,

OOClV'\..ĘHIA - ~. 1(1.1 7) 85&-9' ·79.

'''''.

FlRIolA buOOwIarIII.VIICTOfUAl" p1)1'WInIje kie-

rowników boXIów l ~eniem J ~
niamI. Tetekn 852-611-67,

! I PARYŻ· Rzym - NeajXII . 1..oodyn - Niemcy :
c:odDero"Iie. BIrakcyjoe ceny . •WAGABUNDA",
PrzemyiI: 6T5.()6.24, JarosIaw: 621·12·n, Rzeszów: 852.00..36. JasIo; «8-18-90. KoIbuI.rowe! 227·'8-90, ~ 632"3'H9. Krost'o:

......

AlITOKAAY, n'tIuI:ItJusy - ~ (o.l7) 852·

"'8"

.,-

SYSTEMATYCZNE wygrw. • MuttIIoUru, O-

.,-

42()-IN8, JasIo; «II-IIIoIlO,

taniII- 853-9&-n. n-rol-

do ~ krze.

flAMA bI.dawIana za1n.Oi 1~.1eI. 857·

.'-

,-~

.,-

PRZEOSTAWlClt:LA ~. (;II~

""7D:ol1'

"'''116

TURYSTYKA

"' 7DU2

~AOZI(l -

sny S8IT1Od'oód. !HiOO-9S&-629.

PRZEDSTAWICIEL ~. firmy,.Alizo""" naWiąże wspóIpracę ze sktep;uni )e.-y'
rri,(D-16)62H7.oi.

501~538.

SYSTEMY 1nIorrna1yl:lne S'(l(()M • zatruclri lIb!IOM'BnIów ""fŻsZYch ucmIIJ. Pruwcrsk. lei. (O16) 6-'8-72·21 . 643-n-82.

tiOU.IlJE. ceny konkurencyjr.ł. 863-44·19.

pt m~ kostka bruMwa: 0-60«172·730.

4087-798.

~ (bezpo.
Aradnil~ słodyczy). ~w

PRZEDSTAWICIELA

fAUlLI! • 871 -91-45.

.,-

Pl. YTKl - 1OIidniII10-6C&951.J79,

wynagro-

.,-

la"~

maq; . moil'wDtć ocIIycia sialu. Tel. D-60:2-46&.

CHAlUPłIICTWO.

8S2-SH2.

ptYTK1 · 8OIicIr'Iie1227-13-6Q.

"mil

scypI"1fIOwanyrn F~ PaMers.
od 850 zł. ().805-S13.():2

~

.,-

APT8(A w ~ " zaIrudnI magiS1r8

robki. 8S3-52·n.

fiiUZJE picrowe , 1tIIeIy . proOOcer<L Rzeszów,

matowane - {O- 171

..'1067'

PRACA .... domr na pmy Ul pól 8IaIu ideci my.

~llili'''''''''oieo". ~O!1lbtsa

Pl YlKI - f1II'IIDflIy, 857·23-19.

MatęlIB.

ANGLlSTOW nr.
cIobryeh ......",.,.
D1IJ\rdnIIInNr EtJRO EMGUSH. 1)103.521-987.

DO pI'IlW<I(Izenia dcmJ w Warszawie ioplelli nad

ptYTK~

PRACA ... rukiemi. Rl:~.

Posil: 103034, 44030 00rImun0. Niem-

.

~

lei, '0-16) 521.J4·n.

PANeLE. rnootai · 22\H(}-41.

.'.,-

.,-

j męż·

czyzn wlWnyrn 'II'i&Iw jako modeli. Kc:rrUkt

8EZRDetmlYCH l

boazerii, 216-1"- 511.

Plml · (o. l 7) 229-4«10, m.S7-94

.,-

107~.

ME8LE na ~ kucharna, ~, szafy
wnęIIowe . (0-17) 863-19-06.

PAHELE · zabIIdowy B7J.09-23.

POSZUKUJEMY o:łlęłnyIto do lIffIies2czenia rakiem! rra~. domu. d2ia1::e. ZlW!)bki do
2.800. ZgIoszerił ..NORO"' ,,;, 50-9SQ W/OCł.1r<I.
sluyIk8 1003. Załącz znaczki za 5,90.

AORESOWANE- ~,~CiIt)'knoj.

VAT dla rt*Iików: 85:1-37-7D.

PANELE · 229-12.Jo1 • ....,.;ror1IIIl

PILNIE z8lrudnirny gIówn~ ksęgową w Sp. z
0.0. Pehy eUIl na lartnie La.lajska. Teł. kon\Bll·
lOwY 242'()5-65. Q-501·!)47·842.

132. plac:

..MARI{A" - 8Uo Radulkr.:Jwu. ~ ZUS•

PANELE · 0-«13·583<105.

.,-

PlLHlE .11dad",ioI dtugopil6w , bRpoSftdnJ
~ Tli. (().67) 351-66-06.

ATRAKCYJKA. nillzalllmy wspóIpoB(Xl<!l'l'1l ()ri.
1Iarne, refIstracfa - Olł. (o.17) 863-61-85.!Hi05-

"'11\1'

.,.-.,--

<l5.1mpOIIIr I eII.$;lOI'IU. l biegIą ~ J. Mgie"Iegr:l I niernieekie9o, obsl.oga 'wnputera,
prawo jazdy kaL B. 8112·7().61; 237.

OIi1Z

DAAfPRACf

. 857"' -85.

MALOWANIE, ~. 229-69-15 .

DOCIEPLAHlE, tuno:\arn8II1y. murowanie. ogól~. B54-59-95.II-802·298-480.
DOCIEPLEHIA ·221·99-78.

PTTK Oddziar Sanok organizuje wyQeczkI do
L_a · 16 wrzaśnia 2000, C8fIII SD li 00 osoby,
do Pl'agi 21 - 24 ... rz8Śl'lill2000. cena 290:r:t od
osoby. ((1.13) 48J.21-11. 463-25-12.

VlDEOfIlA1 · 856-a3-34.

Plmi - rernooIy: 22U5-67, ().6(l6-415-2S3

412.

m kw. (o.17) 85&.14-93.

,*, ,~ m

USt.UG}wcd.·kll/l.. c.o. ' przyIącza: 811" 11-15,

VlOEOFILMOWAHlE (0-17) 856-82-35.

PlYnu - 851·2'-84.

CYJtUHOWANlE. 862.()!,-41.

SPRZEOAM ila'nieną w ctn/rIJm fIopcz)c.
RyrwIk. Teł. (0-71 ) 361-1&66.

""'.

lIrio. 857.JO.

Plmt - 856-1M5.

."'01!6

.,-

.'-

leI. 852-45-n.

PlYTKl - 221-64-96 .

• OMEGA' sz~: aoIcIne. UIOI:lII, nIedute.
sIWl SIJff1ff'I, prZySIfpna 0&IIa, 8~·55-50, 85357-64,

",sm,

PARY! · ptWIiolę tmem. Ąlrakcy;\a ceroal O1lOH59-455,

Reja 1. Tel. 853-$-84, ()-601·19-ł-002.

VlOEOFUtOWANIe - k*lgralowlw1ie. tanio. ,.;
idnIet 874-51l-89, o.!n5-2JS.976.

.,~

CYXUNOWAHIE · 221-83-59

muzyk, ~ w charaklerze ~.
SpoIkaróa - 4.09.2000. godz. 15.00· Klob ~.

UNIMOfl .SERWIS". NapraWiamy: IIIlewiro-

VlOEOf1UłOWANIE.

NAPRAWA mebli lapioerowarf1dl. 22H4·15.

".

SPRZEDAM garat. Teł. ().604-464-606.

"''10011

I rllrlltWlty. 1&1. (}.6(l6-716-

BEZPlATNY WO{WÓlllomu, 811.()1.JO,

BIURO ~-~ Teł. (0-141676-(».

, OMEGA" - (!lialIa, przy !faSie 1\1 Wmuwę, 53
1. 852·55-SO.

.,-

TYNtO sobIiel Tel. 871·92-40,

USŁUGI eleklryano- buo:bw1ane, lei. {().17) 276-

Ska .wc. 863~.

BlURO ~,MARKĄ"- I'OZ1io:2eI1IaZUS:

KLUB ~" zatnm rnIode o«bIlIbiąoe

MURARZ .1J'r*arz. JIł1Ikan:: 855-11-57.

K0ST1(A brW7wa.1'IiId'OQI8 usl9 ~ !TIE1IeriaIern.
(o.l1) 811-37-25. po 20.00.

. MYSZKA" - rolety, bnvt'I)' /OIOW!VIV. żaluzje·
862·21-02.

'!lo 'M<.!adu. ~ rn~ JIIt od 590 li, ~o.22)
860ł·57·90.

TRANSPORT, CJ.flO2·I 02-666,

tynki. ~. posacIlkl. pIyIkI.
(0-17) '07·51-37, wieczvrem,

,",'111''''

PARvt - I<onou!jooowane pnewozy bIIs8r!i. (J.

TRANSPORT tJwarorwO- 00IhJwy. ~
laktuoy. (D-14) 672·16-S2,1l-602·579-3119.

"'. mBgrlelOVr>icly.18diDocI:1io<ró - RleRÓ'W,

""""""'.
MIEJSCE PiBsIowe • dom 1fWJ!OW8IlY•..mo $10-

.,-

CV sldadIć · KobIsm<wa. ul. Tar'

~136,

,",'I'1lGI'

WYKONUJę

• ,.ro.

I(JEROWC~ l gru~ ~ Uln.Icną Za-

6Q2. 714·220. (0-18) «4-92-45 .

TRANSPORT ·laIliot ().łlO2·12Q-32I! .

KOSTKA brukowa - l<;ornpIek$0W9 uskIgi z mal8riaIem, T&I. 871·75-89. Q.6OS-119-S1 l .

MALOWANIE,

. 'eJ701/i

.,.,-

Krosno, 1eI ~u

,", 'l'O'2C

MALOWAIoIIE. płyti<l. f\lf'I'(lnly. IJ-502·908-482.

IWONICZ. dom 'Ii Sl.I:IIWI'IfIILńI. (1)-13) 435-034:)3.91 G .

.,-

KOSTXA 1!IUkowa'~, ~ ,
lata gWil/BrlCji. 652-49-92 kIb (l.6()H167~71 .

KOSTKA bnIiuJwa • uk~ : 855-61·29. wie-

USŁUGI

KIEROWCĘ.

~.aeNGOL·,

TAPICERSTWO · ~ .

~HI5.

RZESZOW · 00m 11OWy' lIIb do niewiel6tgo wy.
ka1'1eHnia. duty pokój ttzienny, 0«13-133-570.

lokalem ~
dIowym, 8ezpDlŚrt>tt1iol (1).1~ ) 352-25-38, (0- 17)
862-53-70.

r~

TRAWNIKI · WJadanie, piel(Jg1laq.,. 857-

KOSTKA Ilrukawa · ~ . Tel. 0..61)8.471 ·
0021 po '9.00 · 229'10-45.

l

2000

HOTeL

(D-131436-04·78.

'.

!Mi dom w oIIoIiey JaIosIeWiI, lHi08511-872.

KUPIĘ

września

ldaItt ~ ~ w Mrowti IW 12. !IoIo Al&szowa, (D-1 7) 855-35-90.

$YCYUA, Rzym. N&apoI- bI!j)rOI:1Iernowo wynajem 1MOkaIów, Teł . (().81 ) ~70.

479-162.

~.

mIne: 25. 17. 1, . P~390.

" m ...

.,-

'''''3

dom

.,-

TYNKI gipsowe - 856-91-19. 0«l4·17!>'()74,

"'IO'WI

.ł81ub

.,-

809, 857·31)..35.

KUPNO

KUPIĘ:

8S3-7O-l8.

m 1amG i g~. o-6OS-S5&-

buIIowlane RzeSlÓW' WIIII'Iia"$kiego.

Tel. «).17) 66545-50, 1)-602-3»599.

DZlAŁKI

INSTA LACJ Ę

NIERUCHOMOŚCI

(0- ' 71 22U5-

SPRZĄTANIE·

INSTALACJE C.O., ~ 1dI!. piaqti. !jn8dal - m(.l1at 856-73-61. Q.łiOJ.I33-683.

KOMINY - ~abe~: Bfi3.ó1-24.

W1A TĘ 600 m kw. NI dliafoD 85 . lIIOIOej przy !nt• E". 200 metrów od granCy łI)fzedern Ul W'f"
~. (0-16) 675-15-65.

<011101'03

".

TAPETOWANIE -1156-(18.14.

BIalO\fllej. cena

'."10""
DZIA,U(Ę buOCIWtarIą. 60 a. 8 ~m od Rzeszowa.

-

ROLETY iIiltywlamaniQwe • taiuZje PIooowe.
ProduetInt. (0-15) ~13.

SZEREGOWK~ lal. 1).608·15"543,
DZlAutA rll'kreacyjna. Rz6$Z/lw. 853-55-22.

.. '1006'

'""~,

FOTOGRAFOWAMlE - 86:5-78-51.

1-3

BIURO TUrystyCZrIe .JóUI ~. GI1lCja
16· 26 IX. bili· CaUlTUl)'f"lSlU29IX - 8X. ~
wI. (o.l7) 2'2S-5().12.

""111

OZ!AlKA budowlana w MaIy!ĆwOt, (0-17) 229-

Dl1AlJ(A tu:IOW1ar.a, 7 artM • Slfil ba:!56-08-

piąt ek - niedziela .

i -rekl amy

FlRIłA zIBd~ ,

_ _ Ddlarów ...

RzeswwIe. tli. o.!iIJ2..327-315 .
.,~

GWAAAHTOWAIoIY system MuIliloCka. D-SI)2.

"""'.

.,-

iNfiNlEROW- podItarpedUe: (l.SQ2.382-.(59.

.,,"',.
WINNICE - ~ 2OXl. sezon 2001 . T... D601·195-346.

.-

WUJCIM 00bn:1 . . . JnCI dIe kotriaI.
Tel (0-12) 6t~ 12, O-SOI-261-185.

piątek

ogłosze nia
ZATRUOfIĘ bladlarza i lakiernika. (().17)
~2412.

ass.

TAltJ.dar1ySl)ally. RzeslÓW, ~5.
().001-491·279.

.,-

ZESPOt - 276-60-21 .

ZAnM»IĘ ~ dociepIeróad\,

RzIlSlÓll', 852·

11 1K~AOWE kursy· JNFOX", 852.,'!&08. PiIsUI:!skiego 31 (pokój 21 5). AcPny 10 do-

ZATRUDNIĘ

lapice'a i

ŁUSZCZYCA.

sIw\eCZnie, \0-32} 276-1()'27.
"" ' 11110

WEŁNIANA pOŚÓel dla reumatyków , Wkla(!y
rIVJ!1I&I)'cZne. AI8$I CenIrU'lego Ośrcdka TedInik! MeIIyczneJ. (().I7) 221·93-02. po 11.00.

""'10031

BlACHA trapeww.-.a. cIM;toóoo.ł.a. ~
~ l Z pawIok/I alIminiowo • cynIIo..ą
(~dowoha). PHU.)(AN· POL·,

krawcową t ~,

Kra5'1ll. ().OOI.a66-S20.

~ .• ~

ANGIElSKI · 851~25.

łoIalejki

9. Rze·
IO -16ła!. r6ine~,

0kmII1,1IS3-52-51_ ,38.

.,.,-

biuro !inny, RleslóoI.

ZEIWOl..ffłA. konIrakly dcl RP-,< Gr«;.
1IndIi.~. Biuro: (()'75ł 7 1 1~1,

F,",

MEDYCYNA
Al'ARAT BRf lIIeły biteZOllllllS8l'l1 utmt. ner·
'Mce. reo.natyzm. TesIy alllrgicznl, odczuIrit.
GabIneI .BiOTEAAPlA·, Rzeszów. Ul, AsnyU
lO, lei. 852-55-63.

001If1. 2000

..,.

goIOwyCłl ~1Ow. ()'502·I~2·

",'.m

TANIO $dIO<tt, pat1(iely, panele - uWgi,
~. ~ raIaN. FKmII DREWCHEI.4. Re~ilI\!I29B. Tel. (().17) 652·97·16.

.,-

W'I'lEWKI rned'Ia'Iiczrie, ().eo2·S7()'293,
W\'lEWKl 0-605-26&-856.

WYPOfYCZAHiE ~~1l6371·19, 0-602-301»01 .

HURTOWNIE
BEZPOSREDfIIImportef odzIety utywenej z
USA I Klłnacly ol_Je _oki tiOfłymenl
0Iłlietr ~ I elepleklej (tpZeCIoIł bez
worIIów~ Rłdonl, .... (04) 610.1 6-95. ~1 ·
858-871.

.,-

~ - 863-70-64.

",'1\)f1'

AHGIELSKl,

S/AT1(A ogrodleniow8. łaniol Cl-6OI~1.

OfIEHAI ~ izolaeja~,

65HHl1.
AHGIElSKI -l!aepełycje: ~18,

"'"

SOII:.
P0!skieg036; (0-17) m-9I-!11.
zr"<XI!i

AHGlELSKI - lINGUA 'la!lisr. wiolki. CZW8I1ki.
12.00 • 11.00, Wajsk. ło1ic:łciewicza 20, SP Nr • .
.,~

rek lamy

STAL CHEM. nIEIIeriIiY budowI8ne. l1(1li- detat:
~ gipsowe.lrooIka.lde;e. we*Ia. pieoe CO.l&bjsk. ~ 3. (1).17) 2~2.()5-6S .

BUDOWNICTWO

w gabioec:le." Rze.

IATRUONlln ekspediefl1k,.

jamrik. n&gfOdI! ' 851·

~,

23-14.
ZATRUONIĘ 1Ioma1ologa
sza.oM. ~n.l03.

'*' c:zamy

.,-

NAUKA

ZA~ ~ i kelnerów, (0.11) 871-42-

78, po 20,00.

ZA~

32.g7.

Pt 'l'WAHIE (nIII.b) + gm,asl)b korelccyjna •
Mali Akaclefria RuchJ, pryqr.ia ROSiR • O·
6OHS5-062.

ZATRUOłIĘ koIepetytora do drieQ Klasa II. III.
IV. Tellllon 1).IjQ4·11.· 703.

33

NOWINY

- niedziela, 1 - 3 września 2000 r.

.,- "

WDK.Lt

AHGIELSIQ, Ira'lClJski. riemiedU - .AES' SzklI-.
la JęzyI;ów 0tx:ydI, RzeszOw. Usa-Kuli 13. 853-

".".
0111. 100

AMGIELSKl. lrancu •. hilizpahs.ld. ~.
~kursy, ta$isy ·853-2H>7. 12.00 · 18.00.
JJNGUA', Szkoła..ęzy\l6w Obcych, Rz~,
Bernardyńsll.ł • .

..

"

ANGłELSK~

r'IIamiBcki,llIs:zpnIó. 'fItlski.lraocuski . GERt.lANITAS · (().I7) 652·16-68, Pil·
sudsldagD 31.

BIZNES

OAEWNIAHE domki 1eImkowe, (()'13) <135-39-

-

ATRAKC'fJNE kledyIy.~. tWll\Id1olIICIŚd. o-ro3- 2043-293.

FIRMA lIucIowIM(I lIeei prace munuskil!. cO&1ieIskie. zbrojmlde. Sieniawa. lei. Cl-6OH1Il1.

Zlo.

8EZPOŚ REONI ImpoHer rajstop LYCRA,
STAECH. NIl'MąięI ~iIOf' ł'Iur1awnie. . .
P'I, supen:enyl Tel <HlO2·514-9S9,
"".'ł:!

KREom goIÓMIoWIII. 111. 1).502, 137-276.

...

,.,~

GRUZ, p/ecłl. tMr, ().604.{f;6.682.

KREOYTY ~ - 65'·51 -1 S.
KUPIĘ slą ~. IeI,

LEASING. kredyty: ~. samachocIowe,
gospodarcz!!. 1l-6OU55-936.

c)t.22:5-12·92.

.,-

.ASKLEPIOS", Ki'liIIa' RURÓW. ul. RejtaN!
SI : ((). I7) 852-89-65. 852·Q9.ó(. Nowi! metoda
Ieczeria ~ ni111Iz)maniI. moczu ~ ko-

'"
"'.

..

",~

BIELACTWO, ~. O.(j(lH14-388.

DOMOWE wizyty reuroIogiczre l ogch. 8504-I().
B8 ,Q.łj()1~1.

,.mlll
DA n. med. AncInej ~. specjeista chirur·
gii 0iJlhej: Rzeszów. 01:rr.r\r:ów Poo;z!y ~
1 Mj. POliie(lZ• •: 16.00 ·17.00. (0.17) 1!fJ6.2207.

.,-

GAIIfIET awuJgii PIas1ycznej, Kraków, Ma·
ZOIfIÓed\a 100, ((). I 2)63:J.4I~ayny: a,00
·16.00.

nywi~ia

21·10.

,S<.

...,,..,.

TecłirIikm1 ~

Dobita:

1Pkonomiczne) (0-14) 61().-25-7. ,

grr,bce. w·

ct)'Cł. ~. ~ QPMZ8!I&. rJnj. 11.·
Rz~,

lilii i me. Gabone1.81OTERAPIK,
AsnyIIa 10. iti, 852·,SH3,

&rIQI&łsICi.

852-35-86.

.,.,-

MA11JRA." 2 lala I $ldt.m PAIQ/' C9aSza II&bÓr. S~. belllre5OWO, $OicINe, RzIIUÓW
HoIIt'nan.?wlIj II . Tel, ~27.()5, 853-9&84, ().
61)(.689-816.

.,.,-

SltJOtUM Ekorw:mczno ·FO'IaI\$OWfI . Rzeszów

(upr--n.a s6:.oIy ~I ptO't't'Wi nabOI
dcl Poi:eaInego Sludln: AdmwIi$IIac!a. 1n!oI.
maty1<.a (2lata). Rzeszów: Dy<elo4i Asnyka 10.

(().I7) 852-'6-88: Slalowll Wola: ZSO. (0·15)
842.e.9-<łS: Dobita: ZSE . (O- U ) 6]()'25-14.

-.ne .

1II . 8~n.

SKRl'I1'AClXA -~. 652·92-32

.,-

... , 70111

SZKOLENIE p$ÓW- 1'tOIeI. (O- I6) 648·S4-)3 ••
. !".~

~

::!

~

NAPRAWA

ELEKTRONICZNE ~

:

"'-kalkulacvJIICI.
..... do WO%JlOw wJ d łllW'lcl1.
~
...
"'-lolKlrIlIOI1lJrM:.
..... ~anodlodOW(!.
...- pOl1Nsll;J1.oX.
.....lI:oIeJ.owt!.
.....dla shitbV %d~wla.
.....dozuJąu I w JomU!OIO)e.
.....~wles zaTKl.
..... taśutodągowe.
~
......do ladowarell: ~cll.
..... proJektowalle lnd1[Wldualn le.
......llvJJrvdVUKJa wag mecltanlcznt}cl1.
k._n

f

.IĘlYKOWE

SC

W KRoUJ 1 U. 0IW0NC"

Rzeszóoo. ul. 3 Mija 26 . .... .tu (l)-17) 852·92·!1

Zapl~IIlLIO"-2OOJIl:lOll1

ANGIELSKI
FRANCUSKI
z.uĘCtA

-

profesjonalnym
s~

DO PRODUKCJI
OKIEN

'STCLPEX !
110::...

W Cf:NTRUM IIIlAST"

Jo41epowtarzalna almosfera

MATERIAŁY

~ron.

z

nauc.tI.niern.

.......~ "..... i~

:...

~ Zaczomlo ~ Rmz,.,
MlIocln181_I01n~1

INTER-STYLE

- -,

Produkcji Mebli
Kosina 251
lelJrax (0·17) 225·11-24

ZATRUDNI
przy
nowo uruchomionej
produkcji mebli

.,-

PflOOOCEHT paAAllu ~ jaI(05d. Dąb.
)eWI. WI;, a8reśrOi. grab, Ceny Od 2S do 65
tI. WykooawsIwo. Tet. (O-17) 74HHI1.

BIURO ~ PlIA-. Rzeszów. 852-37·
Doi -5115. po 15,00 lonI7wo IS,

PRZ'łJMĘ zitmIę l \lWz. 852·12·10.

REMONTY, JlI_ ~ . iIon'tpIek .
sowo. Tel JHiOoI-«:J.928, 856-16-30.

.,-

.,-

RUSZTOWANIA wiWSlaws.kle, łebellta zeliw·
.... ~. ().6()5-.C68-415 .

SCHOO'I', piI1ciety- wyKb l mr:rfai. ~ z tb
zjI~ FI'myOOMEK. Tel. (1).11) 857052·

PQ(lł(ARPACKIE Cen\!um ~
.HASKO" s.c,. 37-450 SIa.,...a Wola, skr.
202. Tel. ().502·122 · 1 1).ł, 0·60409760093.

«. Skor~4.

h1lpJ~a_pLłiASKO.

- kierownika
- projektanta
- majstrów
- operatorów wiertarki i okleiniarki
z doś wiadczeniem
tV wielkoseryjnej
produkcji mebli

• ~ on ~ltu l1(jf l ilio"', hlld ~n ~/Jw
(M U~'. r)'ltlr. l1o n.\ lru k~j ~ UdM~tp)
h.rk-rr. ~le1rlenlr Qj(t ltll ttn
ku ty uk k-"nt. kunł~nl' r~
t~,..kl.

r...dy 111t'1 . l"wr pr~ rt.ck l ont Itp.

atrakcyj ne ceny!
ł

ul. Morgowej
w Rze szowie

Osiedle, przy

OFERUJE:
- !Somy w lIbuCSOWJe lIW!1lł9owej
S Ian surowy zamknięty lub w pet·
nym wykończ811iu,
- Il!ren osiedla lIImkni,ty ogrodzeniem
- termin reallzaeji do końca bleięcego roku
Tel. (O- r5) 844-27-67

(0-15) 844-27·72

...,=

211

10-11)
862-49-40

KOMINY
ze stali chromoniklowej

SPRZEDAż ·
Klonowa 24, RZESZÓW

""IOOJI

SZKOtA Muzyczna I
ogIasza za,::.sy od
4 .2(l.09.2O(Xl. 'I"gOOz_16,00· IB.OO: Rzestów.
AeIormecka 6 ~ poęIro).
RESTAURA CJA ~- .~ : IN&'

~
....;5'"

Zakład

POD6ICIÓWKA - Jl'ooucenl. KrllCllwwa 421 ,
leI. ((). I1) 226-65-28 ,

MATUlA TYKA,

~

A-ZET, Rzeszów. 853-92-67. lisa-KuIi II . Pro-

~' _ I

RZfSZOWSIOE CenI""" EdllkM:~. LO - l '
rnIełItcY, INtUII." e mIeaIfq po poIowle
mDły Sr.dnlej. ~, Rejtlnl 3, (o-m
1162.. 7.07.

JeIa. 1I8ńuety. imlftlY~. Poleca ' łriaóania. otIIacIy. kolilCjO. ~
1)' Qbiadoo.oe: Rzeszów. b . JaIowego 23 ....

""".

POO6ICIA dilChowe , boazena - ceny JKt9t-

~' IIl'.

LOTERIA wizowI USA. Kompletne Infonna.
(ił: 851·71-10.

WSPOI.HIKA - hBnciGI, vWgi ~ •
Rzeszów. posZMZenie dziaIahości,leI, ().601 -

MATRYMONIALNE

cen\a. Transpo!'l gralfsl 0-602-749-788.

ROCZNE SIiRum Reldam.,. 852-88·28. Sp&cjalnoić <lziennikarska. 852-88-68. Specjalnośt
~, 852.a1H18.

DEKORACJA sal wesek\y<:łl. selWis loIogra·
Iiczo~ - 0-601-1 (4·185,

......

KOREPETYCJE - nlemieeki - rochowtl. $ku·
1eCZnie.85H3-()2.

NIEMIECKI - gimnaljum, k:e\Im. malin, SIlIoia.liceor::iaty· ~ doświadcz~ pedagog. 865-1S-21.

RÓŻNE

PARAPET'/', bIaIy. 1łjt:i rnamu'IlWfI ; grricrw&,
181, JWOduCar1Ia (0-17) 22i-66-S I, irUoia ().8OQ.

J. niemiecki - soIcInie, 85,f-91).65.

~21·16,

(ZepIeł) liczy

-

Wytwórnia TeIdury. 39.(00 Nowa o.,ba.leI,"u
(0-15) 846-42-31.

• 21a1a. Zapisy: Rze·

s:z:)w: ~ ~ 10.l1li. (0.17) 852-4&-68,
~ LO (O-1 . ) 681·26-02.
{1echI,

SERWIS

, /JAGI rlECHAN/CZNE I

NIEMIECKI

<.M. ~ . L!f1io. Produeenc MatlpoIska
EKSTERMSTYCZNIE: l.lI:eoo1 ~
ce - 1,5 rt:*lJ, Technikum ElIo1omiclne. 2 lata.

SPRZEDAŻ

""IIl".

ttKTURA 2· ; ~ opekowa'Iie. na-

....

;.-2 MP " RADWAG" - RADOM
JOo LUBELSK fE FABRYKI WAG · FAWAG S.A .
:.- AX I S - <;DANSK
:'-TAMTRON - BUDREM . KATOW fCE
~ lNTER COMMERCE - WARSZAWA
,MEDESA • WARSZAWA

.,-

Póh'CZI(I ~·ni&lii::pOOl)1boe. (O-I7)
8SG-24-93.

oajlaniej,

ves

7. 'II' 862 34 77
u l. l ubelska 29
347 10. was 4 2 999

PR;z[DStA1MiCiót lU9iONlltN:t FiRM'

K\lRSY

POfiCZXJ goIOMlowe, ((). I1) 652·26-61 .

OLA ctzieti i darosłytt1 natN gry na pIarOe 1
keyIIof(!De. Tel. 865-n-s4.

~.~n«:l'fń~mU1
~ brOdawek. bIw\,~, la·
luaZy. piepuy1IÓ'W. powiększanie list lapiiy:

LAMPA Biop!ron

Stabwa WdIa, Ofiar I(a.

lyrU S7 b (otIOI( cmentaIU), 1eI""8)I {().15) 844·

GABINET Chirurgi Kosmelyanej, Rzeszów,
L_ska 117. Bezoperacyjoe usuwanie n,t(!.
mIatu ~ IlIszczawej, eeMlis. lIII8ISZClI!k,

KAROlOCHIRURG proI. doc. (I, Nlb. Roman
PfiIznef · ~ 9 IX (sOOoIa)· CHT ,ARr.
((). I7) 856-41·57,

NAGR08I(I ~.

~COSłHO" S.C, ogIaSla l'IłIb6r na kin koS/IlB'Iyczny I wilaiu , uprawriający dcl 'fI)'kD-

J

ul.

PROFIL f

MAXY . ~ , {(). H ) 863-55-95,

zawodu. Ro:zpoalPr: 'l" rzesień
2000. Rzeszów. ().60IH88..69, ł)-(IOO-8.45-

8EZOPERAC'I'JHE leczenie Wricy~,
nef'l:owej. prosIaty. hemoroidów • ().OOHI.·

.,.'-

o-606-47H03.

~' H<~Qów*
~~~
Puła9k
i
ego
~

.,-

śREONE ~ "" 4~. TWWP,
RzHzów, III. ~1.()9 (9,00 · 14,00)

Dyrektor II Licem"
OgólnoksualcqceglJ
MI Lańcucie

PILNIE ZATRUDNI
nauczyciela języka
angielskiego

SKUI'lIJ I.i M\':

UNIEWA2:NtA tę piea.fI"'ł o I!e$ei: bklad
p~ -,.!)Jer Zuzanna 0<0z00wskI. MI·
ktc:in 31. , 38-062 2acz$mie, NIP - 813-01~

II/forma cja : La ńC lIt . uf .
GnmwaldzJw J l . tel. 225-28·

"'

26.225-3/·91_

lu. ~OOTóWKI\ WO~IU Dll!>T" WY
:n-wJSłiIbd WoI8, ul 1'1_11'-- 19,
ul. H.ndlollł. 5. t.I, (0-15) 842.Q-87.

ZGUBY

'

..

.'-1'

• 7JIlIIl ~l"h.l""}' 0.21 - O.2g ~lIkg
• ~kl!n Jl1Clat; kuk>row)\'h l j()· 5 ~ ~l/iI;,
• malul~lu~ O . I ~ - O..lVlllk g

• akumulalory ""'OJO f.Ui:.~

·'W(!t'l)'W1I Sl'niCl.JICO . I~

tlll ,.

" 2·76-16, IelAu(Q.'SJtI44-48l .
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NOWINY

tek - niedziela 1 - 3

września

20001.

co • g d z ie . k i e d y
Piłsudskiego 16 - (0-13) 432·77-07,
lax: 432·77-07

BRZOZOW
NOCNE DYŻUR Y APTEK
u!. Podwale 2
TELEFONY

Telefon Zaufania ,Pogotowie MakoYIe"
-648·77-03
Taxi - 648-50-01

LESKO
ROPCZVCE

Pogotowie Gazowe - 992

Pogotowie Energetyczne - 469·66-29
Pogolowie Gazowe - 469-66·46

Pogotowie Energetyczne - 991
Informacja PKS - 434-16-02
Taxi - 434-19·19. 434-19·3\

_ _ t.nAJSK

NOCNE D YŻUR Y APTEK
ul. Zielona 5

RZESZOW
DĘBICA

NOCNE OvtURY APTEK
ul. Leśna 23

NOCNE DVZUAY APTE K
ul. Rzeszowska 66
DYŻUR SZPITALA

LUBACZO'"w..--

Izba przyjęć (ul. Krakowska 91)-

670-33-82 (czynna całą dobę)
Straż Miejska - 662-42-34
TELEFONY
Pogotowie Energetyczne - 67Q-40-21 ,
alarmowy - 991
Pogotowie Gazowe -670-32-51, a1ar-

....

NOCNE OYŻURY APTEK
ul. Piłsudskiego 6
TELEFONY
Informacja PKP - 93-15, 94-36
Straż Miejska - 632·14-68
Pogotowie Energetyczne - 632·11-()6

mowy-992

Pogotowie Wod.-Kan. - 670-26-96
PoIK:yjny Telelan Zaufania - 670-20-17

Telefon Zaulania Poradni Specjalistycznej ARKA - 681-81-41

NOCNE DY2URY APTEK
ul. Sobieskiego 16

w

godz. 18.00-20.00 (oprócz niedziel '
MIELEC
i świąt)
Informacja PKP -93-15. 94-36
NOCNE DYŻURY APTEK
Informacja PKS -683-39-74
ul. Niepodległości 9
TelEFONY
Taxi-67Q-31 -92
Taxi bagażowe - 670-30-13
Informacja PKP - 93· 13. 94·36
InformaCja PKS - 93-16
IWONICZ ZDROJ
Pogolowie En6rgetyczne - 991
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne - 435-08-\5 Pogotowie Wod.-Kan. - 994
JASŁO

PRZEMYśL

NOCNE D YŻURY APTEK
ul. Baczyńskiego 7
TELEFONY
Intormacja PKP - 93-15, 94-36
Telefon Zaufania - 446·47-14
Pogolowie Eoergetyczne-443·52-44,
alaHOOWY - 991
Pogotowie Wod.-Kan. - 446·27·50

NOCNE DYŻ UR Y APTEK
ul. Grunwaldzka 9, Kamienny MOS12
TELEFONY
Inspekcja celna : całodobowy , ogól·
nokrajowy teleran Inspekcji Celnej(0-22) 548·05·46
Regionalny InspeKtorat Celny - (0-16)
678·38·70
Informacja PKP - 93-15, 94·36
Informacja PKS - 678·54·35
Informacja MZK - 678-60-69
Straż Miejska - 678-55-23
Straż Graniczna - 675-09-90
Policyjny Telefon Zaufania 678-15-00
Telefon Zaufania Bieszczadzkiego Od""'" Sbaży GraOO1ej -()-800445. 727
Duszpasterski Telefon Zaufania 670·58·04 czynny w godz. 19.0021.00
Punkt KonSUltacyjny AIDS. ul. Rzecz·
na 20 - 670·60-66LW PCK
Telelon Zaufania .Pogok:M'ie Makowe"
- 678·77-67 czynny w godz. 16.00·
19.00
Telefon Zau fania Klubu . Alfa" 670·40-09
Onkologiczny Telefon Zaufania 678·69-61 godz. 17.00· 19.00 czynny
codziennie
Taxi Bagażowe - 676·77-75
Pomoc Drogowa - 961
IMPREZY
Ceni rum Kullutalne - Wieczór Muzyczny, Klub Piwnice, pl., godz .
19.00

JAROSŁAW

NOCNE DvtURY APTEK
ul. 3 Maja 43
TELEFONY
Informacja PKP - 93·15, 94·36
Informacja PKS - 621-30-59
Slraż Miejska - 621-34·23
Pogotowie Gazowe - 621·58-61
Pogotowia Pogrzebowe-621·21-48.
621·55·63, 621-88·45 (całodobowy)
Telefon Zaufania - 621·23-36
Taxi Dworzec PKP -621·21·16
Taxi Bagażowe - 621 -53·79

KOLBUSZOWA
NOCNE D YŻURY APTEK
ul. Obr. Pokoju 17

KROSNO
NOCNE DYŻURY APTEK
ul. Wojska Polskiego
TELEFONY
Informacja PKP - 93·15, 94-36
Całodobowy Telefon Zaufania - 968
PoIJcyjny Telelon Zaufania - 432-39-65
hlopcyjny TeIeton Zaufania - 432-3)..66
czynny w godz. 14.()(}17.00
Taxi-Bus dla niepełnosprawnych 436-66·96, 436-67· 11
Krosnienskie Centrum Informacji Tu·
rystycznej - 436·12·00
Ośrodek Informacji Turystycznej. ul.

PRZEWORSK
NOCNE DvtURY APTEK
Rynek 20
TELEFONY
Informacja PKP - 93-15, 94·36
Informacja PKS - 648·32·75

RS DRUK

DRUKARNIA. WVDAWNICT\NO

KALENDARZE 2001
35-036 R=ZĆW. ul z..rlJ l W'II'""'/6b
t.el (o.1716~Q.693. [o.17JBS47.J61
tel/fru 1!J.17) 6S-4IHSO

·6 2· 11 86

NOCNE ovtURY APTEK
s tałe : ul. 3 Maja 16, Podchorą
żych l , ul. Kochanowskiego 15,
Bohaterów 52
Apteka Leków z Darów FUl'ldacja
"Nowe t ycie" al. J. PiIsudskiego 8-10,
czynna: poniedziałek·piątek, godz.
13.00· 17.00, teł. (017) 862·28-46
w. 334
SZPITALE
Szpital Wo}ewódzkl nr l , ut Szopena 2, tel. 853-79-61
SzpItal Wojewódzki nr 2, ul. Lwowska 60, leI. 862-69-11
Szpital Miejski , uJ. Rycerska, tel.
853-90-31
PoradnIa Laktacyjna (Szpital Woje·
wódzki nr 2. ul. Lwowska 60) czynna
całą dobę, tel. 862·79·2\ wewn. 543
lub 723.
Szkoła Rodzenia (Szpital Wojewódzki
nr 2, uJ. Lwowska 60) czynna od po.
niedziatku do piątku w godz. 7.00·
19.00, lei. 862·79·21 wewn. 543
Hospicjum (ul. Poniatowskiego) czynne całą dobę - 652·63·52
ASKLEPIOS (ul. Rejtana 5\), ginekologia. chirurgia, laryngologia, ra·
diologia - 852·89-65, 852-89-64
Porady ambulatOfYjne internistyczno·
kardiologiczne, (calodobowe), tel. in·
formacyjny - 854-64-41
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policji - 997
Informacja PKS - 94-33
Informacja PKP - 94-36, 93-15
landarmeria Wojskowa - 654-32-13
Słuźba Dyżurna Wojewody Podkar'
packiego-662-30·32 (po godz. urzę
dowania)
Telefoniczny Aparat Zgłoszeniowy ,
Wydział ds. Narkotyków KWP 854·99·33
Terapia Uzależnień - 653-96·40,
852-87·44 (codziennie w godz. 8.0020.00)
Telefon Zaufania Komendy Głównej
Policji - 0-800·120·225
Mtodzieźowy Telefon Zaufania Poradni Psychologiczno·Pedagogk:znej
Nr 2 - 853·31·63 (czynny od ponodo
pl. w godz. 16.00·18.00)
Telefon Zaufania - 85341 -24 czynny
w godz. t 4.30-7.oo
Telefon Zaufania - 862-07·66 W. 320
(dot.chorób ,WO i AIDS) czynny w
gooz.7.oo·15.30
Teletan Zaufania Stow. ,Karan' 862-13-14 (do!. narkOmanii) czynny w
godz. 12.00·15.00
PomaraT'lczowa linia - 0801 -140·068
(pomaga rodZicom, których dzieci upi·
jają się)

Stowarzyszenie . Hiob" - porady
i pomoc niepełnosprawnym 862-62-52
Informacja Turystyczna .Orbis' 852·28·99,653·43·66 , codziennie z
wyj ątk iem niedziel , w godz. 6,00·
17.00
Rzeszowskie Centrum Informacji Tu·
rystycznej - 852·()()..36 czynne wgodz.
9.00·16.30
Centrum Informacji Turystycznej, ul.
Asnyl\a 6 - 852-46-12
M iędzynarodowe Przewozy Autoka·
rowe- 853·25-16, 853-82·64
Usługi Pogrzebowe MPGK 0·601·402-991 (czynne całą dobę) ,

853·53·48 (czynny w godz. 8.00·
16.00 w dni robocze)
Zakład Usług Pogrzebowych KIR 0-602'181 ·319, 852·01·99 (czynny
catą dobę )

Zakf'" "",,-,. " . JesóeMa 27 -

862-75·01 ,Q.601491·270, (}fl)1491·271
Zakład Pogrzebowy AETERNITAS 853·51-68,0·601-956·868 (czynny
całą dobę)

ZAKŁAD POGRZEBOWY Piotr Ja·
rosz - 871-40-73 (czynny catą dobę)
- pomoc w formalnościach i czynnościach związanych z pogrzebe m
(trumny, transport, ZUS, PZU, nekrologi, wieńce, nagrobki)
Super Radio Taxi - 96-22
AUTOSIS· Prywatna Szkola Nauki
Jazdy - 662-73-61 , 0·90-254-301
LOR-BUS Ośrodek Szkolenia Kie·
rowców (wszystkie kategorie), wyna·
jem autokaru, ul. Wyspiańskiego 18 d
- 863-13-58, teLtlax 853-07-69
Taxi Dworzec PKP - 874-52-46
Plac Farny - 853-26-1 O
Taksćwki bagażowe - 653-47- n
Pomoc drogowa (wszystkie pojazdy
PPT PKS Rzeszów) - 653·65· 70,
653·62-61 (całodobowy)
Ogólnopolskie Pogotowie A1armowe96·30
Biuro POŚfednictwa Pracy SOLIDAR·
NOSC, Rzeszów, ul. Kraszewskiego 2,
telAax (O. 17) 662-28-19; Łańa.rt. pl. S0bieskiego 18 telJtax (0-17) 22S:32·36
Port Lotniczy Rzeszów (połączenie
lotnicze ze stolicą) - (0-17) 853-27·21.
853-23-31 , 952 .
IMPREZY
Osiedlowy Ktub Kultury, Klub $eolora (ul. Kochanowskiego 29) Wieczorek taneczny, niedz., godz .
17.00

•
•
•
•
•

RZESZOW

lIuzJon {uI. Rejlana)-ToySłory

•

•

2 (USA b.o.l. sob., _

- NIech tyje Rock V_ (USA
1.12), pl, scb., rIecIz., godz. 16.30,

•

16.00
- DziewIąte wrOla (Ir. 1.15), pl.,
sob.• _ .• godz. 19.40

•

_ .. godz. 17.30. sob., godz.
16.30

•

-CherlIlCykor (USAł.15), pl.,

niedz., godz. 19.10, sob., godz.
.20.10
Rejs (ul. Mlcl(jewicza) - Pil ch
•
_(USA1.151.~,godz 16.00,
23.00, 500., niedz., godz. 23.00
•
-Nie czaa na Izy (USAI.IS), pl.,
•
godz. 18.15, $Ob.. niedZ., godz.
16.00
(USA 1.15),
pl,godz. 20.30, 3.00, sob., niedz..,
•
godz. 20.50, 3.00
- tona astronauty (USA 1.15),
•
pt., 500" niedz., godz. UIO
WDK (ul. Okrzel) - WIelka NIedi·
•
wiedzlca (kan. b.a.), pl.; sob.,
•
godz., 11.00, 12.40, 14.15, n!edz.,
godz. 12.40, 14.15
•
- Gniew oceanu (USAL15), pt ,
sob., niedz .. godz. t6.00, 16.t5,

• - _ ... s.a....

•

20.30
Zorza (ul. 3 Maja) - TIIan (USA
b.o.), pt., sab., nledz., godz. 9.00
- Zakazany owoc (USA 1.15).
godz. 12.10
-Gladiłtor (USAI.15),pl,sob. ,

•

•

19.00
- Ja frena I /8 (USA 1.15), pt.,
saO.. niedz., godz.. 14.20, 20.50

•

,D !!'CA

•
•

Kosmos- 50 sekund (USA 1.15),
Iliedz., godz. 18.00
śnieżka - Stuart Malutki (USA
b.o·I.~ .. sob .. _ ., godz.17.oo
- MIasIon: Imposslble 2 (USA

•

TELEFONY
Bieszczadzkie Centrum Informacji i
Promocjl- 471 -11 -30
tnłormacja PKP - 93·15, 94-36
Inłormacja PKS - 461 · 12-36
Pogotowie Energetyczne -461-12·16
Pomoc Drogowa - 461-18-17, carodobowa - 461 -16·77
Taxl- 461-13-34

,.. .
Q
91

DOJAZD
DOKllENTA
8fZPtA77iY

•
•
•

•
•

C:~A

•

PRZEMYŚL

Centrum - Wspaniały Joe (USA
1.12), li, $Ob., niedz., godz. 1725,
19.15
- Gladiator (USA 1.15l, pl, sob.,
niecIz., godz. 14.45, 21.00
Kosmos - Boski 21gofo (USA
1.15),pt.,sob., riedz., godz.16.00
- ..1110n DoIlarHotel (USA 1.15),
pt., sob., niedz., godz. 16.00
- Sekta (USA 1.15), pt., sob.,
nledz., godz. 20.00

PRZEWOR$K

•

•

••

•

•
•
•
•

•

Niebiańska plaża •

Warszawa (USA 1.15). pt., godz. 17.00,
niedz., godz. 19.00
- Dzieci niebios (iran. LIS), pl.,
godz. 19.00, niedz., godz. 17.00

•
•

RQPCZVCE

•

•

Przyjafń - Szósty zmysl (USA •
1.15), pl, sob., riedz., godz. 17.00,
20.00
•

n. Sanem

•

Rusałka - JeJ:dziec bez głowy •
(USA 1.15), pl., niedz., godz. •
17.00,19.00

•

SANOK

-

•

J.l<wy.ończyt ...... T.

(USA •

1.15), pl.. 500., niedz., godz. 20.00
SDK - Klub 54 (USA 1.15), pt., •
sob., god2. 19.00

JAROSŁAW

1JIaIentowany pan Alpley (USA 1.15), sob., njedz., •
godz. 20.00
•

SĘDZlSZOW MŁP.
Jednośt -

Sok61 - Młsslon : Imposslble 2

•

(USA 1.15), $Ob., niedZ. , godz.
196.00, 18.00,20.00

•

LESKO

•
•

Jijtrze/lka- Ostatnia misja (pol.
1.1 5), niedz.. godz. 17.00 .
- Ziełona mila (USA 1.15), niedz.,

•

godz. '9.00

STALOWA WOLA
Ballada - Przerwana lekcJa muzykJ (USA 1.15), pl., $Ob., nledz.,
godz. 17.40
- Ciemna slrona miasta (USA
1.15). ~., sob., godz. 20.00, niedz.,
godz. 15.50, 20.00
Wrzos - MIsslon: Imposslble 2
(USA 1.15), pl.. sob., niecIz., godz .
18.00, 20.00

SlRZV20W

LEiAJSK

•

MDK - Namłęlnośt penny JulIty (ang. 1.18), pt .. sab., niedz ..
godz. 18.00
- Miasteczko South Park (USA
1.181. pl. sob.. _ .. godz. 20.00

ZAGORZ

,.

.

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

- D łu g (pol, I. \ 5), sob., •
godz. 19.,00
Sokół

.

•

Wista - Szara Sowa (USA 1.\5), •
pl.. sab., niedz.. godz. 17.00
- SImpalico (tr. 1.1 5), pt., 500. • •
niedz., gOOz. 19.00
- Misslon: Impossible 2 (USA •
1,15). pt, 5OO.. niedz., godz.21 .00 •

ŁAŃCUT

Gabinet - Miasteczko South

•

Odrodzenie - 28 dni (USA LIS),
pt., sob., niedz .. godz. 16.00, •
20.00

TARNOBRZEG

•

·

•

Syrena- ChlopaknagwahposzuktWany (ang. 1.15), pt., sob.,
niedz., godz. 16.30
- Etfn Brockovłch (USA 1.15),
pl., sab., niedz., godz. 19.00

KROSNO

•

•

Pokój - Stuart Malutlll (USA
b.o.).pł.• sob., niedz., gcdz.17.00 •

Ikar - Ty. o mlłołć (USA 1.15),
niedz., godz. 16,00, 2t100
Westerplatte - Pen' lonat dla
świrów (USA 1.15), pl. , sob ..
nW., godz. 16.00
- MissIon: Imposslble 2 (USA
ll~.~.sob.. _ .. godz.l8.oo.
20.00

•

•
•

SokóI - KróI_,.,. (pO. b.o.I, •
pt, godz. 17.00
- Wbrew regułom USA 1.15), •
sob. , niedz., godz. 17.00
- Złoto pustyni (USA 1.15), pt. . .
sob., niedz., godz. 19.00

RUONI~

JASŁO

•

•
•

•
•

NISKO

1.1~,pl,sob.,_.,godz.19.00

•

•
USTRZYKIOOLNE

" " _ - ..... Jat (USA •

LIS), pt, sob., niedz.. godz. 16.00
- IIIsslon: Impossibłe 2 (USA •
I.I~. ~ , sob., """., godz. 20.00

"iedz., godz. 16.20
- Jak ugry1ć 10 milionów (USA
1. 15), pl, sob.. niedz., godz. 10.30,

•

TELEFONY
Pogotowie Drogowe - 822-30·34
i 822·37-01
Informacja PKP - 93-15, 94-36
Informacja PKS - 822·14·35
Pogotowie Cieplowni - 622-14-90
Pogotowie Wodociągowa - 994
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne - 991
Informacja o zapobieganiu AIDS
- 956.

(""'. b.o·I, ~.,

.. _

•

•
•

TARNOBRZEG

MIELEC

_ ("t O_ l -WIeI-

•

TELEFONY
Biuro Informacji Turystycznej - telJfax
0·13-435-71·90

NOCNE OvtURY APTEK
ul. Słowackiego 10
Punkt Konsu~acyjno-Inlormacyjny 27-63·800 (czynny pon .. Sr., pt., w
godz. 10.00-18.00, wt" CZW., wgodz.
10.00-20.00)

., godz.

•

•

STRZY%Ow

Park (USA 1.18),pt., sob.,niedz., •
godz. 18.00, 20.00

15.00

RYMANOW ZDROJ

TELEFONY
Pogotowie Energetyczne - 463-69-31
GOPR - 463·22-04
Centrum Informacji Turystycznej 370·00, godz. 8.30-16.00

•
•
•
•
•
•

NOWINY

tek - niedziela 1 - 3 w rześn i a 2000 r.

Stron

rz

otowa! Dariusz Dz'

k

p ro p ozycj e n a weeke n d
NA LUDOWO '

Plon niesiemy, plon ...
RADOMYŚL WIELKI. W niedzielę

V Pod karpac ki Konkurs

Wieńca Dożynkowego. Początek

godz. II (do 20) . W programie:
widowisko obrzędowe "Dożynki
na Podkarpaciu", prezen tacja
wieńców przez uczestników konkursu. Czekają nagrody - 16000
zł. Nad konkursem patronat obję
li Wojewoda Podkarpacki. Marszalek Województwa, Slarosta
Mielecki. Zarząd Gminy Radomyśl.

dad

TURBIA. Występ kabaretu OTTO, pokaz musztry paradnej i wy.
stępy lcspołów folklorystycznych
to atrakcje jakie czekają na uczestnlków II dożynek powiatu s talowowolskiego omz gminy Zale·
szany. Odbędą się one w najbliż
szą n iedzielę na lotnisku w Turbi.
Po mszy św. i posw i ęceniu
wieńców korowód dożynkowy
przejdzie na pł ytę lotniska. O
godz. 12.20 oficjalne otwarcie dożynek. Następnie pokaz musztry
parOldnej, prezentacje poszczególnych gmin , pokaz wiet'iców,
progmm artystyczny w wykonaniu zespołów ludowych. Po godz.
16 wystąpią: krakowska grupa
fol kowa "Muzykanci" i kapela
"Zaleszanki" z Zaleszan i gwiazda wieczoru- kabaret OlTO. Imprezę zakończy festyn. Wystę
pom towarzyszyć będą pokazy
au tomobilklubu, aeroklubu i straży po7..arnej. Będzie wesołe miasteczko, odbędą się loty widowi·
skowe.
max
SIEDLISKA. Rada Sołecka w
Siedliskach i GOK w Lubeni za·
praszają na gminne dożynki. Rozpoczną się o 13.30, w niedzielę,
korowodem , który wyruszy do
kościola p3rofilllnego. O godz. 14
msza św .. po niej parada w ień
CÓw. a od godz. 15.30, na placu
szko lny m prLed gimnazjum . wyS tępy. Pokażą s ię: Zespół Śp ie.

waczy .. Lu bcni.mki". ZPiT .. Lubcnka",akrobatki Stali Rzeszów ,
Zespół Cygański "Bachtale Roma", Fonnacja Tańca'"Towarzy.
skiego ..Wiwat'· z ŻO lyni i inni.
B ędzie tez pokaz lotów na paralotni . spotkanie z wielkzanami i
muzyczny piknik .
mp

WIETRZNO. Gminne dożyn ki
organizuje Uf7.ąd Gminy Dukla i
i Solectwo Wietrzno. O 10.30
msza ś w. po niej oficj alne powitanie i program artystyczny (od
14.45). Występom zespołów ludowych (Lubatowianie, Wilsznia,
progTllm dozynkowy wsi Wietrzno) towarzyszyć bądzi e kiennasz
rękodziela, loteria funtowa , konkurs wieńców dożynkowych . O
godz. 19 zabawa dożynkowa dla
wszystkic h . gra zespó ł "Trio
Band" .
ewg
ZARZECZE k. Niska. W niedzielę tradycyjne dożynki powiatu n i 1..a ń skiego. Po mszy św.
korow ód dożynkowy przemaszeruje z kościola na stadion
sportowy, gdzie organ iza torzy
prLcwidzjeli występy zespo łów
i koncert muzyki biesiadnej. Imprezie towarzys zyć będą m.in.

konkurs wieńców dożynkowych ,
wystawa "Powiat Nisko w fotogmfii". gry. konkursy i zabawy
dla d zieci. Przewidziano także
kiermasz rzem iosła artystycznego. l oter i ę. fantową, zawody
sprawnośc iowe i konkurs na temat wiedzy o powiecie niżań
skim. Na koniec festyn taneczny
z zespołem .,Gejzer".
czat

NOZDRZEC. Gmin ne dożynki
rozpocznie msza św. połqczona z
poświęceniem wieńców (godz.
14) w miejscowym kośc i e l e. O
godz. 15 .30 korowód dożynko
wy pr7.emaszeruje prl.Cd budynek
bylej szkoły w Nozdrzcu. Po czę
ści oficjalnej. prezentacji grup
wieńcowych, wręczeniu chleba wys tępy kapel ludowych. Na zakończen ie - festy n.
ewg
MAZURY k . Ranltowa. W
niedzielę g minne doż y.nki . O
godz. 14 w koście l e parafialnym
na mszy św. zost aną poświęco
ne wieńce i c hleb z tegorocznych z biorów, Potem wystąp i ą :
zespół .. Mazu rzanie" oraz kapela ludowa Władys l awa Pogody .
O godz. 18 rozpocznie s i ę fe jer
styn. W stęp wolny.
WiŚNIOWA, JAZOWA. Niedziela.3 wrLeśnia ~ Święto PIonów. Godz. 12 - msza św. w kościele purafialnym w Wiśniowej:
godz. 14 - u roczystość dożynko 
wa w Domu Strażaka w Jazowej
(m.in . konkurs na wieniec dożynkowy i występy zes połów
folklorystycznych); godz. 18 - festyn .
JK

OSTRÓW. W niedzidę dożynki
gminnc . Ogodz. 11 mS7..a św., po
ni ej konku rsowa ,prezenlacja
wiericow i częSC anystycznll: występ Kapeli S ląs kiej i Kabaretu
"Trzy Ofiary". kapeli .Jany" z
Niebylca. "Malej Kamionki" . Regionalnego Zespołu Tr.ldycyjnego .. Kamionka", a tak7..e. "mikrofon dla wszystkich" . Na zakoń 
czenie zabawa z l.cspołem ,Jupi.
ter'·. W stęp wolny _ Imprez ie towarzyszyć będą: wystawy pło
dów rolnyeh. kiermasz ludowy .
wystawa rękodzie ła .
d&d

OLA UCHA

Metalowo
RADYMNO. W amfiteatrze w
koncert zespołów blaek i
death meta lowych . Zagrają:
"MornfulI Sidc" z J arosławia.
" Bleedi ng Art" z Przem)'sla i
"Athys" l Rzeszowa. Pocz. gadz
19.
dad
piątek

DO TANCA

Na dancing
IIZJlSZÓW. "Safari Club" w
Rynku zaprasza w sobotę na letni dancing. Pocz. godz. 20. Wstęp
5 zl.

m

Darmowe za prosunie
d la dwóch osób czeka w
naszej redakcji. Wysta r.
czy zadzwo n ić dziś między 10.15.· 10.20 pod rzeszowski numer 862-67·17. dad

NA FESTYN

NA SPORTOWO

Dzień

Motoryzacyjny
piknik

WSK

RZESZÓW. Tradycyjnie. z okazji Święta Lotnictwa Polski ego .
WSK .. P'ZL-R7.eszÓw" SA org.mizuje blok imprez pod nazw:] .Dzicń
WSK" . W niedzielę w godzinach
11- 14 otwarte zostanlj dla zwiedzających bramy i można będzie
ObejTZCĆ największe wydzi ały produkc)'jne. O godz. 14 na stadionie
Stali Rzeszów rozpocznie się wielki festyn dla dorosłych i dzieci. W
programie finałowy Inccz piłkarski
o mistrzostwo WSK , pokaz trial u
rowerowego w wykonaniu wielokrotnych mistrzów świata i Europy .
występy zespołów anystycznych i
muzycznych. koncert ork.icstry dę
tej. przeloty samolotów ,skoki spadochronowe. turniej o puchar prezesa WSK . wyścigi konne nli tora
żużlowym, koncert zespołu . .steJlaris", loteria fantow a. Po godz. 20
przewidziany jest pokaz sztucznych
ogni. Na bocznym boi~k\l odbywać się będą zawody sportowe z
nagrodami dla dzieci. Na zakoń
czenie zabawa dla doroslych . W
punktach gastronomicznych promocyjna grochówka. kicIbasa z roż
na i napoje. Wstęp wolny.

10 godzin zabawy
DĘBICA.

Przemarszem barwnego korowodu ulicam i Dębi cy
(szezudlarze. hostessy, rolkarze .
ciuchcie. motory terenowe) w s0botę o godz. 14 rozpocznie się impre1.a ,.TC Dębica". Już tradYl.-yjnie
na stadi.onie KS ., Wisłoka" odbędą
się konkursy. 7.abawy. konceny .
W ystąp ią : Krzysztof Krawczyk,
Ren i J05is , D1..cm i Edyta Bartosiewicz z ZL'Spolem. Kwadnms pT7..ed
godz. 22 pokaz sztucznych ORni.
Wstęp wolny.
ewa!

Pod patronatem " N"

Na pomoce
WIELKIE OCZY k . Lubaczowa. W sobotę j niedziele- dwudniowy festyn. z którego dochód
zostanie prleznaczony na zakup
pomocy nau kow ych d/a miejscowej Szkoly Pod;;tawowej. W programie: anystycóf.Jle występy , sportowe turnieje, konkursy . niespodzianki. Sobota godz. 18, w niedzie lę godz. 12.30.
wab

Pod patronatem "N"

Plac otwarty
RZESZÓW - ZALESIE. W s0urQ!:zyste otwarcie kompleksu zabawowo-sponowego dla dzieci i młodzieży na osiedlu Zimowit.
W programie: imprezy ro~J)'wko
.....e , konkursy i występy dzieci. Poc1.ąlek godz. 17 .
dad
botę

Pod patronatem " N"

Pilmik na polanie
JASIONU. W nil.-dzielę Dwór
,,(}.;toya" zapra.<;za na piknik ,Pożegnanie wakacji". Impre7.a odbę
dzie się w parku. gdziewajduje się
XIX-wicczny pałac z hotelem i kawiarnią.
dM!

WKROTCE

Duet na organach
LEżAJSK. W poniedzialck. o
godz. 19, w bazylice 00. Bernardynów, w ramach IX Międzyna
rodowego Festiwalu Muzyki Organo wej i Kameralnej. wystąpi
duet organowy - Barbara Świ
derska i Marek. Toporows ki .
Ona - doskona l iła swe umiejętności w konserwatoriach w Saarbrucken i S tr.łsbourgu. obecnie
w Programie II PR prowadzi audycję poswięconą muzyce dawnej . On ~ jest rownoczcSnie klawesynistą cenionym w Europic .
W Leżajsku zagraj.l mjn. utwOry Mozarta. Bacha. Rossiniego.
ap
Wstep wolny.

warzy szyć będą występy zespołu

dziecięcego

"FLIK" oraz szantowego " Fair Ludy".
ska

Kolejką
na finał

MTB

DII;BICA. W piqtek wielki finał
wyści gów na rowerach górskich
dla dzieci i mlodzieży - MTB Dę
hica Ratownik. Bl isko 200 kolarzy w 1.óhych ochronnych kaskach
prL.ejedzie trasą wywaczoną osobiście pn..ez C7..esława Langa . TrJsa biegnie zboczami tzw. "Łysej
Góry" i po terenach leśnych osiedla Wolica 3 i w s'jsiedztwie
Szkoly Podstawowej nr 12 . Impreza rozflOC"Lnie si~o godz. 14 na
miejscu startu , na polanic między
ulicami 23 Sierpnia; Gajową .
Tam wszystkich chę tn ych będzie
dowozi ć żółto-niebieska kolejka.

o puchar senatora

w PLENERZE

Zawody z wężem

SANDOMIERZ. Motoryzacyj ny za wrót glowy - tak nazywnć
siC będ7.ie wielka plenerowa impreza zaplanowana na najbli ższą
sobotę i niedzielę na bul warze Pilsudskiego nud Wisłą. Bcdą w niej
mogli wzh,ć udzial użytkownicy
wszystkich pojazdów. Pierwszego dnia odbędzie się parada pojazdów polqczona z rozmai tymi
konkursami sprnwnościowymi dla
kierowców . Główn;! nagroda ~
komplet opon zimowych.
W niedzielę. oprócz wystawy
..dziwnych pojazdów", s andomier/..anie obejrzą najnowsze propozycje Mercedesa, Volks wagena. KłA i Daewoo. Imprezie to-

.....

SANOK. Z okazji XX-Iecia..solidarności" tumiej pilkarski "O Puchar senatora Ireneusza Zan.yckiego" z udziałem reprezentacji
.. Solidarn ości" z Autosanu, Stomilu . Bcef-Sanu i s traży pożarnej .
W programie supermecz: Starostwo ~ Księia. Poczqtek: sobota.
godz. II . stadion Wierchy . emes

Strzelanie
w Borze
BÓR k . Głogowa . W sobotę i
niedzielę na SlrL.elnicy 33. Krajowe Mistrzos twu Pol s kiego
Zw ią zku Łowieckiego w Strt.e laniach M yśliwskich . Rozpoczęcie
w sobotę o godz. 830, prLcwidywan!! za kończenie ~ niedziela,
godz. 17 . Ud zial bior4 reprezentacje 49 okręgów z calego kraju .
B ędzie też możn a zwiedzać ekspozycje przygotowane przez Klub
Ko lekcjonem i Kultu ry Łowiec
kiej . a także zaopatrzyć się w akbor
cesoria myś liws kie .

Regaty
POLAŃCZVK. Otwane Rcgaty
o Puchar KomandOI1l Kroś nień ·
skiego Związku ŻCglarzy odbę·
dll s ię na Jeziof'7.C So l ińskim 2 i 3
wrl.eśnia. Rozegmne zosIan:] na
dwóch trasach (w kierunku zapory i wzg6na na Jaworze). Zgło
szen ia przyjmowane są w sobotę
w godz. od 9 do 11 w oSrodku
żegl arskim w Pol ańczyku. Ognisko 'l..cglarskie w sobotę w godz.
t8 - 22.
ewg

35

GORZYCE. W niedzielę na stadionie II Powiatowe Zawody
Sponowo-Pol..arniczezorgani zowane d la jednostek z mi~l~ta i powiatu tarnobrLCskiego. Dru ży ny
startować będ:1 w dwóch konku rencjach: s ztafety pożarni czej
7x50 m z przeszkodami oraz w
ćwiczeniach bojowych. Po 1.aWOdach mecz piłki n ożnej między
reprezentacjami osiedli GOiLyC .
Na koniec festyn ludowy.
czat

Parada
EXPO 2000
RZESZÓW. W sobotę dla mieszkańców woj. podkarp~l c ki ego
przygotowano Ili ezwyklą paradę z
udziałem anystów. którLY będą
reprezentować nasz region w Hanowerze.

Z rakietą
PRZEMYŚL _ W sobotę i niedzielę VIII Otwarte Mistrzostwa
Miasta Pedagogów. Zawody odbędą s ię

na kortach Czuwaju.
Pocz. o godz . 9.
wac

DLA OKA

Wystawa lnu
KROSNO. Plon [ Międzynaro
dowego Bie nnale Artystycznej
Tkan in y Lnianej ,.Z krosna do
Krosna", zorganizowanego przez
Muzeum Rlemiosla i Bium Wystaw Artystycznych. Dz i eł a wykonane n,1 buzie lnu w ramach
biennale przez 50 artystów z kil ~
kunastu krajów można oglądać
w galer ii Biura Wystaw Artyewg
stycznych.

Psie

piękności

PRZEMYśL. W niedzielę na Sla-

dionie Polonii XV1 Wystawa Psów
Rasowych (wystllwcy krojowi or.1l.
z Niemiec , Słowacji. Węgier i
Ukrainy). Pocz. o godz. 10. wab

Kolekcja

roślin

BOLESTRASZYCE k. Prze·
my" a. W arboretum wystawy:
stala - kolekcja roSlin oraz rotogrdficzna - ,.Dr7.cwu, ogrody. dwory".Zwiedzanieodgod7.. 8do IS.

."

łrena

i ja

RZESZÓW. W piątek w ,.7.00rą" premiem filmu Bobby'ego i
Petera Farrelly pt .. Ja , Irena i ja".
Duet reży sers ki, z nan y za sprawą przeboju "Sposób n<l blondynkę" . tym raze m przedstawia
hi storię Charliego Baileygatesa 7.
Rhode Islaml. Charlie od 17 lat
służy w policji. Jest wzorowym
ojcem i usluinym są.~iadcm. Cierpi jednak na rozdwojenie jażni.
Jego alterego to agresywny Hank.
pijak i wielbiciel perwersji.
Życ ic podwójnego faceta komplikuje się, kiedy pojawia się piCkn<l lrene Waters. Ch<arlie z mier,ty
si ę z Hankienl. by zdobyć jej
wLglcdy . Rolę Chnrłiego - Hanka
gra Jim Carrey .

m
.
.

11 .30 - parada rusza ul. Ko·
w kierunku ratusza. Na
s krzyżowaniu ulic K ościuszki i
Grunwaldzkiej prezentacjiJ projcktu ,.Studni"
śc iu szki

11.50·12.00 - prlemarsz pod
ratusz, wys łuchanie hejnału
12.05 ~ koncen przy ratus7.U od
ul. S łow ac kiego. W yst ąpią Iwona
Konieczkowska. Ryszard CieśliJ.
zespól "Hortu}; Musicus", zt!sp61
"Tec.hno" .
13.00 - na skrzyżowan iu ul.
Grunwllldzkit:j i Kościuszki prezentacja Projektll ..Studnia" .
13.20 ~ prl.cjśc ie w kierunku
ul. 3 MlIjn
W przypadku deszczu p:lrada
zos tanie odwołana .

NA

DO KINA

Ja,

I' rogrum parudy:
10.00 - 1130 - sZC'Ludlarze hę
d:] wędrować po ulicach K ości usz
ki, 3-go Maja, Grunwaldzkiej

Ola Czytelników ma m y
za p roszenie na p remier \'. Wysl a r C7.Y zad zwo·
ni ć mi ędzy 10.00 a 10,05
pod nume r 862-67-77 .
.1

IMPREZĘ

Do Akademii
RZESZÓW. W "Akademii"
wee kcndow!! imprezy na poże~
gnanie wakacji i powitani!! roku
szkolnego. W piątek Kl ub EB zaprosza nauczycieli. OJ zaserwuje
porcję najlepszych Pilebojów lal
60.- B<1.-tych, a na żywo zagra Z(!spół ,'stellaris" .
W sobotę od godz. 16 .. Dyskoteka dla nastolatków". Tego sumego dnia wieczorem powitunie
roku s zkolnego. na które zaprosza
się zarówno uczniów. jak i nauczycieli . W .. Azylu" ~ prleboje
polskich mu zycznych dinozaurÓw. w "Akadem ii" ~ muzyka
dyskol!!kowa. Re;o.erwacja micjsc
w "Rewersie". tel. 0605 919 103.

m

Ola czytelni ków ma·
my 1..apr0S7A!flia na wet:k.
e ndo we .sza l eństwa w
.
..Akademii", wys tarczy
zadzwo ni ć pod n u m er
862-67-77, dziś mi\'dzy 10. 20 a
10,25.
al

Parada motocykli
POLAŃCZYK. W najbliższy
weekend w domu wypoczynkowym "Szymon" zakończenie $Czonu motocyklowego nad Soliną .
W piątek wieczorem ko lacja i
pieczenie barana prą ognisku.
W sobotę po sniadaniu wyjazd
w tra sę m.in. Ust rzyk i Do lne,
Uherce. Po obiedzie wyjazd do
elektrowni .,Solina" i plywanie
statkiem po zalewie. Po kolacji
parada świateł: Polańczyk - Lesko - Solina - Polańczy k . W niedzielę po ś niadaniu wyjazd grupowy do J asła .

'od

Charlie (Jim Carey) od 17 lat służy w policji. Jest wzorowym ojcem i usłużnym sąsiadem . .,Ja , Irena i Ja~ od piąlku w kinie Zorza w Rzeszowie.
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Stronę przygotował

NOWINY

Tadeusz Szylar

piątek

- niedziela, 1 - 3

września

sportowe

Ligowcy wracają na tory

XI Nocny Bieg Uliczny

2000
, r.

" Solidarności"

RZESZÓW SPASOWAŁ? Bieganie pod gwiazdami
Po dwutygodniowej """",lo
żu:t:lowcy wra cają

Ul Iym mamy pewne powinnoSci

wobec kibiców.
Trener Jan Gnlbowski nic wiedząc nic o sytuacji w rlCS7.owskicj
sekcji nie dowierad w czwanck , ie
drużyna przyjedzie w takim skła 
dzie,jaki nads7.cd1do jego klubu w
ponicdzialck . - Jestem po.ckonany. re to typowa zaslona dymna . powiedział - i pod dwójk'l i czwórką

do rywali-

zacji o ligowe punkty. W I lidze

nikt z pierwszej czwórki

wa~

w

czącej między sobą
rundzie
play - oft nie stracił definityw-

nie szans na awans do ekstraligi. Niestety, wszystko
wskazuje na to, że drużyna
KKER Stall Rzeszów Jako
pierwsza i na własne życzenie
spasuje w tej rywalizacji. O nastrojach wś ród kibIców, panujących z tego powodu, lepiej nie

nic jesteśmy bez S7.A1lS. J eśli wygramy te mecz, 10 staniemy na glowie,aby IllIwyjazddoZielonejGó-ry ści ągnąć Hamilla i tam też zwyciężyć. Tak.ienasze podejście . mimo
braku środk ów .10 nie prrejuw chorej ambicji. to po proslUkwestia dalszego losu żużla w naszym mieście.
Awi7.owanc sklady womawianych wy-i.cj meczach:

mówić.

Środr.' pisaliśmy

W wcj sytuacji, jaka za istniala
o konflikto-

rzeszowskiej slai'Ówee wystartuje m. in_ znakomita bicgaczka
Krosnianki , dwukrotna mistrzyni Europy w biegach górskich ,
ubicg łoroczna triumfatorka biegu
- Izabela Zatorska, a także S ło
waczka Ludmila Melicherowa
oraz były triumfator rzeszowskiej
cgo samego dni a o godzinie imprezy, zawodnik LKS-u Mie11.00 na stildionie Rcsovi i lce Wi esła w Figurski
Z magan ia na g ł ów n ym dyrozpocznie siC Mityng Lekkoat letyczny "So l idarnośc i " d la stansie zostlmll poprzedzonc zamłodzicży szkól podstawowych _ pałeniem zniczy pod pomnikicm
i gimnazjum .
T adeusza Kośc iuszki (20.05). O
godzinie 20.15 rozcgmn y zoslaUdział w bit!gu glównym (dystans 9000 m) potwierdzi ło już nie bieg dla dzieci oruz dzia łaczy
wiciu znnnych zawodników: na "So l idarno śc i" i regionalnych

VIP-Ów. natomiast o 2035 chłop
cy i dzicwcz~ta (rocznik 198384) wystanuj,! na dystansie 3000
metrów. Oodmkowo od~e siC
chód mężczy7.rl (5000 m) i kobiet
(3000).
W bicgu g łówn ym wprowadzona zostanie dodatkowa kla·
syfik aeja kategorii wiekowych:
mężczyźn i - 18-40 lat ,4 1-50. powyżt!j 5 I : kobiety - 18-35, 3645. powyżej 46. Pu la nagród wynosi 9600 złotych: zwycięzcy zainkasują 1500 złotyc h . ZawQd·
nicy z dalszych miejsc otrzymają odpowiednio 1200,900, 600.
400,200 z łol ych .
tor

WPRZEMVSLu: !Umiej otwarty (s. 9.30:
sala MDK przy ul.~. J6zela).

laniec (n. 16.30), GZKS NoIWly - Alit Cemenlownia 0źar6w (n. 16). Piast Chęciny 
Spana Owikozy (s. 12). Spanakus 0aIeszyte - Wis1a Sandomien (n. 17).

W sobot, na rzeszowskiej
star6wce rozegrany zostanie XI Nocny Bieg Uliczny
., Solidarności ", Bieg głów
ny ze startem i metą na rzeszowskłm Rynku rozpocznie Si, o godzinie 21 .

T

~

'"

pomiędzy czołowymi zawodnikami ~
i 7.3n:ldem sekcji. Jej -z.arLewicm - ~
prlypomnijmy - jest wyznaczenie ~
dIn poszczególnych żużlowców li- ~
mitów punktowych na mecz z Ryb- r.:
nikiem, uzyskanie klórych gwflrnn- '"
towa ło otrlymanie gmtylikacji IiDruga porażka na swoim torze z Polmosem Zielona Góra dala ponaosowych za zdohyte punkty _W czą /el< obecnej sytuacji rzeszowskich żużlowcó w.
prl.eciwnym prqpadku jei d7.i liby
zadarnlo. Na tle przyjęcia tych wa- wy st,!pią w Silili inni zawodniey.
RYBNIK: RK" - 9. M. Kartsson, tO.
ru nków doszło do rozdżw ięku po- Tak f:ly ill:lf:lCj. my Sc iągarny Kans- M.CIerriak. lt. A. PawIaek, t2. R.0'r0mk.
między Gury Havclockiem. Grze.sona i Gunoe.stadu. Walc7.ymy do 13. L Gtrlnestad. t4. Ł Szmid 15. P. Pa·
gorlcm R em pał ą. Maciejem Ku- końca, bo liczymy, że Zielona Gó- dowski
Węgrzyn ): KKER Stal: 1. T.
ciup:j i Rafałc m Wilkicm. które po- J':1 możc potknqt się w Grudzi:)dzu, Rempala, 2. A. 8efeś. 3, J. Stachyra, 4. M.
WorJUją. 7,c dru żyna uda s ię do Ryba Rzc.:."!.Ów nie jest bc7. SZlms na wy- t.1ic3, 5. B. BrheI, 6, 1:.. GoIorM, 7_K. Bararl.
Mecz rozpocznie się o gx!z. 16.30. Sę·
nika bez nich. Do czwartku W ląC'L gr.\r1ą na lorte ZKZ Polmos, Jeśli nanic żlldna ze stron nic uczyn iła kro- wet nic 7.ajmiemy pit!rwS'lCgo micj- dziuje Krzysztol Woźniak. Bezpośrednią
ku w kierunk u pr/.crwnniu impasu i sca, to pozostaje walkI! w bamiach . Iransrrisję przeprowadzi Rado Rzeszów I
skład rezerwowy na Rybnik by ł barW Grudz.iądzu , mimo ogromnych Rado VIA.
GROO2JĄDZ: KunIersztyn - 9. T. Piszcz,
dzo prnwdopodobny. Po rezygnacji klopolÓw finansowych z jakimi bomcnedżem drużyny Romana P'JWryki! siC klub, tukże nie sktadająjcsz 10. L RicharcIsson. 11. P.Slas:z9!. 12. R. Dalusi:1 kieruje ni,! Janusz Probola, a eze broni. - M CC"1. z Zielon4 GóT'! 00s, t3. P. MańIuszewski, 14. P. KryśkIewk:z.
rrcneremjest Janusz Stachyrn. któ- musimy wygr.1c - mówi dyrektor 15. G. Knapp: ZK2 Polmos: 1. A. Szymaft.
ry przejąl odpowiedzialność za pro. Kuntcrsztynu - Przemysław Sier.1- sI<i (M. Ferjal). 2. J, Szynł.orMak, 3. A. Svab.
wadzenie treningów. Pierwszy pod kowsk; -aby zachować ~7.anSC na I. 4. G. Kłopot, 5. A. Huszcza, 6. R. Kurrnań
jego wodz~ odby ł się w środę. na- lub 2. micjsce_ Nie mamy pienię- ski. Mecz o 17. Sędziuje Leszel\ Damski.
wy na sprowadzenie Haroill:l . :I nasz
Wgrupie Wllczącyth Omiejsca 5-8 II&st~pny jeSI zaplanowany na piątek ,
~ mecze: Stert Griezno .1:.TZ 1:.6dż,
na godz. II .
najtańszy ołx:okrJjowiec Nicki Pe- Pomimo 7.c od siedmiu tygodni derscn ma bm'Uic w lid7.e duńs kiej . Iskra Ostrów Włp. - 11: Noban~.
Mecze XVII rundy ebtraIigi: Polonia
ni e s iedzia lem na motorze, to Wobec tego s ięgamy po Lee Ri·
wLnowi łem treningi i zdecydowa.
ellardssona. który kooztuje nas o po- Bydgoszcz · Apator Toron. Pergo Gorzów łowę mniej niż Hamill . JC-\.1em prJI.uctw'ik PoIcria Piła. RatIson Malma Cztłem siC pojechać w R)'bniku, aby
klub nie zostal ukarnny walkowe- wie pewny, Ze 7.a awizowanego Szy- s!ochowa · Wybrzeże Gdal'lsk, Atlas WIorem i kru1J fi nansową 30 tys. zł . Po- mailskiego pojedzie Fcrjan, ale i tak cIaw -Urialaszro. TADEUS25ZYUR

•

rw.

II liga
WDĘBICY : Pino-Ctlmura -Ikar BVdgoszcz {n. 1t : klub Pino przy ul. Kollt·
jowelJ·

KOSZYKOWKA

W RZESZOWIE: II otwartlt rristrzostwa
Wyższej Szkoty Inloona!yki i Zarządzania w
szachac:łl ak!ywnytł1 o puc:łlar kanclerza (n.
8: siedziba WSfiZ przy ul. Sucharsldego 2).

TENIS

W RZESZOWIE: IIIIJmiej o pt.char pt&ZIłSa Browaru Van PUr. z udziałem męskich
zespołów BKTU Koszyce (Słowacja), NKE
Nyiregyhaza (Węgry), Pokri Przemyśl i ResoW (Pl 15 otwarcie. Pl 16 NKE - Pokria.
18 FIesaYia -BKlU,s. t6BKTU ·PoIoria. 18
Reso~ - NKE. n_10 NKE - BKTlJ, 12 Resovia . PolonIa; hala ROSiR fH'f ul. Pula-

W RYMANOW1E ZDROJU: turniej dzieci .Pożegnanie Lata' - kat. wielr.owe: do 12,
14 i 16 ~ (s. 9.n): 1lIriej kcOet o jUta ~
zasa UzdrO'Mska Ryrnar'ÓN SA (n. 9: korty
Towarzystwa Sportowego ,Tytus' przy ul.
za""",,).

W niedziclę żużlowcy t KS Krosno rozegmją ostatni w tym sezonie mecz o drugoligowe punkty na
wlasnym torLe. a ich rywalem ~ 
dzic Wanda KrJków . Rozgrywki
z:lkonez:J s ię pOIyczką z U nią w
Tarnowie. ale. nastąpi 10 dopiero
24 wrLCSnia_
Zakolłc7.cn iu legorOCZllt!go gezonu towarzysz" minorowe na·
stroje w śród k roś nien s kich zawodników. d7jałaczy i kibiców _Po
bardzo obit."Cuj:jCej dla t KS pierwS'l Cj razie rozgrywek II ligi ostrzo·
no sobie 3petyt na awans do wyż
szej kla~y, ale w bardzo pcd\{)wym finiszu szanse tc bardzo s ię
oddal ił y . Podopiet'znych tr{'nenl
Tadeusza Szydly p.-ześladuje prJWd7,i wa plagll ni cszczęsc_ Dos ięgły
one Roberta Juc hę. Rafuła Trujll-

nowskiego, P-dwla Grygolca. Bogdana Ciupaka i Adriana Rymela. a
ostatnio także Laszlo SZlItmariego
OtaZ mlodcgo adcpta - S t anisława
Kozika. Ten ostatni po niooawnym
zdaniu licencji zanotowal groiny
upadek na treningu w wy niku czego doznal umzu krcgos1upa.
- Tym ostatnim nieszczęściem
jestdmy w~y w klubie prLybici
- mówi u 'I.Cdujący wiceprezcs
t KS Kazimier!. Bobusia - alc r0bimy rów nocześnie wszystko aby
z ho non:m pożc~,'TlIJĆ sezon i wykorLystaC do końca wszystkie !l7.anse. Na mecz 7. Wami4 Sci"gallly
dwóch OOcokrJjowc6w, którlY po
I>crypctiach na torze i w pod róży
doszli już na szc7.ę:k ie do siebie i
pozoslaj,! w gOlo wości sIanowej _
Nie lekceważy my sąsiada 7.7...1 mie-

WTARNOBRZEGU: memoriał Kazinierza Waclawcl)'ka, z udzialem męskich zespołów KOIOIlY Kraków. Stali Stalowa Wola,
Startu lJ..OI[n i miejscowej Siar1d (pt. 17 StaJ
- Korona, t 8.30 - otwarcilt IUrJeju i mecz
Siarka - SIait. s. 11 Stall - Korona, t 7 Stal ·
Start I SiaIka - Korona, n. 11 Sialb · Stall
zakończril UTie;J: hala lo1bJ rn:y al, ~
""",,010). .

WRZESZOWIE: ~Mriejskrza.
\ÓW U-t2 (s. 9-d1opcy, l 1-dzifrnt:zęta, n
9 -obie grupy: korty na Olszynkach); turniej
otwarty (s. 10; korty na Baran6wce).

TENIS STOŁOWY
WTK
W RZESZOWIE: I Wojewódzlli Turniej
Klasyfiltacyjny seniorów i kadet6w (rI. 9.30;
sala Gimnazjum nr 7 przy ul. Rejtana).

Na co stać T. Golloba?
Mniejsze ni ż zwyklc zainteresowanie polskich kibiców bl;dzic toWat7.y szyć prLedoslatniej odsłonie
zrnagrui iużloWL"'ÓW o lytul indywidualnego mistrz:l świala. któ"! bę
dzie w sobote Grond Prix Danii w
Vojcns. Faworyt do złotego medalu TOll1:"1S.Z Gollob strac ił j uż swn$C 11<1 zllJto. a i o kal.dy inny medal
będzie mu bardzo trudno.
Tytuł mi ~trl.ow s kj odda lił się od
Tomk:1Golloba po niezbyt udanych
stanach w GP Szwccji w Linkoeping oraz GP Polski wc Wroc ła
wiu. ate największe strJly !XJfli6:-.i on
nie mog:je wystartować IV GP An-

plus ilf9'ezy towarzyszące
{s. 11 , stadion Resovii przy ul. Wyspiań
sl<iego - mityng dla mlod:zieiy: 20. 15, Rynek - bieg dZieci oraz dZia!aczy ,.solidarności'l regionalnych VIP-ów: 20.35 - bieg
16- i H-Iatków; 21 - bieg główny z udzia1e!Jl zawodników 1ę;1etnich i starszych oraz
,So&damości '

dzy, ale nie dopuszczamy IlllY.-et
mysli . abyś m y Ic n mcez mogli
przegrJt . Gdyby Kolcjarz Rawicz
przegrał w Swietochlowieach, 10
my uczynimy wszystko aby w
ostatniej rundziezwyciężyc w Tar~wie i wszystko jest jeS',$Cze moż
!twe.
W czwartek wieczorem wiceprezes Bobusia podal. że jego drużyna wystąpi najprawdopOOobn;ej wskladzie:LaszJo Szatmafi, Mirosław Szczurek. Pawel GrygoIec.
Adrian Rymel, Bogdao Ciupak (kb Rala!
Trojanowski) i Karol Winiar~L
Sldad Wandy: 1. Marek Remlan. 2. Robert Przyg6dzI<i, 3. Slawomir Sltel\. 4. Ja·
nusz Slączka, 5. Jaroslaw Slęzak, 6. Ma,cin DuOek.
Mecz rozpocznie się o 16. sędWje Jerzy NatNar l Gliwic.

,...

spercm i slanujący m z dzik ą kiln:j
Jesperem B. Jen~ ncm . 7.aŚ drugi
po raz pierwszy pojawi się Pll tora:
glii w Coventry. z powodu Ur'JZU w 3. wyścigu i zmierzy sk z Tod·
odniesionl!go w wypadku drogo- dcm Wiltshi rcm. Billy Hl\millcm i
wym k_Pniew.Jego sytuacj:l p.-/.ed Andy Smithem_
Usta stirtowa w Vo)ens: 1. R. SuIIł
dwoma ~1atn imj tumiejmni jcSIIIl.
ku. ze l.ajmujc odlegl1l 9. pozycję z ~an. 2. M. loram, 3. LAdams, 4. T_Ricdorobkiem 43 pł.1. Wypr/. c(l7.ają go kiwdssoo. 5. G. Hancock. 6. J. CrtIrp. 7, Ch.
M_Lomm - 73 pkl, T . Rickan1sson loois. 8. M. Kar1sson, 9. T. Gollob, 10, P.
- 69. B. Hamił1 - 56. J. Crump 52, Kar1sson. 11. T. Wi~shire . 12. J. Ni!sen. 13.
Ch. Louis - 51 , R. Suliv:m i T. Wilt- S. Oanr'(), 14. B. HalM, 15, l. Gunnesład.
16. C. Stonnehewer. 17. A. Kasper. 18. J.
shi n:-po 48i L. Adams-47.
W Vojens oprócz Golloba wy- Saeen, 19. A.SnJth,20. B. Arde!seo. 21.B.
SI:lr1Ujc takie drugi Polak Rafal Do- Klvger.22. R. Dotndi. 23. N. Pedersen.24.
brucki. Obaj l.aC7.rI,! stan y już w J. B. Jensen.
eliminacjach . Pierwszy z nich spoZawody rozpoczną się o 19. Sędziuje
tka się w pierwszym biegu z Carlem At1tł'ony Steel ( Argia).
Stonnehawercm. Antoninem Ka-

Brzozo";a M0SiR - Bleszcza&f Ustrzyki Do~ (16). Czuwaj Przerrry'Śl· PiastTuczempy (t6). G6rrik
Stta::tlOOna - SarOO Lesko (16), I<rośriri.a
• Bizon Medyka (II), Nalta Jetlicze - MKS
lubaczów (12). 0rzaI Bażan6wka - Szarotka lhifce (1 6). OI;zel Przeworsk . L.KS Glowieoka (16): wszystkie meC21t wniedzielę.
RZESZÓW: AZS-Rasovia II - KS Zaczernie (s. 16. stadion PfZY ul. Wyspia1\skiego). Blę\<it ZoIynia - 'Mókiiarz Rakszawa (n. 17). Chemik Pus1X.6w· '>Mslolla I[ Dę
bica {S.17).Gryf DęDea-~ {s. 1 6,

""").

WRZESZOWIE: XI Nocny Bieg U&czny

Smutne pożegnanie sezonu

Vliga
JAROSł.AW-KROSNO:

...,.

I liga - Omiejsca 14

II liga
WKROŚłłE : tKs Krosno - Warda Kra-

SlATKOWKA
WRZESZOWIE: ZeImer Cl4l- tunVej z
~em żeOsIQdl zespciów Garooltu Jasto,
Muszynianki Muszyna, O1a Kozy. Siarki
Tamobn:eg i miejscowego Zelmeru {s. 93>
Siarka - Orzeł, 11 ZeImer· Gcwnrat. 12.30
Siarka - ~ 15ZeImef - 07:eł. t7
Garmt - Muszyrianka. n. 9,30 Orzel - Muszynianka, l 1 ZeImer - Si. 12.30 Orze!
- Gamra!, 14 Zelrner - Muszyriar*a. 15..30
Siarka . GanYat: hała kItbu przy ul. HoIImallO'łlell.

SPORTY MOTOROWE
W RlESZOW1E-ZALESlU: okręgowa
elitrinaqa Pucharu Polski w zawodach ~

tocyiOOwych (n. 13),

Klasa O
JAROSŁAW :

BIato-Cz9fWtJOiKaszyce-

Czami Paw!osiów (n. 15), Hetman Laszld ClrXan~ (n. 15). HuraganGriewczy

Wiązownica (n, 16,30). Sanoczaoo. Swięte
- Budowlani SzMko (n. 15), ~ Horynie<:: -PoIoria II Przemyśl{n. 16), Zurawianka luravka - Leśnik Bircza (n. 16).

II liga
WSTALOWEJ WOlI: S1aj -I:.KS lódż (s.

16).
oe{s. 16),

męskkh zęspoIów KIA-Motors l6dZ, ()irrpi

hala IUY ~. Pa~).

STALOWA WOlA: Iskra Sob6w - Budo-lnstaI TlJIbia (n. t 6), JutrzeOO I:.awnica
-SpartaJeiowe (s. 17). SanKtyżów - Sok6I
Malirie{n. 16), StalNowa ~ - Sokół ~
sm (s. 16), T10ki II ~. StallI Stalowa
Wola (s. 11 ). ~ia 1L>Sarzyrianka NowaSa, rzyna - Retman UIan6w (n. 16), LZS WyD' Siarka I1T<rn:trzeg (n. 16). Zl)wOzikowiec - Czarni Lipa (n. 16),

na- Wiał Kniwniki (n. 16). MKSII Lubaczów
-Sta1 Pn.dYik (s. 16). Łęk ~ - GobaUx

WSOSłłOWCU: Zag!ębie - noki Gazy.
Piekary Śląskie. UM Tam6w i miejscc'.wj
WJ!Jy (pt. U Wisła · lkia, 15.30 KIA - Oimpiu. 18 Unia-- Oimpia, t9.30 WlSla -KIA, s.
10 KIA - Unia, t 1.X1 WISła - OIi~a: nowa

1_"')·

Rzesz6w {n.1 6.30).

PIŁKA RĘCZNA

W SANDOMIERZU: tumej z lJd:zialem

dziszczanka (n. 16); mecz Radom;śIanka
Start Wola Mleleclta rozegrano awansem

W RYBNIKU: RKM Rybnik - KKER Stal

k6w (fl. 16),

WJAROSŁA'MU : JarosIiMa - Montex
WJlin (pt. 17, hala MOSiR przy ul. Si/(orskiego: towarzyski meez drużyn żeńskich).

s1acion 19kąloIu). Jedność ~ -GIogovia (n. 11 ), Piast Nowa W~ - Ledla Stdziszów (n. 17). Stallar'lcut . Atu! Podlorze
Zg6rsko (s. 16.301, Team Prlec:ław - Gro.

III liga

G6mik Wieiczka -WisIoI\a Dętt:a (fl. 16),
l-kJtniI Kraków - Pcma Przemyśl (s. 17).
JeI:ttnka Stal Rz9sz6w - Proszowianka Pro.
szoWce (s. 16.:):1), Resovia Resgrcdl - Ła
da Biłgoraj {n. t6). Sta-HeIb Sanok - Craco.
~ (n. 12). t.na T<m6w · PąPI Staszów {s.
14.:):1), Dain ~ - Kl<P Korona Kielce
(n. 16). lewart l.J.tIartów . Sardecja Nowy
Sącz: (fl. 17), Niecti'Medź /łedźwiedż - lJł.
b!riar*a {n. 1 7); ~SiaOOI TamOOrz&g.
IV liga podkarpaclla
Babiś-Syrenka Rożwiiric:a

- SInIQ Her·

man T~ (s. 17), Izolator BogucłlwaIa 

Cz.m JasIo (n. 11). Karnax Kańczuga - ~
lUtri Rop:zyee (n. 16). MKP Stal Mielec MKS Radyrmo (n. 16), RaIineriaJasło - J<S
Jarosław (s. 16). Rzemieśklik Pilzno - GórllIMa Smak·EKO (n. t 6), TG SdItl Sokd6w
Mp. - D)ro.1a.(S.15.X1), li'iaNowaSa'zyna
. Orze! RoO-i\{s. 15.:):1). WisaIl SIIoparie KobJszO'!'lianka {n. 17): pauzuje Pogoń Le-

"""

IV liga św~tol(lzyska

Culwwrjk'Mostów - Jezierski-Qfcz SuChedfJi6w (n. 16), NdaPi'cz6w - Czarri Po-

KROSNO: AIces-E~e DIuge - Aquarel
Gaqa Cisna (16). G6mk Grabownica . Co.
smos N0w01aniec (l6).LKS Hacz6w - Sparta-Czamlll 0s0brIca (16). Kotwica Korczyna . Zcwza lęki [)uijeIs)óe (I6). Stal II SanoII

-.... _ _ 1"1.""_
-Gamart Mrukawa (16), WtsIoka Nowy lmIgród - 1wonka-twopoI Iwonicz (t 6), Zamczy·
sm Odrz)ł<oń - LKS SkoIyszyn (14):v.szystkilt mecze w niedzielę.

Inne

-"",•.

W DĘBICY: ~ ttmej dzikich
kat. wiekowe: ,OCZlik 1988 i rrffld.
si, roczrIlI 1990 l mlOOsl (s. 9.30; stacfton
drużyn -

_

).

SPORT W TV RZESZOW

......

.-

21.00 (pt. II) Tl<VISI'risja z Nocnego
Biegu ..soldarT\ośd·.
21.00 (pt. II) III iga Iift<arska: ~
..tJ- Łada, Stał Al.. - Proszowianka; \uIniej ~ w RzeszCl'Me.

P_"

8.10 (pt, II) lit lQa pi!!Iarslia: Stal S.
- Oaoovia; II liga żużla: 2XS Krosno W<V1da. 1731(p'.I)Sp:rbwa.31'{mh
MEwlaariu~~

piątek

września

- niedziela, 1 - 3

NOWINY

2000 r.

Stronę przygotow ał

Roman Rybicki

37

spor"towe

TROCHĘ SZCZĘŚCIA ~!~~! ~.~!!.

Już tylko godziny dzielą
nas od pierwszego eliminacyjnego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski do mistrzostw świata w 2002 roku. Kadra Jerzego Engela zaInauguruJa eliminacje meczem z Ukrainą w Kijowie.

op ty mizmem L'zekamy ~ n a
rozpoczę c i e eliminacji mistrzostw świ ata - pow i edział prezes Polskiego Związku P i ł ki
Nożnej , Mi c h a ł Listkiewicz. S tw o rzy li ś m y p ił karzom dobre
warunki przygotowali do meclU
z Ukrainą. Pojaw i ły się opinie, i.c
wcześ n iejszyc h osiem m iesięcy
zostało zmarnowanych . Nie zgadza m s i ę z tym . Tre ner Engel
w ykon a ł rle telnie swoją pracę .
Teraz liczy my na jego w i ed7..ę,
umiejętnoSc i zawodników i ... lfO-

Z

chę szcześc i a.

W polskiej reprezentacji kontuzjowani ~ą Emmanucl Ol i~ade·
bt:, Radosław Katużoy i Jacek .Blp.:
- mówił trener Jeny Engel.- Naj.
poważniejsza jest kont uzja B ąka,
Piłkarz Olimpique Lyon nie może nawet ćwiczyć z pi ł ką . jedynie

Każdy

biega. Dlatcgo sądzę. że w sobomczej nie zagnl. Inni pi łku.t.C Slj
jednak w znakomitej fonnie. Jeszcze nigdy do tej pory re preze ntanci nic mieli tak dobryc h wyni ków badań .
- Liczymy zwłaszcza na Emmanuela - powiedzial drugi trener
reprezentacji Wł adys ł aw Zmuda,
- Prawdopodobnie zagra 7. Juskowiakiem w awku . Szkoda. że
rewelacyjnie gmj:jcy w lidze Kał użny nie potruli przełożyć swoich umi ejętności na repre7.cnta·
cję. Szewczenką będzie się opiekowa ł Tomasz Klos . - Uczulam
103wodników, aby pozostawili napaslnikowi MIlanu jak najmniej
wolnego miejsca na boisku - mówil Jerzy Engd.
W Kijowie jest ciepła.jesie nna
pogoda ( 17 stopn i C). W miejscowych srodkach ma:;owego
przekazu mało miej sca pośw i\,
ca s i ę meczowi. Ukraińsk a kadra
w SpOkoju przygotowuje się do
mcczu w ośrodk u Dynama Kijów. Trenerowi Waleremu Łoba 
nowskiemu zarzuca s i ę tyl ko to ,
że nie rozgry wał sparingów przed
spotkanicm z Polską. Krótkie protę

gnozy wy ników w milgilzynie
"Dzieli" i "Ukraińska Futbol" mówią, że nasi wschodni sąsiedzi
są pewni zwyci~stwa.
I w rLcśnia.ogodz . 18.()()cza
su polskiego, na stadionie Dynamu spotk ają się reprezentucje mło
dzieżowe . Nazajutrz w tym samym czasie rozpoczną grę seniorty. Kijowska telewizja rck l a mując mecz potwierdza, że są
jeszcze do nubycia bi lety na ~ tu
tysięc7.llY Stadion Olimpijski.
Sprzeda no j u ż najtalisze karty
WSh,pU ( I i 2 dola ry USA). Są
jeszcze tylko d roższe po 6 i 10
USD . Na taki wydatek nie stać
U k mińców . Srednia pensja wynosi tutaj bow iem n i espe łna 100
dolarów.
Do Kijowa pojedzie na pewno
300 kibiców z Polski. Z1l bilety 703·
piaciii on i po 50 hrywien ( 10 dolarów). Organizatorzy spodziewają się jednak na trybu nach ok.
1500 fanó w I. Polski. Mogloby
być ich w i ęcej. ale PZPN proponowal okręgowym ZWf;lzkom p ił
karskim bilety po horrendalnych
ccnach (40 dolarów).
JERZY NACHMAN

chce wygrać

Siódma seria spotkań w lU
lidze piłkarskiej zapowiada się
nie mniej ciekawie niż poprzednie. Stawka drużyn występujących w grupie jest tak
wyrównana, że w poszczególnych spotkaniach trudno
jest wskaza ć zdecydowanego faworyta. Nawet atut wła
snego boiska o niczym nie

ligi piłkarskiej kibice w Stalowej
Woli obejrzą w akcji ekspierwszoligowca Łódzki Klub
Sportowy. Sympatykowie futbolu z Gorzyc będą zaś trzymaIł kciuki za swój zespół, który zagra w Sosnowcu. Obaj re-prezentancl naszego reglanu
na drugim froncie mają realne
szanse podreperowania swojego dorobku punktowego.

Stalowa Wola ma-

Pją okazję do reh:ibililllcji po 7e.
i ł k:lTZe St.1ł i

szłOlygodniowej wpadce w Bcłclm 
lowie. Pod wodzą nowego trcncl'i\
Grt.Cgorza We~ołowskiego stalo1I'0wol:mie pf'l.ed własną publicz·
IlOŚCią zaprezcntują się po mz pierwszy. - Dobrt.e się złożyło. Żt! w moim pierwszym meczu tlOlfiliśmy na
GKS Bełc hatów. Na tle tak dobrcgo
prlCCiwnika jak lta dłon i widać był o wszystkit: braki. Zd aję sobie
s prawę.. że upły n :}ł ty lko tydzień.
ale na codziennych treni ngach ud:l'
ło nam się przerob i ć kilka ciekawych wariantów. Mam nadzie,k .le
w pojedynku z ŁKS-cm wprczcnWjemy się prl.yz\.\'Oicie. Łodzianie są
n:! p'Ledootlltnim miejscu w tabeli .
ale nie możemy ich lekceważyć.
ChłO]X:y ~ naslawieni bojowo i-zechcą wziąć rewani. 7..3 ost:!tnie niepowodzenie w Bclehatowie . Stałn·
wownlska publiczność będ z i e

W piłkarskiej podkarpackiej
IV lidze już ósma kolejka gier.
Zadziwiająco zgodnie typowali tym razem dziennikarze
"Nowin" oraz Rysza rd Kuź·
ma, trener pauzującej w najbliższy weekend Pogoni leżajsk.

ider po
kolejkach - PoL
Staszów • tym razem gra w
Podopieczni treTamnwie z
s7..cśdu

goń

Unią ,

niem szkoleniowca druży n y staszowskiej jest czwarta zółta kartka
uzyskana w jXljcdynku 1.(' stulolVcami przez Dari usza Bryma, kt6ra
eliminuje go z meczu z Unią. Pa weł
Koziołek grał pół meczu pr7..cciwko rz.eszowianom. ale specjalnie nie
bł yszczal . Być może w Tarnowie
otrzyma ko l ejną szansę i ta m s ię
sprn wdzL
Wicelider rozgrywek - Crd(;oyia
gro w Sanoku. Prezes Stali Bogd:lI1
Stru.~ jest umiartowanym optymist:j,
- Nasza drużyna - mówi - zbiera
pochlebne recenzje za grę na wyjazdach. może więc wreszcie w Sanoku zapre7..cntuje gri; na jaki! li·
czymy. Z Cracovią czeka nas trudny mecz. Liczę. że zt'.~pół podejmie wa l kę. a wynik pozo ~ tanic
w6wcza~ sprawą mwartq, Oc1.ywiśc ie. nadmiaru punktliw nie mamy. Dlatego leż najbardziej sal}'fukcjollOwaloby nas lwyci~t \\'o .
Kolejn y trudny mccz czeka lukże pi ł karzy ResoyiL któ.I.Y w nicdziel~ Z)T1ieml siC; l Ladą B i łgoraj .
- Wid zia łem naszych przeciwników w waJee . JeSt 10 zespół ciekawy. n'ie"cwykle bopwy - mówi o rywalu trene r rlcswwian St:ll)isław
Skiba. - W porów naniu z- po·
prl.ednimi meczami ",skladzie Re-
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pancm Rysurdem zgadzamy
się aż w siedmiu p~ypadkach,
czy 10 oznacza, że lakje wyniki są
niemal pewne?
Rzemicilnik · Gómo,'ill SmakEKO (typ Ircncra- X, typ " No-win" - 2). Ryszard Kużma: - Nowy trencr w Pil1.nie zechce zacząć
od punktów, z kolei Gómovia gra
banizo dobrre , s7.czegÓlnie na wyjazdach .
Rafint'riu - JKS (X , 1): - Jaślanie to Iypowy zespól swojego
boiska. a IKS nie lubi rellli:.ów .
Tym ntZem będzie sio:; chyba mus i ał nim zadov.'Olić .
"abis-Syrenka - Strug Heromn (X, X): - "Babisic" musz:}
zacząć robi ć punk!y na swoim 00isku. Pogodzą się chyba 7.C- Stru giem. który zaczyna ł apać fomw.
Wisan - Kolbuszowiank:1 ( I,
I): - O gae nicdoceniancgo Wisanu można powiedzieć sporo dohrego. Pow inien ))Omdzić ...ohie z
K Olbuszowianką , w klórej dticjc
s ię coś niedobrego.

Z

nera Janw,za Balugowskiego w śro
dę pokonali prt.ed własną widownią
rzeszowsk ą Stal i nie maj:! zamiaru
odp uszczać. Jedynym zmart wie-

3S-016 RzeRów, ul Krauewsklego l

pp

Zgodne typy

przesądza .

NowiNy

którym ich pupile zrobi~ wszystko.
by 7.aink:lSOwoc kompiel punkt6wpowiedzi ał tn;!ner Stali .
W 1.espolc Gr/.eg(1rta Wesolowskiego ni kl nic narzeka na kontuzje, a po pr7.erwie n;l misko powróci
Pawel Gad7.iała .
Zdecydowanie trudniejsze 7.adunic czeka futbolistów Tloków Gorl.yce. klórl.y tym razem zagrają na
wyjei.dzie. lch rywalem bI,.'dzic s0snowieckie Zagłębie, które z jednym punktem pr/.cwagi p l usujesię
na 10. pozycji (lUZ pra'<l llokami)
w ligowej tabdi. Po ostatniej wygnll1ej nad Lechem w obozie Józefa Antoniaka panujq optymistyczne nustroje. - Jcstcsmy na fali i postaramy się pójść za cmm. Po zwycięstwie nad poznaniakami chłopcy
uwiea,y ł i we własne sily i po<lejI7.Cwam. ie lemz nie będ7.ie dla nich
'/.cezy niemożliwyc h . Jeże l i zagramy swoje. remis leży w zasięgu naszych możli wci;ci. Kto wie, jei.cli
S7_L'ZI;ŚCie będzie nam 5prlyj:\Ć. lO
być może prlywieziemy zSosnowea komplet punktów - powied zi ał
Józef Antonial...
W Tłokach, podobnie jak w Stali. wszyscy pilka.lc- Sll w pclni sil.
Pod 1Jlakiem 703pyt:mia stoi jedynie
wy~tęp Sławomir.! B aćmngi. o któ'
rego ewenlualnej g'l.C z:ldeeyduje
lekarz.

Pifkarze Polonii mają problemy ze zdobywaniem bramek. Na zdję
ciu .' fragment spotkania przemyślan z Lewartem Lubartów.

50yii nic zajd ą jakie.~ poważniej
sze zmiany. Do dY~l'Olycj i mam
wszystkich, z wyjątkiem Mari usza
Klajdy. Zawodnik len dozn a ł kontuzji w meczu z Pros-.wwiank" i nie
będzie mógł wys tąpić prLcciwko
Ladzie.
Trener Skiba nic lubi prrewidy·
wać wyniku. N:!leży jednak Sijd7.ić ,
że r7.e.~zowianie, podobnie jak dotychczas. prlcciw~lawią się. rywalowi i zapiszą n:! swoim koncie kolejne cenne punk t}'.
Punktów potrl.i:buje także ,re·
s7.0wska StaJ. Drużyna trencmJana
Kustry po porażce w Staszowic z
dorobkiem 4 pkt , zmyka m-ligoWll tahcle. W sobotę.podcjmuje Pros1.Owi:mkę , Będzie więc oka7Ja do
podreperowaniu kont:! , ule pod Wijrunkiem .i.estalowcy zugrająlepicj
nii. przeciwko Pogoni . Przede
wszyslkim mUS'llj 5twarlać więcej
sytuacji podbramkowych . bo bez
nich goli s ię. nie zdobywa. I pamir;.tat:, by nic tracić brolmek zc stałych
frllgmemów gry,
Dwa kolejne nasze zcspo!y gmją na wyjazdllCh. Polonia Przemyśl
już pod wodzą nowego trenera
Centrala: (0.17) 852·27-40
(łączy l wszystkimi dzlalaml)

fax 852·27-45
tączność ZCzytelnikami: lei. 652·27-49
OzIaIlnfonnacyjny; UlI. 652·21·~.
852·'27-53, 952·'27·54.
Gospodafka:852·'27·51 , 852~-40wewn. 126
Ma!JillYll Domowy- leI. 852·27-40wewn 101
0ziII pWlic}lIyCZny. fIII9IZYn weeQndowy.
kulIln - tel. 852·2]·56. 852-27'57;

0$1 łpońowy -tei. 862·18-38.
KONKuRSY 1111. Unij LUbelsltiej 3)
-leI. 862·6Pl.

Krzysztofa Sugiem i z pozyskanym
z Karnnksu Kal\czuga bramkarzem
Zbigniewem Kuligiem wybiera się
do Krokowa , gdzie jej przeciwnikiem będzie Uutnik. a W i~ łoka Dę
bica gTi"1 w Wictiezce zGÓmikiem.
I znów o mocZólch tych nie ua s ię
powiedzict nic innego.j:!k trudne.
Przemyśl anie mają kłopoly ze zd()bywaniem bmmck j jeś li lego ele·
mentu wys7.koleni:l nie poprawią , o
zwyc i ęsIwa nie będzic łatwo . Krakowska p'I.e.~zkoda wydaje s ię nie
do pókonanil\ , Hutnik w Bi łgoroju
pokazał się zjllk najlcpv.ej slrony,
pozbawiając wszelkich z łudzeli
dotychczasowegn wicelidera i u
~ićbie niewątpliwi e bl;dzie bardzO
gIXIŻUy. N~l. ale gdyby w pijce dalo się. wszystko przewid zieć . nic
byłOby sensu rozgrywać spot kań .
MOle więc ,,,
Cn się zaś Iyczy mt!Czu GornikW i sł oka wystare1.y pl"l.ypomnicC,
że obydwa lcspoły 7.JUljdują się w
C'.WłÓWl"eZ klcntYC'/Jlym dorobkiem
punktów ( 10), 'l. Iym tylko, że pilkarl.c z Wieliczki mają rozcgmlly
jeden mecz mniej. Zapowiada się
więc inlCrtsuj4Ca konfrontacja. roy
ODDZIAŁY

Nowa siłownia
W piątek Podkarpac kie To·
warzystwo Krzewien ia Kultury
Fizycznej otwier:l przy uJ. 17 .
Pulku PiechOty w Rzcszowie
nową. znukomicie wy po sażonll
siłow nie , Zainstalowany t:lm
sprZ\'t stawili j'l w rZ\,dzie naj·

REDAKCJI:

I(ROSHO ul . ~1ego31- 19I, (()' 13)~H8 1436-~-45

TG SQkół - Dynovia (1, 1):Pewniak. W Sokolowie chyba
przez kilka mie s ięc y nic. zapomnieli jak siC; gra w pi l kę, a paru
zawodników z "inojego" skladu
jes7.cze lam zosta!o.
Unia - Orni R, ( 1.1): - Po blam:lżu w Radymni.: Unia ~dzie
nll l s iała się odkuć.
MKI' SI~1 M, - Radyrnno (I ,
I): - Slalowcy chcąc się l iczyć w

walce o awans musz,! wygrywać
t:lkie mecze. Tym bardziej że na
niektóryc h zawodników dziu ł f'
jeszcze magia mieleckiego sladionu.
(7.o18tor - Cl.arni 1 9 łO (1, 1):W Boguchwale mają hardzo mocny skład, prLCCieżzosta!o uun jeszcze chyba z dzies ięciu lawoonik6w.kt6rych prowadziłem w lil ii dle pn..cd CZlCrema laty. Chętn ie
podparłbym si!y remisem, bo ł zo
lutor ma słabsze rezerwy . a i tamci są już o 4 lata starsi.
Karnax· 81ękitni (1, 1): - C ięż
ko idzie BI.;kitnym, ",6rzy grając
dob.lC - przegrywają . Tym bardziej że w K:uk:zudze bard7.o trud no punkty .
.. W poprledlliej kolejce UlÓW polegl iśmy: Iym nllcm Z bośniackim
trenerem Dyno Yii. Mehmedem
Mehmedo vieem - 3:6 . W " I11 Cezu" Treneny - DziennikarlC je~.a
już 32:25.
MaWa

°

lepiej wYPos:lionych tego typu
placówd:. w kraj u . W programie przewidzilIno z ajęcia prozdrowolne , ~\)rekcj i wad postawy . poprawy sylwetki . kOlldycji i si ly.
S iłownia czynnna jest od po.
niedzia łku do p i ątku w godz .
9-12i ł5-22,a sobotę 9- 13 .
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Po ślubowaniu
141 polSkich sportowców udają
cych się na igrLYska do Sydney zlo-żyło w ('zll/rutek olimpijskie slubowOlnie . W uroczystości. która odbyła się w hangarze LOT na warsZ3wski m O k ęciu. wzięli udz i :lł m.in.
prezydent Aleksander Kwasniewski. premier Jerzy Bure k i marsz.1Ick Senatu , Alicj'l GrLeś kowiak .

Jastrzębie
•
••
naJwyzeJ
Siatkarze Jastrzębia- Bory
nia zwyciężyli w turnieju XX-lecia "Solidarności ", rozegranym w Rzeszowie.
noctoPieczni Jana Sucha wygrali
r wszystkie trzy mcc7..c: wszystkie
trzy przegrali zaś sialkarLc Re.'iOyii.
Najlepiej wprezentowali się oni w
nll..'czu z J a.~trzCbiem (w tie·breaku
prowadlj!i 10:8). W ooatnim moczu,
7. Neftianikiem . Wid.1Ć było u nich
zmęczcnie.ch wilnmi poczynali s0bie Wf\'Cz anemicznie. TOcfckt nicdawnego obozu w Zakopanem .
- Chc iałem , l.eby mój ZC!'r)(')! gr'.tł
z t"kimi prt.eciwnikami juk najwię<'ej setów - powiedzi:ll Marek
Ilemat . trener resoviltkóW . - Moi
chlopcy wyp..1dli niei le. Pods!:lwowa różnica tO organizaeja!!-l)' w syIUill:j:lch kryqsowych. W sclii A są
litlcny, ktÓl'I.Y poci:u;n:1 ZCl;[1C.iI. My
go nie mamy, cłiOC nkkt6r/.y uznajł lo3 takich And'l.cja Kow,da c,.y
Tomka Kall1udi; .
Najlepszym zawodnikiem imp!ezy wybrar.o Przemysława Micł\aICZ)1<a (Jastrzt
brejo anajlepszym siatka'zem Aeso'd- T~
mam Kaml.ldę.
Wyniki: Resovia - Jastrzębie-Borynia 2:3
(23:25, 25'23.25:1 8, 19:25, 12 t5), Neftia.
nik Jarosław - Kazim'erz-ProrllteO SosnoWlec 3:0, Jastrzębie ' Kaliml(łfl·PIomień
3:0, Resovia · Neltiani\ 0:3 (19:25, 1625,
25:27). Końcowa kolejność: 1. Jastrzębie
3 mecze, 6 pOO\I6w, 9:3 w setach: 2. Neftianiil35 7:3;3. Kazimien: ·Ploolleń 34 3:6:
4. ResoI'l8 33 2:9. AesovIa: 1, mecz- Kopclńskl. Kowal, Szczygieł , Kanwda, lawa-

","",_"""",,,"" 1_1,.lo>
dryassek: 2. mecz - Marek Wilk. 'Modyka,

_ _ ""',",",,""(11-

bero) oraz Szczygieł, Kopciński . Augustyn,
Kier~c\Wc Resovii slUada podzięko
wane dyreI\cjI ROSiR-tl za ~atne I.JOO.
stęprienie sali.

gb

Sugier
za Domarskiego
Zarząd PolonII Przemyśł
zwolnlf trenera III · łłgoweJ drużyny piłkarskiej Jana Oomarskiego. Jego obowIązki powierzono Krzysztofowi Sugierowi.

rezygnacji z Lls!ug zdo---

P byw(y .•zk1tej bramki" na We.LYl·Z)'IIą

mblt'y w 1973 r. byly nil'z:rd{lwalawyniki Polonii, któr:l jx) 6 kolejkach zl:!romadzi la zaledwie 5
punklQw i zajmuje 15. miej 'iCc w
wbeli. Swt~ stym ,.gwoidzicl11" okaza/ si~ oSlatni •zremi.wwuny u !>ie~
bie llIU';" 1. bt.'lliaminkicm - Lewarlem Lubartów. J. Oomttl'>ki prucownt z Polonią od grudnia ub , roku.
C'lwartkow{' 7.:lJt.X'ia JJ I - ligowców Polonii poprowadzi! już 45 - IetI\i KrlY\llOf Sugier, trener II k ł .. ab.solwl·nt AWF Biala Podlaska. Jako
S't.kok.'I1icIWiec pmcował m.in. wC7.l1waju. 'l.u,;'lVirUlce i OSllltnio z grupami mlnd?iei.owymi w PQlorlji . wab
jące

BtURO OGŁOSZEŃ . R EK LAM ~
·111. Urf LubeIsIo;jej 3 - lei. (1).171 862-17·21, &52*'35,

lu (0-17) 862-16-52.

ul KwiIIIkowskiego 139. letJru 8504·94-07
pruz caIą dobf, w IOboIy I iwltla,

ul. 8 Marca 3. p. 309, \elAu a53-7 1 ~
Iw godz. 8-18, w soboty 1.30 -1 3.00)

Krosno - tetJlu (0-13) 436-67·18
Sanok - 11I1.(G- ' 3) 464-()2·93

Prumyit - 1111. (0-1 6), tn 670.27-00

StilOWI Wola - tlltJln (0.1 5) 842·43·96
Tarl'lObrzeg - tlI. (0-15) 823-20.26
Dęblea - le lJlu (0-14) 670.32-33
~"'_"""0gI0&z" ' ''''''ł90_'''''''_
...., .. ~ ..... f"~~.
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piątek

- niedziela, 1 - 3

września

2000 r.

magazyn

Auto
portret

141'1:n"
Za późno

.

Ewa

l

Mańkowska

Bardw szJ;.oda . i t' wa ngażowwle II' promocję Aleksand ra Kwa w/adze publicv lej Ie/e witji zbagalelizo wl/fy olxhm ly
20-lecia NSZZ " Solitla m m't" . Szkoda. bo wye/wle w Gdwiskll przez
międZ)'lUlrodol\'ą kOliferent..ję d okll/llellty,j ak lip . wniosek do ONZ o
og /oszeni;' 1 / sierpnia Dniem Międzyn arodowej 5olillur/laści.jClJ1I0VU/CVU' poparcie wcll(Nlnich polilyków, z Europejską Pl/rtią Obywatelską n(l t..·ze/e, pnymlPienia Polski Jo UE w 200] r .. t·zy IlPO nmienie się Lecha Wa /rs)' o wielką. porównywalllą t- powojel/nym 1)/(1nem M(lr.~/IiIII(/ ,pomoc y /chodniej Europy n ie dla Polski . ale lI/a Rosji, Bill/o m si i Ukrainy . 10 wydarzenia o ~"kali odpmvia dl/jl/cej rzeczywislemu ::naczeniu lIarodz;" "Solidan/oJci" . Bledną i .fmiesll/ prry
nich spory o to . kto IIUI prawo llo sl/kusji po boharerach Sierpnia '80.
SzJ:oda. że w okolicach I D-lecia .. S" Sejm nie ogfosi/ 3 1 sierpn ia
~wirtem INllisfIł"ow)·m . Nie hy /oby moie wtedy żenujących podchOtlów
roczn ico wo-polityClII)'dl, bo obcllOlly bylyby s(m kt..jollowan e IIslawowo. By /yby .i więlem pań.mvo wym wlaśn ie, a·nie związJ;.owyllZ , czy
part)jllym .
Teraz na to za późno j <:lI wcze.fnie W rtJzem.llI pdvw. bo przy k"i dej próbie dopatry wU/w by się 1/ inicjatorów nieczJ.ftych ifllellcji. Za
wcześn ie, b o g dyby z inir.j aty wq I/Sw lenia oS/atlZiego lin ia sierp ll i(j
świętem paristwowym wyszla A WS. mó wiUlw by: "robiq sobie .t wię
/O d la siebie". Gdyby za J o to samo zu biegali postkom /llli,i'ci, k omet/tarze najpra wdapodoblliej sprol\'atlzaly by się do kOllklu?)i: .,0.
zm v/l/Szc'Zlljq solid(l/"1lOśóowq tradyc.ję " .
Dobrze więc . i e uc:zesmicy gdmiskiej konfe re ncji zwrtkili .viI' do
ONZ o um iędzyna rodow ie nie dnitl narodzin .. 5" . W rzecz}' samej
te ll rud, .~polecz,,)' spowodowal dog lębl1ą <.ln ianę m ap )' sta rego
konty n entu.

nictwo - na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu MI·
kołaj a Kopernika w Toruniu .
Od 1989 r. dyrektor Muzeum
Rzem iosła w Kroś nie, znana
w mieście i nie tylko z wielu
ciekawych inicjatyw, m .in.
wystawienniczych I wydawniczych. Mężatka od 17 lat,
mama Bogny I Wiktora (dzieci zdolnych - podkreśla). Niepoprawna romantyczka. Wierzy, że jak się chce, lo można
zrobić wszystko, lub co najmniej wiele.

cecha pa-

ni chllrakteru?
- M y ś l ę , że a n gażowa n ie siC
do kolica wc wszyslko. co robi ę .
- Czego w pani ludzie nie do-

ccniuj:t?
- Dobrych c hcc i - 1.l1WSze.
- J aka jl'Sl Imni główna wada?
- Nerw owoŚĆ . c hęć wiedze ni;J
wszys tkiego o tym, w CO s ię a llgaz uję,jed n ym sło we m - nadadpowied 7.i aln ość.

- Kto lub co najbantziej panil}
s mieszy?
- SYlUacjc - chociaż c1.a5ami Sl!
[O gorLko-smieszne doświ adcze
nia. ludzie z poczuciem hu moru ,
dobre żart y rysunkowe, niektóre
piosenki .
- Jakie bl\,-dy najłatwi ej pani
wybacza?
- Popełniane przez roztarg nie.nie, w rozpaczliwej g l upoci~ i te
nieśw i adome.

- Jakich błędów pani nie wybac7.a?
- Zamie rl.o nyc h . przem y ś la
nyc h i wyklllkuloWMych ś wi nstw,
bezintereso wnej za wi k i i nie ko mpete ncj i połąc zo nej z samouwiel bieniem i niechęc i 'l do na-

BABSKIM OKIEM
- Kog o ze współczesnYl'h
pani poznać os obiscic , z kim s ię zaprzyja ź ni ć?
- Pozn aję wielu ludzi i takie
mam s zczę ście. ze są to w w i ęk 
s zosc i oso by wn os zące wiele
d o brego w moje ż yc i e , Mam
n a d zi eję, że 10 szczę śc i e mnie
nic opusc;' a za znajomo ści a
mi z tz w . " naz wis ka mi" nie tę
s kn i ę . Autorytet y to zupe łni e
in na k wes tia, a przyj aźn ie 10
l a ta pra cy i ws pó ln yc h do swiadczeri.
- A kogo z pos taci !ile rackich, historycznych c. hci a.łaby
pani poznać?
- Naj wygodniej byloby m i eć
we hi kul czasu i decy d o wać s i ę
rac zej na miejsce i c zas n i ż na
j a k ieś ko nk ret ne postac i.

uczenie s i.; czegoko lwiek.
- Co w pani wzbudza l ęk ?
- N i ed ołęż noś ć. dłu gol rwa ł a
S;JmOtnoSć . utrata rodziny, przy-

c hciałaby

j aciół.

- Kiedy pUlli kłam ie?
- Kiedy jesle m napr.lwdę zmuszo na.
- J acy są ulubieni pani bohatero wie literaccy, liImowi?
- Z dz iecins twa - Muminki,
poJ.niej Ania z Z ielonego Wzgórza, Ko lum bowie , hr.Ja nusz Myszy ń s k i. BHrbam i Bogu m ił Niechcicowie.
- Z kim c hcialaby pani z naleźć się ilU bezludnej wyspie?
- Wytrlymałilbym ta m nic d lużej ni ż m iesiąc i tyl ko z. osobą.
klóra tei mia łaby och otę na moje towarzystwo.

- Co by pani zrobiła, gdyby
milion w totolotka?
- Najprnwdopodobniej bylabym
przerai.ona, ale poradz iłabym s0bie z tym problemem . Polo wa na
potrzeby rodz.iny - no . może tr0chę w ięcej niż połowa. podróż do
Pragi (na tydzień i bez konieczności biegania z wycieczką) , s fi nansowanie wydania kilku tomików z.aprzyjainiOllym poetom, kilku naukowyc h o pmcowan do tyci'.ących Krosn a.jakieś bardzo wesołe p rt:yjęci e d la p rzyj aci Ó ł i ...
chyba mu s ilLłlLbynl się jeszcze zad łu żyć. Nie. gram w lOlolOtka i nie
wygmm miliona.
- Kim chciałaby pa ni być ,
gdy by nie była tym, kim jest?
- Wo l ę o tym nie my śl eć .
Zanotowala EWA GORCZYCA

CHCe BYC /I1/N/E5n;:&11 ...

Nić WI6?7POKIt'110NlV/1/A

Oszczędne

palenie
dowci p o

skąpcach :

Nauczyciel do ucznia: - POklL';:
na mapie Mo ric Czarne . C1.e rWonc i 2:ólte. - Nie mog\'. proszt,: pa·
na . bo na tej mapie wszys tkie morl a majll ko lor niebieski.
Pe łzn"

obok siebie dWll wę le. czy j a jeste m jlLdowity'! - Nie wiem. :! czemu pytasz?
- Bo w ł aśnie ugryzłem s ię w ję·
zy k. ( N adesłab Pau lina SZl'zypck
7. Rzeszowa)
Ssss ł u c haj ,

Do s k ąpea pn.yt: hO(Jli z wi zyt ą
d ru gi sk'lpiec . PokręciI s ię po pokoj u i mówi: - Alc;i. lU zimno u
ciebie ! - Nie wiedzialem.lc prlyj dz iesz - ()(Ipowiada gos podan. - i
napalilem tylko d la jednej osoby.
A teraz wrzeSuiowi ka ndy dac i
do nag rody za rozśmi esz ani e:
Sześć

liter

Na le kcji gcogT<lfii nHuczycic l
pyta S tas ia: - Kt ó r3 rzeka jest
d lul.sza: Ren czy Missisipi? - Missisipi - odpowiada ucze ri . - Do~
s konalc! A mniej w ięcej o ile'! Do ~ład n i e o sześć liter. proszę
panI.
- JH$iu, kt o jest nHjbardziej leniwy w twojej klasie? - pyta oj ciec syna. - A co to z naczy le ni wy'! - To k to ś, kt n nic nie rob i.
tyl ko przyg hlda się jak inni prac ują . - A! - nagle doznaje olś n ie 
lIia Jasio: - To prlecież nasz pan
od matematyki!.

Wybaczam
- Pan wybacz)'. dyre kto rl c. alc
w ubi egły m m ies iąc u nie <ł osta 
le m premii. - W por,qdku . wybac za m, .. (Nade s i ał Ma rc in Kokoszka z Mielca)
Bezsilność

Lekarz do le ka rza : - Mam
d ziwny przy pade k. Pacj e nt ju ż
dawno powinie n zej ść , a on 7.drowieje.- Tak . ta k - odzywa s ię kolega - czasem medycyna jest bez·
s ilna ...
ml;iczyzna pyta s ą
siad k ę zapatrzo n ą w ma rle: - Czy
to pani syn sypie piasek do mojego kapelusza'! - Ależ s k ąd ! Mój
sy n w ła sni e sprawdza . czy pa ń 
skie rad10 d zb ła pod wodą!
Na

p l a ży

Mamy Jordan

wygrała

,

OOŚMIEWACZE

Mamy Od ś miewa cza Sierpnia 2000! Zaszczyt ny tytuł
przypadł tym razem pani Joannie lyszczarz z Godowej .
Gratulacje - już ·stówka Idzie
poczt ą. A przyznali śmy j ą za

za wczesme

Jniew.~kiego

wentka lO im. M. Kopernika
w Kroś nie. Studia - muzeal-

główna

.

JAROSŁA W A. SZCZEPANSKI

Ewa Mańkowska , ur. w Polczynie Zdroju w 1960 roku,
krośnianka od 1973 r. Absol-

- Jaka jest

- ,

ANNA KONIEC KA
Mój syn by/normalnym dz.jeckiem . Dopie·
ro gdy mial kilkonl/Jcie lal . wrierrtowaliśmy
się , i e IIW talent i będz.ie kimf wyjąLlww)'l7I 
ItI)'VllIta OSllIlnio będąc Ił' Polsce malka M it..-h(lela JordaJl(l , najsltJwniejszego na świecie koszy/wr..a.
Pan; Jordafl zuloiyla u siebie . w Ameryce.fllndację. Pomaga ubogim d ziecio m i ma Ikom samotnie je lVydlOwującym. W Po lsce p osll/lIo wila szukać inslytucji pokrewnych . I w ogóle zobact.)1.', jak u nas
jest Z tą pomocą . Moment w),brala dob ry. Tui przed rozPOCZęciem rok Il szJ:olnego, gdy samo m e ma Iki są jeszcze w .fzoku po zlikwido wa nill specjalnego dm l(l/ku. j aki dosta .....(I/y 11(1 liCZące sir dzieci. a pozoslale rmlzin)' licUI w pap/ochll. ile jeszcze .. zrejorlllowana edukacja" I\')'s::flrpn ie im z kieszen i. Refart/Ul posUl wi/a bowiem lIa w )'·
1I"lI'có l\I książ.ek. nie I UI dzieci. To oni I1Illją lilrobit', aftlan/ropią niech
.yię ZlljlllUfll ml/III)' Jon/w!. POtiręezJl iki./witJ)' I\' paru \I'llril/madz. wydaj l' 90 wytll/wn ic rw. Ił! s umil' ponad 40 mln eg zempll/T::;y.1 Kaw uś to
/rzel}(J upch /UIĆ.
.
ZoniWII(łSllI/a lHXlręcvliko .....a refom Id. pm .....adz.iliimy redakcJjlll1 akc.ję ,JOd "lIS/cm " MWfI dl" ciebie ksiqżJ:;-·. Zbieraliśmy lI iepO/rzehlll!
kOlllph'l)' i rollltl>\ lIliśmyje rym .l.16ryf:h nie byto sw e 11(/ kI/pienie IUJlvych.
Akcja cieszy/a .fie og romnym (XJw()(IZ/!IIiem. Dziś je.ft " iemo j i\lYI. bo j ak (Wierl/d Vlajmlla n(II/t.."Zycielkt/ - w rok bftllf jlli 1I11ectlllc przez milIisll'Tstll'O kf1ll'jlle IJtXJrrt..7J/iki . P~•.ed ei wJlklll'IIicMCI fmlSZJI z <"l.ego.i' .t>i.
Pl/ni Jortla f/ prz)j ecluda przekOllywm.' mls.~.e IWi n o in wes/ować IV
dzieci. Nori.m/a o O"" hic/żkę. któm Ifkrń/ce <.os/lm ie przet/umllcZOlIll
IIaj(z)* polski . Chyba lIiepo/rz.eblllt' . Bn ll/li h iednc dzieci. alli ich .fa //Joltle li liI/ki lej książki nie kllPilJ. Bo za co?

POZA MIASTEM
~

Troska o moralność
"mrówek"

,
~

l<

~L

_______________________ -'

Co to je ~1 .~ZCZ9śc ie '! - pyta nauczycie lka w moskiewskiej szkole. - Szczę ście m jest lO, 7e urodzi li śmy ~ ię w ZSRR - odpowiada
Wania. - Bard zo dobT7-c . A mo że
wiesz. co to jest pech'! - Pech polega na lym, że w łaś n ie nam prL}'dun.yln s ię tO szczęśc ie .. .
- S ł y sz a ła p:mi . s ąs i adko , że
Ko walski w po n ied z i a ł e k kup il
samochód . ;J w czwane k by ł o j u ż
po ni m'! - Zabił s ię w wypadk u'!
- Nie , u m a rł z g ł odu. ( Nade s ł a 
la M a łgor za t ll Gło wac k a z Rze szowa)

Ekspert
Ojciec do syna : - .Synk u, dlaczego na.~z pilol nie d ziala? - Nie
jeste m ekspertem . tato . ale chyba
d latego, ze nie mamy le!ewi1.Or:t.
Z dJ.ienn iczka ucznia: .. Wyrzucil ko ledze tcn kę pn:er. okno i po-

wiedzial: .. Jak koc ha. 10 wróci.
NlL tomiast wt'zw ~ny do odpowie.
dzi mówi , że nic będzie uzn awu ł
bez lICIwokala".
Szczyt sadyzmu: - PneSlraszyć
strusia na betonie. (NadesłlLł Duwid
Lato)

Bez wina

- Do czego można porównać- narzeczon ą'!

- Do butelki do brego
wi na . - A żonę'! - Do butelki po
wi nie ... (N3des łał Marian Czaja)

• Zach~my do nadsyłanIa dowcip6w, klóte będą walczyły o pałmę pierw.
$zenslwa we wrześniu . Przypominamy.
Kto nadeśle najlepszy dowtip. otrzyma
tytuł OdśmlewlCu Września 2000 i na·
118 czytelne
najwyieJ z pięcioma .tartami pod
adresem: Redakcja . Nowtn ~ , ul. Kra·
sze'ł"skiego 2, 3S-Ot6 Rzeszów, z dopiskiem: Odśmlewacze .
ak
g/odę 100 złotych, Czetam ~

1i5t~

KRZYSZTOF SZELIGA
Niedawllo I,i~'atelll o .. mrulI'k(/l;I! ", czyli osołxlcli. które wielekroi prze ·

d uxb:1prze:; granicę . :,eby kI/pić 1/ pobrao'mców II1ISZyCl! poiminiowych
róine napoje, o mniejszej i więksuj :Jlw(lrlo.fci alkO/lollI . w k:,t' clikier ilP ,
Wyroby le Si/U Sllsi(/(ftjw Iwisz.e ijeśli się je prznliesie w do:.wolrm ej ilf1ale wielokrotnie, lO /110:"111 fUl ly m •. imf1orcil' '' Ze/robie .
Prze.d kilkoma dnill/ll i. IIlI m biei ach Podkarpacia, spolka/ml UlÓW
cz/owicka-mnfwkę . klór)' spojr:;al tUI mnie :; wyrzlllem i powiedzial: - Jak
/XIII fll/f,isa/d o IUJluJlu fUl gnU/icy. /o ad razu . IUl drugi dzień. celnicy wywiesili oglm ul/ia, ie CIIkm nrovUJ prz.y nieSt..' O'lko O· fi . ile /rzebu na w/a.f lll' potr::.eby i tylko na Cli/S podroży.
- Naj moclliej pru /muwm . lIle sądzę - powiedzialeIII - te Glówlly
Uf7.lłll Cellly flie podej muje decy<,ji pOtl wpf)w em prllSy. Jeśli [JQ(1qt)·ć 1f1kiem fNlliskiego TOZl/mO\l"Clllia, la obawiam sir. ie przypis ze mi fNln takie
wspó/alllorrlWo oSlllll/iego (HJSlUIIItlI GUc. klóry .fugem j e, ieby alkohol
i lXlpieros)' mogli przewozić do kmju /ylko mryści . któ,..:y UJ gmnicq
pr~ebyw(/ją co /U/jmniej 24 !;Ot/:iIIY.
- Nie, () /O \I W lIie poSiid'fllll. Wl' nie wil'1II. C:;./.'f.W sir GUC IIwz.iqlllO bezrobOlnyc!r b./wgeerowcul\' . - On sif I/ie Inl·:ją/ - 1~)j(Jśnilem - ale chrom'
krajowy f1'<.J!nlysl i lloc/ux/y Skmhu PlIn.mm ortt:. moralllość I/t/SUI ooradówq .lx!\',;;pl1I GUC.jllk powieddu/ dla prusyfr80 pre:.es, 7J)igl1iew BI/F/k.
diet! . ~l'bY INJIs<)' oo)w m ele p,.:.eJ'wwili sir IlU iI/ile fl!gll fnl' sposoby Z/Imb koll"O/lw. - CiekcMjeslem,jaki illllYleg(llny sfJf/sółJ lI1robkoll"aniulI1bglby
mi :a;W'f1OfI(JIV(W leI1IJreZt',f - rzeki m:gł}r"Jf.':lllty e:Jek - mr(jll"kcl.
ści.

Wyprawa trwa
Wyprawa naszego dziennikarza Ryszarda Wędrownego po Koron, Gór
Polskich trwa. Dziś kOlejne szczyty Śnieżnik i Kowadło, czyli 10. I 11 . (z
dwudziestu ośmiu najwyższych) - zaliczany do Korony, które zdobył nasz
dziennikarz.
Na zdjfClu obok
- krzyż na sudeckim Śnieżniku .

__ na
Nie na każdą kieszeń

Korona Gór Polskich. Góra dziesiąta i jedenasta

,

W Nakuru
ANDRZEJ TALAGA

Patrick i Zainabu slużą w
straty przyrody parku narodowego Nakuru,
o wieczór odprawiają W7.orowany na brytyjskiej musztrze
rytuał zdejmowania kenijskiej flagi przed głównym wejściem rezcrwatu , by o świ c i e z honorami
um ieścić ją z powrotem na miejscu.
Oboje n oszą czyste z ie lone mundury i czarne wojskowe buty .
Zainabu pokaz uje je z dumą
.. wasungu", jak w języku s uahi ł i
o kreśla s ię białych ludzi. by docenili. W Kenii, gdzie więk szość ludz i musi zadowalać s ię postrzę
pio nymi podkoszulkami i sanda-

C

Snieżnik
i Kowadło

dziej zagrożonego gatunku Afryki .
Niewielki park został otoczony dru·
tern elektrycznym. jest strzeżony
pl7.ez malą annię strażników . Od
czasu do czasu wladze zllm ykają
dla ruchu śc i eżki biegnące w pobliżu legowisk nosorożców . biada
przewodnikowi. klóry prowadzi

RYSZARD W~DROWNY

nimi turyslÓW.
Kiedy toyola z czterema mundurowymi zatarasuje drogę jeepowi z europejskimi gość mi. kierowca musi

dlaczego

Rekompensatą

na

asyw Snieżnikajest n ajwyż
szą grupą górską polskic h Sudetów Wschodnic h , a Śn ieżn i k
(1425 m) jesl najwyższą górą lego masywu.
Wejście na Śnicinik jest moiliwe z kilku slron , m.in . z Kleina .
Idzie s ię koło wejśc ia do popularnej wśród turystów Juskini Niedź
wied7jej (warto do niej zajrl.et !) i
słynnego ,Żt6d l a Mariana" (wa r10 się napić!). Mijamy leż schronisko .,Na Ś nieżniku" (1250 m).
Na szczycie rwcaj ą s ię w oczy
resztki wieży widokowej , wysadzonej w latach 70. ze względów
bezpiec-LCństwa. Ze szczytu mo?...
na zejść Im SUOIlI,: C""l.cską (pl7..cjście
graniczne) lub, wracajijc, zajść na
zimne piwo do schroniska .
Ze Snieinika dobrze widać Góry Złote oddalone o ok. 20 km ,
jedno z najdłuZszych pus m w Sudetach, ciągnące s ię o k. 55 km od
prze łęczy Kłodzkiej po przełęcz
Trzech Granic (granica z Górami
Bialskimi). '

M

Strażnicy żyj'ł wśród zw ierząt
ca ł ą dobę.

Ich domki stoją weparku. wychOOząc w nocy
z.u potrzebą trzeba uważ.,ć na bawoł y pas ąc e s ię dos ł ownie pod
oknami .
- Kiedy jest naprawdę ciem no
przy c hodzą t eż lwy . polują tu ż
obok - uprzcdz.u Patrick wskazując
na zarośl a otaczające budynki .
Zapomina Ostrlec prl.ed koczkodanami, które mimo niewielkich
rozmiarów potrafią dać się we znaki bardziej niż głodny król zwierząt. Małpki przyzwyczai ły się. że
podrzucają im jedzenie.
otwarcie torby lub plecaka
jest dla nich sygnałem do obiaTstwa . jeś li ni c nie dostają , same
dobierają s ię do bagażu . Nie po.
magają myki . kopniaki i wymachiwanie rękami - koczkodan y
szczen.ą zęby ani myś l ąc. odej ść.
Tymczasem jest prosty sposób
na natręlne małpy: wystarczy podnieść coś z ziemi i wykc;mać ruch .
jakby rzucało się kamieniem - napastnicy uciekają w popłochu . Jednak wiedza ta przychodzi często
zb)'l późno. gdy bagaż został ju ż
spustoszony .
•

ludzie
Każde

buty

coś znaczą.

Strai.nicy nie zawsze pi ln ują bramy, częśc iej w terenowej toyocie
patrol ują busz wewnątrz parku. Na
takie pnejaidżki zabierają już nabi ty ka ra bi n automatyczny , bo
moina na nich spotkać uzbrojonych kłusowników.
Nakuru jest pierwszym w Kenii
re7..erwatem nosorożców, najbar-

KRZYŻÓWKA NA LATO

ALFABET BIESZCZADZKI

U jak...
Ustianowa
Nazwa wsi poch0d7j najpcwniej
od węgierskiego imienia Istvan .
M iejscowość leży częśc iowo na
głównym wododzialee uropejskim
oddziel ającym z lew iska MorLa
C7.amcgo i Bahyckicgo. W 193 1r.
na gnbiecie Zukowa pows tal o
słynne lotnisko szybowcowe. a u
podnóża góry wojsko wa szkoł a
szybowcowa. W 1939 r. dysponowala ona 774 maszynami i 54 stanow iskami startowymi. Szkol iło
się lU od 300 do 1000 pilotów mie-

sięcznie . Po wojn ie zostało już tyl-

tyje

ko miejsce po szkole i lotnisku.
W latach 70. wybudowano tu
najwi ększy w Po lsce kombi nat
drlCwny. zauud niający nawet do
I 300 osób. Gdy splajtował , więk 
szość spr/~tu rozk.mdziono albo
rozs przedano p6łdanno . Dzi ś w
halach po kombinacie dzial8 kilka
małyc h spólek dn.ewnych i jedna
produkująca styropi an.
KP

k6w.

W jak ...
Wilk
Upodobał

sobie Bieszczad y.

lo

o k. 300

Pi ękne,

wn.fł

Już W

:>

O

;t

O
Q
O

'"NW
dl

czwartek

Kończy si~ wakacyjny konkurs,
ale ko lejne Państwa foty nadal na-

int e li ge ntne
niezwykl e rodzin ne . pl ywają . Zainteresowanie konkurGdy zd yc h a członek w ata hy. sem przeroslo nasze najsmic.lsze
inne potrafią wy ć z ż alu przez oczekiwania. KOlejne zdjęcia opuw ie le dni . Ale je ś li jaki ś o so b- blikujemy w pnyszłym tygodni u .
n ik z o s t aje ra nn y . pozostale
A dodatkowo w NAJ BLI ŻSZY
porzu c ają go na pastwI,: los u .
CZWARTEK ukaże si~ specjalny
Wilki zos tał y bardzo prze- dodatek " Lato". w którym opub1.itrzebione w lalac h 50. i 60 . Od kuje my - na kilk u b ity ch stro·
kil ku lat są pod ścis ł ą oc h ro ną . nach!!! - DOD ATKOWO KILP ro t e s tują przec i w te mu hoKADZ I ES I ĄT
WAKACYJ do wcy o wiec. kt ó r zy ponoszą NYC H FOTEK . Ich autorzyOlJZys trat y . Nied awn o min i s ter ·maj;l - oprocz honorarium - także
oc hron y ś rodow i ska wyda l ze- upom inki - nies podzianki. Nie
zwolen ie na interwencyjny od- przcgap! JUŻ W CZWARTEK!
str zal 10 najbardzit!j agresy wWyniki konku rsu - za tydzier'i.
nyc h drapieżn ikó w .
w piąte k !
zwierzę ,

4

8
11

ITI] 1'1' I' 11'I [T]J 1"1"1"1"1"1"1
7

lilery z ponumerowanych pól. Hasło należy
pod adresem: Wydawnictwo R·press, Dział Marketingu,
35.016 Rzeszów, ul. Unii l ubelskiej 3, do 8 września z dopiskiem:
~Krzyżówka na lato·. Na kartce pocztowej należy nakleić datę dzisiejszego wydania _Nowin~. Nagrody - ekstrakoszulkL
Rozwiązanie .Krzyżówki na lato' z nr 162: . Lata jak oparzony". Nagrody wylosowali: Zofia Pawełek z PustkOW8, Marzena Marki z t..
tajska, Wiesław Chrunowski z Rzeazowa. W sprawie odbioru nagród prosimy o kontakt z Działem Marketingu, tel. ((}17) 862-67-n.
Rozwiązanie tworzą
przesłać

'"

KP

\\ ESOtE H1STORY,jKI RULLSA
Q

i
na Snież

zamknięty

szlak. Jeśl i nic zdoła ich przekonać.
płaci wysoki mandat , a nawet może s traci ć l icencję , czyli źród ł o
utrzymania.
wnątl7.

lami ze zużytych opon samochodowych , takie wypastowane, nowe

długich

nik I Kowadło jes t wspanIała
panorama okolicznych g6r.

gęsIo tłumaczyć s ię ,

wjechał

po

męczących wejściach

Najk rótSZ:l lTasa na najwyz.szy
s zczyt Gór Złotych, Kowadło
(989 m) wiedzie z Bielic. Wano
wybrJc sil,: jednak z Lądka Zd roju. a ko nkretnie ze stacj i PKP .
Idzie się przez sku1isty Trojak i
przeł . Giera łtow ską . Szlak s krę
ca do g ranicy polsko-czeskiej i
prowadzi na K owadło. Po drodzc
miniem y interes ujące grupy lokale k (m.in. na Łupkowej).
Na Kowad le warto spędzić
czas, bo wido ki są palce li zać.
M ożnij też bezkarnie wdrapać sil,:
na czeli ką . w yższą o kilk u me•
trów, CZl,:ść szczylu.
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Od 15 wrzesnla

nowi autorzy,
nowe rubryki
więcej sportu
ciekawsze
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P iękne

panny zapraszamy do

udziału

w sesji

zdjęciowej

WYBIERAMY MISS NOWIN 2000

...........--Izabella
IWan

Jest tegoroczną
_
_ abbu·

Ma 22 lata, 170
cm WZItISbJ. wyrriwy.

dowlanego. Ma 20 lat,
164 aT! wzrostu, wyn'ia.
ry: 88-68-88. Interesuje
się poezją, chttnle siu.
cha muzyki poważnej,
tańay w dyskotece. W
.N" rozw i ązuje krzy·

~ PrtJtektuje utn·

.-a i sama je szyje.
pywa, J8Źdli na

.-

żówki.

r0-

werze.. Czyta weekendOwa wydiria N ,
a w nich horosAop,
bo 10, 00 wnim przepowiedziane, jej sit

K'"

........

Ma 20 lat, 172 cm
wzrostu , wymiary :

_
-.
_."""'"

przyjęta na I rok PolItechniki - klefuflek

j!lsę~szcze.

środowiska.

Będzie uczyć się

g6łnie

tego,

się zająt

w
przy szlości. W .N", naJ-

czym chce
chę tniej

Sprawdź,
I ) Pierwszy
pojawił s i ę

stół

co wiesz

tenisowy

c) Pluton

B

w:

a) Anglii

5) ,,1l7.iadek"
to przydomek:

b) Francji

c ) Niemczech

a) Władysława Sikors kiego

2) l\1ulI7.oleUIII Leni na

e)

bl Józefa Pił s udsk iego
Władys ława

Andersa

7.1I:tjduje s ię w:
6) Wulencjllleży w:

a) Pe tersburgu
b) Wladywos toku
c) Moskwie
3) ,.Medaliony·· nalli.sula :

7) Wolfsb urg to:

a) Mar;,1 Ko no pnicka
b) Eliza Orzeszkowa
e) Zofia

Nnlkow~ko

4) Najdalej oddaloną
od SIOIica pl a n e l ą jest

a) Merkury
b) Jowisz

Oddaj

głos

na

swoją faworytkę. Możesz

rK1i~;d~j;;y
Tylko do 18 września bę
dziemy drukowa ć zdjęcia
kandydatek do tytułu Miss
"Nowin" 2000. Finał konkursu odbędzie si, miesiąc póź
nlel. W jury konkursu zas ią
dzie Izabela Trojanowska.
Źgloszcnia ka ndydatek przyj-

mujemy do 8 wr/.c.~ni a . P~ lmc paa) Hiszpanii
b) Ponugalii
c) Wloszcch

,l) zw iązek chemiczny

b) marka szwedzkiego
s.1nlochodu
cI miasto w Niemczech

Odpowiedzi
na "Ir. 26.

..... '"

rozgrywkami

r1e po Euą:lie. W.J(
czyta wiadomości

czyta wiado-

mości z kraju. śled z i
ogłoszenia .

ENCYKLOPIDIA W CH.OWlE

._1Ip.

Ma 19!at. t73 cm
wzroslu, wymiary:
65-63-90. Uczy się w
studium finansowo
• ekonomicznym w
Rzeszowie. Interesu-

90- 68 -94 . ZosIata
ochrona

ma.n.dN
"""'"

nie maj" więc niewiele czasu . aby
umówić s ię na sesję zdjęciowij . W
tmkcic finałow)'ch prezentacji kandydatek do tytu lu M iss 7.ilipiewll
Izabela Trojano wska. ZnanIl ze
SI:tr)'ch przebojów (np ...Tyle samo
prawd ile kł amst w") i telenowcli
pl. .. K ląn", Do Akademii nil linał
naszego konkursu prl.yjcdzic pro-

SIO Z filmowego planu.
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Czytelnicy mogą glosować na
swoje faworytki. przysy łając do
nas kupony. M ożn a wys lat na tę
samą d ziewczy nę więcej kupo.
nów. np. 1000 w jednej kopercie !
Na ich podstawie i g ł osów re·
dakcyjnego jury wytypujemy fi·
na łową dwu dziestk ę . Laureatki
znprezemujq się prled publ.icz·
nokil! w Akademii klubie EH w
Rzeszowie. 13 paźd zie rn ika br.
Wted y ujawnimy werdykt i oglo-simy Miss .. Nowin" 2000 . Roz·
damy wiele innych tytulÓw. DIn
finalistek mam y nagrody. Funda·
torem sesji zdjęciowej dla trLCch
dziewctą t w magazy nac h np .
..Dzie..... czyna. CKM ,jest Agencja

1~~,
- .. ~

- -~ ~

:;.z:.7~~

Rze.szów, ul. Kopernika 12
D.H. Uszatek
tei. (017)-852-72-66

Ro res M ode łs z Krakowa. Pre·
zenty funduje Casinos Pola nd ·
kasyno w R zeszowłe. Miss w na·
grodę z osobą towarzyszącą spę.
dzi t)'dzien w kurorcie nad Morzem Sródziemnym . Wybierze
spośród Maroka. Thnezji. Egiptu.
Turcji lub Cypru. Na wycieczk~ w
te same zakątk i świata z osobą
towar.l)'g..ącą pojedzie taicie Czytelnik . O te wyprawy zadba Uiu·
ro Podróży VING z Rzeszowa.
przy ul. Kopernika 12. Finalist·
ki otrzymaj'ł także kosmctyi.~t&
lewizory. spn.ęt hi-fi. propo'1.jcje"t
pracy w agencjach modelek .
Sponsorem konkursu jesi również.
siec sklepów FA RAON przy ul.
Hardowskiego l Grunwaldzkiej
w Rzeszowie. w których można
kupić niemal wszystko najtaniej .
W konkursie mogą w ziąć ud zia ł
panny od 16 do 28 lat. bez ogmn1cze(i wzrostu . Zapraszamy na
bezpła tną sesję zdjęciową przed
o biekt)'wy fotore porterów. 8m

q:>
Casinos Poland
Kasyno w Rzeszowie

