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GAZETA CODZIENNA I
W czumie panuje
półmrok. Na ścianie

- NIEDZIELA

brać najwspanialszych ludzi tego regionu lub z tym regionem związanych .
Ludzi wybitnyCh, którzy swoją pracą i
działalnością w kończącym się tysiącleciu zasłużyli na to zaszczytne
miano. I to w różnych dziedzinach życia

Najdroższym żużlowcem

na

wiszą łapy niedźwiedzi

i

PIĄTEK

Dziś startujemy do drugiego plebiscytu organizowanego przez naszą redakcję ,
tym razem o tytul eCzłowie
ka Tysiącl eci a Poł sk i poludniowo-wschodnler·
p rzy pomocy Państwa chcemy wy-

liście

transferowej
klóry

będzie R. Oados,
został wyceniony

szamańskie bębny.

na 400 tys. zł.

Będą 5p:lre ernr::ąe. będą też

niezle nagrody. Fina! plebiscytu w stye:zniu.
Pierwsza część listy kandydatów oraz jak glosować.
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Czytaj na sir. ~

Chcemy godnie żyć Bywa'cy świata
Regio nalni oficjele najczę.kiej
odwiedzali w tym roku Rzym i
Watykan .
• sir. 3.

Śmiert w ogniu
W powrLe zginęło małżenstwo.
[ch cia ła wstaly zwęglone .
. str.4.

skandowały pielęgniąrki

Protest
w białych czepkach
LESKO. W czwa rtek pi e lęg

niarki i położn e z miejscowego SP ZOZ przyłączyły się
do trwającego w wielu miastach Polski protestu. tąda
Wciąż
ją podwyżek płac. Zapowiadają , że jeśli ich postu laty
bez lekarstwa
nie zostaną spełnione, odejPierwsz y w Polsce c hory na ~ dą od lózek pacjentów.

H IV pochodzi z naszegi I\!gionu.

• sir. 5.

Nauka bez ocen
R ze~zowscy nauczycie le zainteresowani pomys le m s wo ich
przemyskich kolegó w.
• slr.5.

Wolne soboty
Plaza chce

budować

w Rzeszowie

Tygodniowy czas pracy bez
zmian. wszystkie soboty wolne,
moż li wość wydluinnia czasu
pracy do 10 godzin dziennie i
zachowanie d o ty c hczasowego
wy n agrodzen ia - to g ł ó wne
zmiany w Kodeksie-pracy, przyJęte przez Sejm.
• sir. 7.

CENTRU
ANTONI ADAMSKI

- W R zeszowie mogliby ś my
roOOty w przyszłym
roku. jeże l i ty lko dopelnimy formalności. Za leży nam na dobrej
współpracy z miastem - podkreśla Oszacka.
Na razie nie są zna ne szezegóły . pon ieważ nie ma jeszcze dokladn yc h planów. co dO położenia
i wielkości obiektu . Plaza buduje swoje centra g lównie w śród
mieściach . Mają one charakter roztywkowo- handlowy, gdzie w wolne dni udaje się cała rodzina.
Glówny nacisk położony został
na rozrywkę: w centru m znajduje się multikino (8 - 10 sal projekcyjnych roznej w ielkOŚC i ), łrc
gielnia. sala bi lardowa, restauracja oraz sala zabaw dla dzieci. W
części handlowej przewidziano
butiki do wy najęci a przez indyrozpocząć

RZESZÓW. Płaza Centers zamterz.a wybudować w mieście

centrum rozrywkowo-handlowe. Roboty mogą ruszyć
jut w przyszłym roku. Firma
twierdzi, że cały obiekt powstanie w ciągu 11 miesięcy.
międzynaro

laza Ccnters jest
P
budowaniem obiektów rozrywkowodową finn ą zajmującą się

handlowyc h pod wynajem . Na
Węgrzech, gdzie ma s iedzibę zarząd finny , powstało już 10 takich
obiektów - mówi Zofia Oszacka z
krakowskiego oddzia łu Plazy, Warszawskie Centrum wstało oddane do użytku we wT7.eŚniu br.
W budowie są też obiekty w Krakowie i Rudzie Sląs k iej.

widualnych kupców oraz

część

usługową.
Pł aza

buduje obiekty o trzech
mega (30 - 40 tys.
m kw .). ś red nie ( 15 tys. m kw. )
oraz mini (85 tys. m kw.). Mozna przy pu szczać, i ż Rzeszów ma
szanse na centrum średn ie (jak w
Krak owie) lub małe. takie jak
w Rud z ie Śląskiej. K rakowskie
(40 tys. m kw .) mi eśc i 150 skl epów i butików. supermarket. nowoczesny dom towarowy. multikino z 11 sa lami projekcyjnymi oraz centrum gas tronomiczne. W Rudzie Śląsk i ej ( 22 tys.
m kw . ) znujdzie s ię m.in . ok.
100 skl epów , d elikatesy. multiki no. W obu centrach zbudowane zostaną parkingi: na 1.5
tys. (Kr aków) i 600 (R udy S!.)
s amochodów .
•
wieLkośc iach :

wciąż pełny

-

szczegóły

str. 5

ielęgniarki

P niczy

i personel pomocw sprawie podwy:i'.ck pensji na rcce dyrektora SP ZOZ. Krystyny Wysoc7_m'tskiej. Ta zwołal a zebranie
ze związkami zawodowymi. Przedstawiłam sytuację finansową. która nie je~t najlepsza - mówi dyrektor Wysoczańska. - Znajdę jedynie ś rodki na wypłatę premii w wysokości 5 proc. za ostat·
nic trzy mie~i,lce roku . Nic więccj
złożyły petycję

na razie nie mogę zrobić . W pią
tek z107.ę ofertę. kasie chorych i
dopiero po podpisaniu kontraktu
będę mogła podjąć rzecwwe rozmowy.
200 pielęgniarek i położnych
przy szło wczoraj w poludnie pod
Urząd Miasta w Lesku. Delegację
przyjąl wiceburmistrL Zdzi sła w
Mamak . Protestujące poprosily o
pośredni ct wo w spotkaniu ze staro~tą bieszczadzkim Henrykiem
Gockiem. Prawdopodobnie prz.yjmie o n pielęgniark i i polożne w
poni edziale k rano w Lesk u .
Wcześ n iej kobiety prrejdą ulicam i miasta.
Zarobki średni ego personelu
medycznego (z 3O-letnim stażem)
nie pl7.ckraczają w leskim s zpilalu 700 złotyc h .
KRZVSZTOf POTACZAlA

Blokada
Nł5KO. DwIe godzIny zablokowana była droga SandomierzMedyka w miniony czwartek.
Po przefściu dla pieszych chodzili pracownicy miejscowych
Zakładów Mięsnych z transparentami. Od kilku miesięcy firma nie wypłaca im pensji.
Prołestrolpoczął wChwili,gdy
pracown icy dowiedzieli s ię . że
prokuratura w T amobl7..egu urno-

rzyla śledztwo w sprawie nie wyplacanyc h od pi ęciu mies ięcy pensji. Pracownicy z transparen tami
wyszl i na ul i cę i zablokowali ru ch l iwą trasę. Andrz.ej Gargas , poseł A WS .powiedzial. żejestobu ·
rwny d ecyzją prokuratury. Praco wnicy za kład ów mię s n yc h
wznowi li r6wniez straj k. Protestujący zapowiedzieli . że złoŻiI zaża lenia na decyzję prokuratury do
wyższej instancji.
zel
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Stronę przygotował Jarosław

A. Szczepański

-

LUDZIE I OPINIE

1 - 3 grudnia 2000 r. •

nowiny

(i',*':;;:',
ANTONINA

ANTONI ADAMSKI

KRZYSZTOŃ

" Podejrzewam , że Konrucjusz
trzeba się tak doskonalic, by obdarzac spokoj em
innych lud7j , przewidywuf nadejScie Tośki" - tak Wojtek Waglewski probuje określić Sl'dRO
refleksyjnych, pogodnych i jedn ocześnie prostych tekstów Anloniny KrzYS'ltOri. Piosenkarka,
obdarzona niesamowitym gło
sem o dużej skali, debiutowała
w 1980 roku na Festiwalu Piosenki Zakazanej w Gdarisku.
Potem było l miejsce na Festiwalu l>iosenki Studenckiej w Krnkowie. Następnie FAMA I inne
restiwale. Debiut ronograflczny
w roku 1990 <'.Inne światy").
Sława przyszła trzy lata później,
gdy piosenka ,,Perłowa łódź" z
płyty " Takie moje w\'drowanie"
zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie ,,Muzycznej Jedynki". Na
koncie ma 5 płyt. Jej muzyka
pozostaje wciąż niekOl1lt'!n:yjna.
Ostatnia płyta " Wołanie", dosllOna1e zaaranżowana , jest inspirowana ludowymi melodiami
z Ameryki Południowej , Arryki,
Madagaskaru, Rosji i dowodzi,
że Tośka ma jesza.e wiele do powiedzenia swoim słuchaczom o
miłoScl, śmiem i życiu, co udowodniła w Rzeszowie podczas
konttru z okazji Swiatowego
Dnia AIDS. alB

Plaza zamiast bazaru

twierdząc, że

Pożar

od telewizora
JAWOA-DOLHY ŚLĄSK. Tele-

wizor produkcji radzieckiej spowodował w czwartek pożar w
jednym z mieszkań w centrum
miasta. Dach nad głową straciła sześcioosobowa rodzina. Najmłodsze dziecko ma pół roku.

la pechowej rodziny urząd mia·
sla znalazł zastępcze lokum poinfonnował Wiesław Wojnarowicz, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej.
- Zapalenie się telewizora (O już
17.adkość . Kiedyś radzieckie Rubiny
tak często się wpaJały, że powinno
się je sprzedawać z gaśnicą - skomentowal sprawę oficer dyżurny legnickiej straży pożarnej. PAP- jasz

D

.•. ...... ............ ....
Salon ~'irmowy
CONRES TRADING Sp. z O~.

Rzeszów, Rejtana 36
zaprasza na

Ponad 20 niepelnosprawnych dzieci z Rzeszowa i okolic bawiło się w piątek z Eleni w'Teatrze nMaska~. Artyści-amatorzy śpiewali piosenki znanej wokalistki w ramach I edycji konkursu:..Każdy ma szansę na sukces~. W5rfSCY otrzymali maskotki, a rwyQęz(;oj wystąpiti na scenie w towarzystwie Elen!. ag

Z PÓŁDYSTANSU

MISTRZOWIE KIOSKÓW

Grudzień

politycznie upalny
Grudzień moie się okazać miesiącem gorącym ... polit)'CV1ie. W
piqtek i sobotę Krajowy Zjazd NSZZ .. Solidarnoić", tul którym moie się wiele wyja.vnić co da dalszego losu A WS. Kryzys II' Akcji dojrzał do roz.~trzygnięcia: są dwa wyjicia: albo A WS rozpalinie się
no dwa bloki - partyjny i Zll'iqzjwwy, albo utl'Zymlwa zosIanie jedIwić, może za cenę kompromisów - jednak pod przywoouwem "Solidarności".
W grudni/f odbędzie się także Krajowy Kongres Unii Wolności.
klóm tei znajduje się w poważnym do/kil. l lei są dwie moiliwoki: (llbo wygra nurt socjallibemlny Z Bronisfawem Geremkiem, albo liberalrlY z Donaldem TlIskiem.
Decyzje, tak A WS.jak i unitów, wptynq I/{l ksualt sceny politycz·
nej.los budżetu, a II' konsekwencji - tul los obecnego ptJrlamentu. ZLJtem ciekawie zapowindo. ,fię nie tylko weekend, ale tei i kowallUlwenhl.

Rozmowa z DARIUSZEM KOSICKIM, najlepszym kioskarzem w Polsce

Sprzeciw związkowców
interesowani są nie tylko pmsą.
w tym lokalną i tą .. koloroW:I" ,
ale też towarami spożywczymi.
Nie może u mnie zabraknąć róż
nych soków i innych napojów.
suchych ciasteczek. itp.
- POS7.erzy Pan teraz sieć kio-

sków , którymi

będzie

zawia-

d ywał?

- Bard zo bym c h ciał. ale w
Przemyś lu jest dość ciasno. Mam
na oku pewne miejsce: zobaczymy. czy s ię uda.
JAN JAROSZ

Duet z Sandomierza
Kiosk na rogu teromsklego
I Mickiewicza czynny Jest od
5 do 18. Panie: Barbara Gła
dek ł Henryka Gajewska pracuJ'" na zmianę. Jedna od ra-

na do 13, druga do wieczora.
Pracują razem od 22 lat.

- Wyróżnienie bardzo nas cicszy - mówi pani Henryka. Do-

WIELKI
KIERMASZ
w dniach
4.12. ·30.12.2000 r.
pono • pl. 10.00 • 18.00
sobola 10.00 · 14.00

CENY MAGAZYNOWE
od 200 zł
Kurtki od 120 zł
Kostiumy od ISO zł

MAREK jAKUBOWICZ

Najlepszy "Ruch"
jest w Przemyślu
- Jak długo pracuje się na taki sukces i który to j est pana
kiosk?
- To mój pierwszy kiosk, położony przy szpitalu wojewódzkim w PrJ,emyślu. a prowadzę go
dopiero od stycznia tego roku.
- Jak więc brzmi r ecepta na
wielki sukces ,,z marszu"?
- Bardzo dużo pracy i własnej
pomysłowości. Komisje. które
przyjeżdżały, najpierw z Rzeszo..
wa . a potem z Warszawy, oceniały doslownie WSZYStko: nie tylko asortyment, ale te ż ułożenie
towaru. gazet. czystość i przestrzeganie prlepisów prL.eciwpożarowyc h. Sprawdzano. jaki e
mam obroty. czy terminowo pła
cę faktury w hurtowni. Sami organ izatorl.Y konkursu przyznali ,
że waru nki są bardzo surowe i
trudne do speł n ienia.
- Czy połoźe ni e kiosku prz)'
szpitalu mialo wpływ na dobór
asort ymentu?
- Oczywiście . Moi klienci Z<l-

Płaszcze już

Przyjemnie pracować, gdy ludzie
Gajewska.

Hi~'lorię rzeszQwskiego JWlld11l w epoce kclpiwliurw korka XX w. moiJla ntlpisać "' kilkIl ulaniach. Nlljpie,..,,, sprze(lawono towary wproSI Z cięu/rowek 110 ploclI przed Urzędem Wojewódzkim. Postępem byty "szczęki" na tzw. placu Balcerowicza
oraz w okolicach Hali Tllrgowej. Długo trzeba by/o czekać. ai
,mieniollo je /UJ bardziej cywilizowalle pawilony h{jJIdlowe. Później
przerabiano hale zbwlkrutowanychjllbryk na niby-bazar)', wobec
których XVI- wieczllY bawr w Istambule je.fl nawet teraz szczytem
lIowlX:zesnoici. Jest jeszcze llom towarowy wg projektu l /ot 70. w)'posoiollY ai II' jedną windę dla kliefllÓIl'.
Jest teraz szalIsa na dopisanie dmgiego akapiw naszej historii
handlu. Na obrzeiach miasta buduje się hipermorket Lec/erm. W
~:ródmieściu moie Zlli pow.wać jego przeciwieństwo : Plaza Center,
gdzie wajdzie miejsce kilkod::.iesiąt lokali sklepowych. To propozycja dla rzeszowskich kupeów. którz)' boją .\·ię wielkopowierzchniowych marketów. JdU llo tego dodamy centmm uslugowe i rozry":koll'e (muitikino z kilkunastoma .mlami projekcyjnymi), będzie
10 inwestycja miastotwórcZll. Powstaną nowe m iejsca pracy.
Jest rylko jedno "ale" - ile czasu mila w Rze.fzowie załatwianie
formalności ? Ta, niestet)'. stadka tajemnica urzędnilWw . A wielkie,
bogate firmy mogą wybierać: zO/niust w Rzeszowie ruszy inwestycja w Bielsku-Bialej lub Rybniku, twprzyklad.

są uśmiechnięci -

mówi Henryka

SIa łyśmy

dyplomy i nag rodę pieZawieziono nas autem na
hankict, przygotowano miejsca w
hotelu i bal. Było bardzo miło,
chociaż nll tylu obecnych tam ludzi za mało było nas - łudzi pracy. Z całej Polski tylko 24 kioskarLy. Nasz kolega sam prowadzi kiosk. Otwiera o godz. 5 rano.
7.amyka często o 21. Szkod.1. że je~
go też nie wyróżn iono.
- Coraz częściej boję s ię wyc hod zić ra no - przyznaje pani
Gajewska. - Przed laty Sandomierz o tej porze żył. a te raz na
ulicach pUSto. Cieszymy sięjed
na k. że mamy pracę. Przyzwyczaiłyśmy się. Zł! zimąjcsl w kiosku zimno. a latem nie można
wytrzymać z gorąca. Przyjemnie
je st pracowa ć'. gdy lu dzie są
u~micchnięci . Coraz częŚCiej jednak denerwują ich podwyżk i cen.
Więcej jest gazet. papierosów.
ale nazwy zmien iają s ię tak czę
sto. że lrudno zapam ięt ać.
niężną.

mu

Prezydium Zarządu Regionu
Podkarpacie NSZZ .. Solidarność"
jest zaniepokojone propozycjami rządowymi podanymi w ustawach okol obudżetowyc h dotyczących zas iłków i św i adczeń
przedemerytalnych. Stanowisko
w tej sprawie prleslano premierowi Jerzemu Buzkowi, przewodniczącem u KK ..S" Marianowi Krzaklewskiemu oraz Klubowi Parlamentarnemu A WS.
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RZESZÓW

852·27·49

.70-42-4.
122·22-1'
Stalow. Wol. 822-22· 11
S.nok, KrMno .tM-02••3

Burak przed nosem
- Zdarzy ło mi s i ę dwukrotnie.
że jadąc tra są E-40 , tu ż przed
maską mojego samochodu spadł
burak z c i ężarówki podążającej
do cukrowni . I nie byly to przypadki odosobn ione. Buraki spadały co kawa ł ek . U ważam . że
slwarza to duże zagroże ni e dla
kierowców. Zresztą. nie tylko o
buraki chodzi. Kt oś inny wiezie
na przyklad węg iel albo piasek.
Nie trzeba do tego wichury. Podmuch szybkości powoduje , że
czlowiek jest zaś l epio n y i nie
wie. jak wy prL.edzić. Jestem zda-

Uważamy, ie dotychczasowy
system po zwa l a ł w miarę. lagodnie restrukturyzować firmy,
a nawet eale branże. Szukanie
oszczęd n ości w tych obszarach
jest wielkim nieporozumieniem.
prowadzi do szukania oszczęd
ności w n aj uboższej grupie obywate li , co musi budzić nasz
sprzeciw - slwierdzili związ
kowcy . .

..,

nia . że tzw.IOwary sypkie naleiy przewozi ć w oplandekowanych samochodach, prl.Jkrytych
lub zabezpieczonych w inny odpowiedni sposób .

Tylko

płacić

- Jestem micszkaticem Gnojnicy Woli. niewielkiej miejscowości na trasie między Sędziszo
wem a Ropczycami. Chociaż
jest to zaledwie 18 km od Rzeszowa . nie dociera do nas pro~
gram telewizj i rzeszowskiej. A
chcie ł ibyśmy wiedzieć. co się wokól nas dzieje. Odbieramy natomiast kronikę krakowską . Ostalnio poczta przy sy ł a zaw iadomienia o opłatach radiowo-telewizyjnych in'formując.że w przysz łym roku slawki uleg ną zmianie
powolując się.na podstawę prawną. l znowu wszystko działa Iylko w jedną stronę. A jaką pods t awę p raw n ą mamy my. abonenci. że na ekranach telewizorów
nie możemy ogl iłdać programów.
za które płaci my?
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Najwięcej podróżuje marszałek

Bogdan Rzońca
najmniej prezydent Krosna - Roman Zimka

Dogorywa jeden
z największych
zakładów pracy

BYWALCY
,
SWIATA

Na bruk
USTRZYKI DOLNE. Ponad 40
osób straci pracę w Miejskim
Zakładzie Remontowo-Budowlanym. W piątek został on
postawiony w stan likwidacji.
Zadłużenie przedsiębiorstwa

wynosi ponad 950 tys. zł. NM!
ma szans na spłacenie długu.
ANETAGIEROf!
Spółka

MZR.Bpowstala w 1998r.
jako spadkobierca zakładu budżeto
wego gminy Ustrzyki Dolne. Przejęła wszystkie zołxlwiązania finansowe i praL'Ownicze. Wkrótce okazalo się, że zakład nie jest w stanic
spłacić długów; front robót w tej
części BiCSZC"ladów jest mały, natomiast rosnące odsetki zwiększają
zadłużenie. - Z tcb'O powodu od dłuż
szego czasu nie mogłiśmy stawać
do prz.c1.1I'gów i kryzys się poglębiał
- mówi Eugenia Hawrylik . prezes
zanądu MZRB.
Zdaniem pani prezes, szukano
różnych rozwiązań. W lalach 199899 zwolniono część praoownik6w.
a większość Spl7.ętu oddano w leasing. Mimo to sytuacja zakładu nie
poprawiła s ię . - Obecnie realizujemy kilka budów. łecz tennin wykonawstwa kończy się. a następ
nych l.aIT1Ówic'; brok - twierdzi prezes Hawrylik .
Zarz:jd l iczył na pozyskanie pieniędzy ze sprzedaży pierwszego
piętru biurowca Zakładow i Ubezpiecze'; Społecznych w Ja ś l e.
- Wpływy pokryłyby duią część
zadłużen i a - mówi pani prezes.
- Niestety. ZUS odpowiedriał nam,
i.eobecnie nie posiada środków na
wykup biur. Wystosowałam pismo
do ZUS w Warszawie z propozycją przejęcia piętra budynku za zadłużcnia, ale do dz iś nie olrzymałam odpowiedzi. Po rozmowach z
zarządem miasta dosz li ś my do
wniosku, że konieczna jest łikwi
dacja finny.
Spólka zatrudnia 44 osoby. Pracownicy l iczą na to, że na ich zakład znajdzie się kupiec. Eugenia
Hawrylik na razie płaci pen.~je regularnie. ale nie wyklucza. że w
najbliższym czasie mogił wystąpić
opóźnie nia.

KRZYSZTOF POlACZAŁA

Nie ma remontów, nie

TARNOBRZEG . Prokuratura
wszczęła śledztwo w sprawie

_Iderowca

wypadku,któ<y_nIe
many
poloneza.
Trzy osoby zostaIy rwwte., a 5 samochodów zostało staran0wanych. Ustalono, że polonez należy

do policjanta.

Sann:hód należący do Zbigniewa K. pozdarl.Cniu odjechał z miejsca wypadku. Z poloneza odpadła
jednak tablica rejesuocyjna. Ofiary
wypadku trJfi ły do szpi wła . Stan
jednej z nich jest powai.ny . Oficer
dyiumy Komendy Wojewódzkiej
Policji w czwanek wieczorem 00mówi! podania informacji, czy policja znalazła już swojego kolegę,
wła.~iciela poloneza.
zet

SPROSTOWANIE
"Szarżujący

policjant"

We wC"L.Orajszym nUrflCr-J.e ,.No-

win" do mykulu pt. ,,szarżujący
policjant" wkmdł się bląd . Zasugerowaliśmy, że wypadek spowooował policjant, Zbigniew K.
Tymczasem połonez by ł tyl ko jego własnością. Nie wiadomo. na
razie, kto siedział za kierownicą.
Zainleresowanych przepraszamy.
REDAKOA

aerobiku

Muzeum
sponsorem

siąclecia. Podróżniczą żyłką

I Gimnazjum i Zespoł u

społu pałacowo-parkowego

wodowych w Łailcucie.
stanie z hali pobicr,me są opłaty.
Np. Zespół Szkól Zawodowych
placi 28 zł za godzinę.
- Za wynajem otrzymuje my
rocznic ok. 35 1ys. zl. Na re mont i
utaymanie obiek łu dostajemy pieniądze z budżetu . Budyne k jest
siary. a pieniędzy mało . W tym
roku na re nowację prLCznaczyliśmy 54 tys. zł - wyjasnia Stanisław KOI7..CniowskLdyr. MOSiR w

może zostać zamknłęta . Wła
ściciel, Muzeum-Zamek od n0wego roku chce podnieŚĆ ce-

ny za dziert.aWf budynku.

Zcja MU7.eum-Zamku przekazaabytko.Wą ujeżdia lnię

ła

dyrek.

miastu na prowadzenie działal
sportowej jeszcze w latach
60. PierwsZ4 urnowe o dzieriawę
podp i sała z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Łańcucie dopiero w 1994 r. Za BOOm kw. ujeż
dżal ni i pobliskie korty te nisowe
MOSiR placi ł 13 zł miesięcznie .
Muzeum było wiec sponsorem łań
cuckiego sponu.
- W zam ian za sy mbol iczną
kwotę MOSiR zobowiązywał s ię
:z wlasnych środków wykonywać
prace zawiązane z utrzymaniem
budynku i kortów. Niestety. realizowano 7.a1edwie jedną czwartą naszych zaleceń. Prace remontowe
pay ujeźdżalni wykonywane były
bez uzgodn ień konserwatorskich mówi Wit Karol Wojtowicz, dy r.
Mu:reum-Zamku w Łańcucie.
Hala sportowa wykorzystywana
jest codziennie od godz. 7 do 22.
Zajęcia wf-u mają tu uczoiowie
ności

PODKARPACKIE. Regionalni
oficjele najczęściej odwiedza..
II w tym roku Rzym l Watykan.
Prawie wszyscy politycy wzię
li udział w Pielgrzymce Tywykazali się: marszałek Rzoń
ca - 7 wyjazdów zagranicznych
l wojewoda Zbigniew Sieczkoś
- 6 podr6ty.

UŃCUT. Hala sportowa ze-

Szkół

ZaZa kort.y-

Łańcucie .

Dyrekcja Muzeum-Zamku w najbliiszym czasie zamierta przedstawić nowe warunki dzieriawy.
Mówi się o podniesieniu stawki do
10 zł za m kw. Takiej ceny bud żet
MOSiR na pewno nie udźwignie.
- Nie fTIO'i.emy pozwolić na samowolę w obiekcie. za który odpowiadamy. Jeżeli MOSiR nie
zgodzi s ię na nowe warunki, bę
dzie musiał opuścić halę - twierdzi
dyr. Wojtowicz.
- Nie wyobrażam sobie likwidacji jedynego w mieśc ie obiektu,
gdzie nasze dzieci mogą ćwiczyć.

S

gionu na niemieckich targach. Wo-

jewoda

wyjeżdżał również

do Ko-

lonii, Brukseli, na Ukrainę, do S ło

wacji j Rumunii,
Jak twierdzi Tadeusz Zaręba,
rLCC'lJIik prasowy wojewody, każda

lużbowe

wyja;•.dy zagr-Jniczne
z wizytami gospodarczymi albo kampaniami promocyjnymi regionu. Jak się okazuje , podkarpaccy wlodar/.e nie gustują w egzotycznych podrO-.lach.
Najczęściej oowiedzają kr-Jje europejskie.
MiejscowoSci. które w 2000 r.
odw iedził
marszałe k wojcw6dzlwa, poIo7.one są na wsch0d7.ie i południu Europy. Podróż do slowackich Koszyc związana była ze
wSJX'llpnq przygr.mic"mą. podoOOic
jak wyprawy do Bratysławy i Lwowa. Pozostałe miejscowości. klóre
odwiedzi ł , to: Moskwa, Saratów,
Bnia Mare (Rumunia) i Hunowcr. Tę
os tatnią miejscowość odwiedzili
także prezydent Rzeszowa - Anzwiązane były

ZA KŁA D

Podobnie twicnizi lózcfMichalik.
rzecznik prasowy prezydenta TarnobrLCga. Jana Dziubiń skicgo . 
Szef wyjeżdżał do Bań s kicj By.
strLycy . miasta !>,ulocrskiego omz
do Chorwacji - mówi Michalik . ZagraniC'L.ne delegacje związane by·
ły ze wspólpmC::j kul tumlną.gospo
darcząor.lZ wymianą mlodzieży.
podróż ł-agranic7.na prt.yniosła

kon-

kremą k.orzyść

regionowi. Niebyła
kosztownym kaprysem . Wojewoda najczęściej podróżował jedynie w towarlystwie kierowcy.
Brak większego zaimeresowania
też

A1JI'ORYZOWANY
PRZEOSrAW1CffiL

GSM

!

PROIItJCEJIT PUSlAlÓW CElWIICZIIYCH

• l'rIInIłzInIJ ~ ralallq, nil IProc11II8Wa1lll
• I'rZYIIIIIIIIJ 1IRIII.r1lJ na 2881 rtII· atrallcJllII ClRY
/nfomaC/1 udZie/a DZIfI/ $przedazy lei (0-17) 227·44·34
m/ohma O 801 / 1·00·22
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Plus

mówi Danuta Bortltyo, dyrektor
ZSZ w ŁaiJc ucic .
IWONA HALICKA

SKORZYSTAJ Z OKAZJI!!!

UrLf;d ujący od kilku miesięcy
prezydent PrLCmyśhl, Marian Maj·
ka mial okazję wyjechać jedynie
do Paderbom w Niemczech orJZ
Lwowa . Obie podróże wiązały s ię
ze współpracą w ramach miast
partnerskich.
•

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

Liczę, że rozsądek weźmie góręc 

KUPNO

zagr.mlcznymi wizy tam wykazali
prezydent Krosna, Roman Zimka
(odwiedził jedynie niemiecki Erlewcchtlornz posłanka AWS. Barbara Frqczek. Ta ostamia byla jedynie
uczestniczką Pielgrzymki Milenijnej do Rzymu .
Do Lwowa. Berlina. Hanoweru i
Bukaresn.u wyjeżdżał w tym roku senator AWS.Mieczysław Janowski.
- Były to wizyty w miastach
pannerskich albo społkunia w gronie lokalnych samorl<jdowców opowiada senator Janowski. - C71lS
podróży nie przc krllczał 3 dni.
Koszty najc~śc icj ponosi strona
zapraszająca.

....................................•.•••••••• •• •••••
(!!EGONICE

Policjant miknął

będzie

drzcj Szlachta i wojewoda podkarpacki - Zbigniew Sieczkoś. Podróże
urzędników związane byly z
wystawą Expo 2000 i promocją re-

lub zestawu SIMPLUS

REGION
powodują ...

Wypadki

auta policjantów

1- 3

2000 r. •

nnlnnl"

Jm mniej zabawek
tym lepiej

rozdadzą ,

CZARNA
SERIA
ADAM

PODKARPACIE. Wypadki z

aut policjantów
o
których popełnienie podejrzewani są stróże porządku .
udziałem

otwierają serię przestępstw,

ajpierw wiek i o podejrzeniu
N
praz policjanta
z Tarpop e ł nienia

prze s tęp s twa

nades zły
Polonez należący

do

funkcjonariusza potrąc i ł 17-letnią
dzi ewczynę . Kierowca odjechał j
nie udzieiii poszkodowanej pomocy. Trwa ustalanie, kto siedział za kicrownicl}.
Kilka dni p6i.nicj w PrL.Cmyślu
policjanci cxlkryli

niclegalną

roz-

lewnię

alkoholu. Mieszkanie, w
ktÓT)'m odbywa! się proa..'<.Icr, wynajmował sicrżnnl z miejscowej
Komendy Miejskiej Policji. Zn:I-

leziono w nim tak1.e ..Iewą'· amunicję oraz kopie tajnych dokumen-

pluszową maskotkę, którą

zalo s ię. ze policjant wynajmujący
trefne mieszkanie jest oskarżony o
pobicie czterech osób w dyskotece .
W czwanek 7. kolei medio doniosły o aucie należącym do poli.
I:janla. które szariowalo ulicami
Tarnobrzega . Nie wiadomo jednak, kto kierował samochodem.
Polonez potnIeli dwie kobiety i
dziecko ordZ staranował 5 au\.
- Dokludnie analizujemy kaide
zdanenie . J eżeli siC okaże, ie policjanci są winni , zoslaną wobec
nich wyciągnięt e konsekwencje wyjaśnia Bogumila Puchacz, rzec7.nik prasowy komendanta woje.
wódzkiego policji w Rzeszowie.
Zgodnie ze s tatystyką m.in. Zll tUkic przewinienie w 1999 roku z
policji musiało odejść 6 funkcjon3Jiuszy. W tym roku infommcjesą
'bardziej optymistyczne. Z pracy w
policji zapicie alkoholu wydalono
tylko 2 policjaJltów.
•

Alergie i inne choroby
pokonane
o

metodzie BRT dowiedziałam się, gdy z mężem postanowiliśmy

pomóc teściowi,

który cierpiał na reumatyzm.
Choroba dotknęła go tak poważnie , że przez dwa tygodnie praktycznie nie wstawał
z łóżka. przy każdym stąp
nięciu odczuwał dokuczliwie
ból w kolanach I stopach. Po
10 terapiach dolegliwości minęły . Jak ręł<ą odjął· Ten>z teść
tańczy I podskakuje, pokazu·
jllic znajomym, Jak w świetnej
jest formie.

M

iałam lu szczącą

sic

dr6g oddechowych. braku odporności i wielu innych.
Leczenie jest oparte na metodzie
lempii biorewllaJlsowej. ktÓf1l zaklada. że każdy człowiek posiadu
indywidualne spektrum drgań.

otrlyma jeSZC7.c na korpusie symbol policji drogowej.
Z-abawka
W wybon:e
ma.~kotki-pacynki

bardzo pomogły nam rlCszowskie
prt..Cdszkolaki oraz uczniowie Szkoły PodstltWOwej nr 14 - mówi D0rota Buczck-Damek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
W ostatecznym werdykcie l.adecydował g łos psychologa. Kolek
okazal si~ lepszy od niebieskiego
zaj:1C7XU. - Jasną rnaskotk~ dziecko
szybciej dojny po zmroku - dodaje B uczek- D~mck. Z1bawk:1 otrzymała ciepłą nazwę ,J'OPO". - Gltwą
do wymówienia i zapamiętania zaznacza D. Buczek-Damek.
Pierwsza partia pluszaków l.osta·
ła już zamówiona pr/.eZ pol icję. Maskotki jesZC7.c prLCd swicwmi poja·
wią si~ w radioW07J'~:h. KOlb otr'l}'ma ks7.de dziecko poszkodowane
w wypadku drogowym. Pierwsze
maskotki tratiły ju ż na policję. Aby
dokonać kolejnych zakupów. potrzebna jest pomoc sponsorów. Pieniądze można wpłacać na konto:
Rzeszowski Bank Regionalny.
oIRzeszów
21 101 0 18-1892-270 16-11 bar

,
Smierć W ogniu
Dom

małżeństwa

żarze domu śmierć poniOSłO
małżeństwo : a9-letnia Helena

i 93-letnl Władysław M. Tragedii nie zapobiegła szybka
akcja straży pożarnej .

zad w mieszkaniu poczul
krewny gospod arzy, któ ry
C
mieszka w tym domu z ionij i
dwójką małych

Przemytniczy

M.

ZAGÓRZ. W czwartek w po-

zawiadomil

dzieci. O pożarze
Ten wezwul

sąsiada.

sa nocką straż P,Oiarną.

lup

Korczowa

W ehwili, kiedy wozy strażac
kie pojawily się na miejscu. część
drewnianego domu stała już w
plomieniach. Z gllRku wyciągnięto
częściowo spałone już cia ło kobiety. Po ugaszeniu ognia c iało
jej m~ża. również w znacznym
stopniu zwęglone. znaleziono w
łóżku . Lokatorzy. małieristwo z
dwójką dzieci, zdolali się uratować. Jak twierdzi Krzyszto f
Abram. rlecznik prasowy P$P w
Sanoku, prawdopodobną przy-

czy ną pożaru by ł o zaprószenie
ognili. być może od papierosa.
Inna wersja - zwarcie przewodów elektrycznych. Spokrewniony z gospodarzami mężczyzna.
lokator domu, mówi: - Wujek
ostatnio nie palii, Do ciotka mu
nie pozwalała . Nie sądzę, aby w
nocy. nad ranem wstal i sięgnął po
papierosa. Wiem natomiast, że na
pewno u żywa li poduszki elektrycznej - śt wierdził .

MARIAN STRUS

wyparła Medykę

C·
.,
·
~:~:rwryt~~:~~=~e~rer105 WprzeJscle
STRZviów. 54 litry nlelegal-

scowl policjanci.

czwartek funkcjonariusze pionu ruchu drogowego i kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzyiowil!. działający w ru·
mach akcji ..Pominr". zatrzymali do
kontroli dwa ukruiTiskie samochody
osoDowe na ukraiTiskieh UlblicllCh
rejeslnlCyjnych. Podcz.'IS spmwc:fzenia policjanci ujawnili 54 litry popularnego spirytusu Roya! America.
75 kartooów papierosów OrJZ znaczne ilości wódki różnych rodzajów.
Nie zabrakło tak7.e alkoholu zapakowanego w metalo....'C puszki o pojeml10śd 033 I. Towar nie posiadaj
znaków akcyzy. Okazało się, że pochodził z prlCmytu.
bar

W

skó rę .

C7.eT\\·one plamy. ropiejące ranki. Ci. kt6rLY tego nie doświadczy 
li. nie są w stanie zrozum ieć. co to
l.a cierpienie. Nie kor'K:zącc się wizyty u specjalistów w gabinetach.
poradniach. szpitalach. Nie mogłum
jeSt bialkO!. a w zwi(Jzku z tym nabiału. mięsa. ryb. mąki i wlrlys!kich
jej prLCtworów.
Największym ciosem dla mnie
byla w i adomoSć. że moja córka
Agutajest takim samym alergikiem.
Dowied7jałam sięo BRT i pono: rewelacyjnej terapii biorezonansowej
i spróbowałam. Dziś pani Beata
śmieje się. że jest iywij rcklam~ naszego gabinetu i pokazuje 1'ę(."C bez
wysypki i ran. które niedawno jeszcze miała. Po alergii nie zostalo siadu. Ona i jej córka Sij zdrowe.
Takich żywych reklam sąjuż setki. Ludzi wyleczonych z alergii,
cukrzycy. egzemy, ta rczycy. nerwic. astmy. chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgos l upa, ukladu
k rążenia. serca. nad - i niedociśnienia tętniczego. chorób wrzodowych żoł ądku i dwunas tnicy.

Wybrano
policjanci będą wręczać dzieciom
biorącym udział w wypadkach
drogOWYCh . Został nią żółto
niebieski kotek.
PODKARPACKłE.

tów służbowych. W śledztwie okll-

MAŁEK

nobrzega.

Po prostu
POPO

Aparat BRT odróżnia fale prawidlowe od patologicznych. modyfikuje i w zmienionej fomtic pi.lCSyła do organizmu. co w konsekwencji prowadzi do wyleczenia.
Co Wu7JlC.jcSt to it.'czenie bez Jekar.;tw , bezbolesne i bez skutków
ubocznych.
Ludzie róinie przyjmują to, co
robimy. Niektórzy z niedl~iij . inni
z nadzieją. 'Yielu przychodzi podziękować. SpróboW3Ć możc kaidy.
WySIaJ'C"ly uwierzyć.
Aparat BRT jest bezpieczny. posiadamy wydany dla niego najwyi.szy europejski certyfikat ISO 9002
dla spnętu medyeznego.
Adres gabinctu i informacji ,
Rzeszów. uJ. H etmańska JO/33,
tel. (0-17) 854-05·96.

MEDYKA. Decyzję O ograniczeniu ruchu towarowego na
polsko - ukraińskim przejściu podjęto ze względów
ekonomicznych - twierdzi Mi·
nlsterstwo Spraw Wewnętrz
nych I Administracji,

ecyzja o zredukowaniu odpraw jedynie do samochodów
o ładowności poniżcj 7.5 tony 7.0stala podjęta przez Międzyresor
towy Zespół ds. Zagospodarowania Granicy PaTistwowej. Natychmiast oprotestowały ją śro
dowiska samorląd owe i parlamentarzyści z regionu, m.in. Andit.ej Zapalowski. który w tej spra-

D

wie

złoży ł interpelację poselską

skierowaną

do MSWiA.
- Prawdopodobnie w najb l iż
.~zyc h latach wybudowane niedawno prlCjScie gmniczne w Korczowej stanie się gł ównym miejscem odpraw ruchu towarowego
na granicy polsko - ukraiTiskiej.
Pr7.ejście to lei.y na linii planowanej autostrady A 4. Poza tym.
po łożone jest blisko Medyki twil!rdzi Antoni Podolski, podsekretarz stanu w MSWiA.
Ogran iczenie ruc hu samochodów o ładowności większej n iż 7.5
tony pozwoli. wedlug mi nisterstwa. ograniczyć koszty 'Związane
z modC!ITlizacją przejśc i a. Równo-

cześn ie nie ograniczy przygranicznej wsp6lpiJcy gospodarczej.
Zdaniem ministerstwa , przy obecnie malym ruchu. nieuzasadnione
byłoby dalsze ponoszenie kosztów związanych z modern i zacją.

I

W ostatnim czasie jest to jui.
drugi c ios wymicrzony w
przejScie w Medycc. Pr-LCd kilkoma dniami wniosek o zamknięcie ruchu pieszego w
Mcdyce z łożył do MSWiA
wojewoda podkarpacki. W obu
przypadkach podejmowane
kroki nie by ły konsultowane
z sam0ł7..lldem lokalnym.
NORBERT ZłĘTAL
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Bogumile BRYLE
wyrazy

Ml;lO IY/ i OJCU

PROMOCJA

śtp.

Uwaga, redakcja nie ponosi

unJ~'-Jl~

śmierci

sktodajq
dyrekcja; pracownicy Szkoly l'odsta"'o"'ej nr /6

rod:.ifkowtm ia

składają

"Ruswwie

tona j syn

cyjnych,

z powodu

OJCA

Tadeuszowi RAKOWSKIEMU

odpowiedzia łn osci za s tr o n ~
mcrytoryczną tekstów promo-

współcz uci a
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Stanisławowi FlEDEN
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głębokiego

i szczerego

współcz ucia

.łJ<IIkUt
.1Jlr'......ki I łWth.:J

kierQ"'nictwo i pracO~'niqfirm :
Dipl.-/n f. lIenl)·k Bury Gmbll ,{ Co. KG ,., LOllne
IUtr ini../Ifnryk Bury - Sp. Z 0.0 .... R~SZO "';f
lIenryk Bury - Mit/u Sp.: 0"'. ,., M;ł'ku

Z.....,:h ZD......u.wl<'
/I'~r..6 ... SA.

II)'Iy długoletnI sur P .... uratury
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Żegnaj" l."iebit WI~dyslawit u .smut~m i i.alem,
II Rod1Jnle w lej trudnej chwili

z powodu smien::i

OJCA

P.-..a>... ~I.o ... Ee

mgr Władysław FILA

Januszowi KA WECKIEMU

TEŚCIA
zN":JJIriIł~
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Panu

sldadajq

~

składaj" W}'I"n)' :;:tCZerq:o ..~pók:ruda

prtfeow,.;cy Prokurutu.
"",'0"3

Okrfg ..

Pani

Grażynie
JASTRZĘBSKIEJ
wyrazy su~errgo " 'spOlrtucia
:t pIIwoou Śruien.i

TEŚCIA
słJadajq:

dyn/i.(jtl, grolla pł'dagogU::Jł1! _
i praco~'niCJ ZSO nr 3

... R~slP"'ił'
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Oddaj

głos

REGION

1 - 3 grudnia 2000 r.

na Lesko

Rzeszowscy nauczyciele zainteresowani
swych przemyskich kolegów

pomysłem

Teleturniej

Nauka bez ocen

RZESZÓW. W niedzielę w godz.
11 .30- 12.30 i 15.30 i 16.00 na antenie miejskiej TV P będżie można
obejneć kolejne wydanie magazynu tlll)'stycznego TU i TAM . Tym
razem swoje walory turystyczne be-

PRZEMYŚL. Nowatorski system oceniania pracy ucznia bę
dą prezentować pracownicy Zespołu Szkół Technicznych

czas

dOI prezentowaly Le.sko i Bielsko
-81<113. Program jest realizowany

rTlOŻliwoki,jakie

ma oświatywl~ic zmian

sobie oceniania. Zrezygnowano z
ocen c7..ąstkowyeh. wystawianych z
odpytywania. klasówek , itp. Uczen
OIr.tymujcjcdynieootę semcstml ną i
J);I ....»:ooczcnie klasy. Na pocz.lIku r0ku szkolnego uczcn zapoznaje sic z
materialem z każdego przedmiotu
oru7. wymag:Uliumi ,jakie musi speł
ni,ć, aby uzyskać dany Slq}iL'Ii. C"llel)' mzy w roku nauczyciele wysta-

d*my numer telefonu audiOlcle:
0-700 85 862. G łosować rnożnu w
goozinachod II JOdolS.50. aa

PRZEMYŚL. Odbywają się

Prace z wystawy . Odpowiedzialność mężczyzny~

Pierwszy chory na AIDS w Polsce

ul'"ZCStni czą

KONCERT, KONCERT•••

Urodziny Pidżamy

m

Bezpłatne zaproszenIa na im-

prezę czekają wnaszej redak·
cj;. By Je otrzymać wystarczy
w pl,tek, w godz. 10.10 10.15, zadzwon Ić pod rze·
szowski numer tel. 862-67·n.
gkr

.
•

Mikołaj

i Eskimosi

Przedstawieniem " Fanta-

styczna podróż dookoła świa
ta" rozpocznie się dzień św .
Mikołaja w Klubłe "Akademia"

w Rzeszowie, 6 grudnia,

aJuchy
wszystkie kontynenty .
z MurzynaM
mi. Kowbojami, Eskimosami. Sw.
zwiedzą

Zatań.e74

M ikołaj z prezentami wjedzie taksówkami sieci radia 919. Niespodzianki ufundowal: ,.RoIcski'" ., .s:lĆ
Pol". ,,Pepsi" " Agroto:bnilta" , producent polskiego makaronu "Boryna", Agencja Promocyjna i Reklamowa "Okay'·. Początek zabawy
od godz. 15.30. Potem dyskoteka.

Dla czytelników mamy wet

m

....... OłnymaJo" .. . "",

w pl,tek pIerwsi zadzwonią

:

pod redakcyjny numer leI.

862-67·n wRzeszowie. am

•

AUNA PUDlO

PODKARPACIE. Ponad 70 prac
plastycznych i literackich zgło
szono do konkursu " Odpowiedzialność mężczyzny", który z okazji Światowego Dnia
AIDS zorganizowały Stowarzyszenie " Karan" , " Sanepid"
i Wojewódzki Dom Kultury w
Rzeszowie.

Dzień

dzi ś ,

wiatowy
AIDS jest
ale
w czwartek
S
nagrody w edycji konkursu. UmI"

ju ż

wręczono

7.

z otwarciem
wystawy najlepszych prac, projekcj ą Filmu i koncertem Antoniny
Krzysztori.
- Głośno p t o chorobie wście
kłych krów . wirusie Ehela - stwierdza Waldemar Burzynski,dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno c~ystość połączono

-Epidemiologicznej w R1.eSf.owie. Zapominamy. że. na AIDS wc i ąż
nie ma lekarstwa.
W Polsce pierwsze zakażenie
HI V zarejestrowano w roku 1985.
Pierwsze zachorowanie to rok 1986
i to wł aSnie na terenie naszego województwa. Zakażonych HIV jest
ponad 6,6 tys . Ponad 70 proc . \O
osoby zaiywająre środki odunaj;lce doży lnie . Fachowcy szac ują, 7.e
liczba potwierdzona badaniami serologicznymi nie odpowiada raklom i określajll ją na 15 - 20 tys.
osób z.1ra.Zonyeh.
- Na pomld 2-miliooowyłll Podkarpaciu zarejestrowane są 104 0soby. Również dominują narkomani.
Ponad fi.) proc.10 osoby przOO 39 r0kiem 7.ycia.
- To nieprawda,"i.e większ.ośCno
sicicli tO nan:omani - oznajmia Irena Witaszcw.~k a, prezes Stowarzy-

Jednak PHILIPS?
Aby upęwnl ć Państwa, że
dokonali dobrego wyboru planuJąc zakup sprzętu radiowotelewizyjnego marki PHILIPS,
poprosiliśmy o rozmowę BO.
GUSŁAWA MURDZĘ - kierownika salonu radiowo - telewizyjnego znanej na naszym rynku od ponad dziesięciu lat hurtowni JAREX, jedynego autoryzowanego przedstawiciela
hurtowego PHILIPS w województwie podkarpackim.
- Spośród szerokiej gamy produktów oferowanych przez producentów elektroniki trudno dokonać właściwego wyboru . Na l'O
postaw ić d~ydujlłc się na zakup
nowego odbiornika telewizyjnego, magnetowidu, wieiy, cry lak
popularnego Uliwlnio kina domowego lub DVO?
- Myś lę . że należy posta wić na
konsekwencję w dąźeniu do perfekcj i i p ion ierską rolę jaką odgrywa Philips we wszystkich dziedzimlcb telewizyjnej technologii.
- Co Pan prJ:ez lo rowmic?
- To. że Philips wynalazł prawdziwie płaski telewizor do wieszania
na ścianie - Rat 1V i to właśnie Philips wskll7.a1 na prawdziwe moili-

telewizji panoramicznej.
- Philips ZIlWS"l-C lJtajdował.się w
C""/,oIÓWce firm produkuj ącyCh tclewizory, Jakie nowinki techniC""l.liC wyróźnillją produkty Philipsa
obecnie?
- Technologia płas kich ki neskopów Real Aat.która zapewnia o 80
proc. wyższy kontrast niż w prlypadku lr.ldycyjnych kineskopów, a
jednocześnie dostarcza cZyStych i
żywyc b kolorów nawet podezas
ogl~nia w świetJedziennym . Uzy·
skujemy kryszl'J.lowo czysty obrJ.l.
wolny od znieksztalc:en.
- Produkty Philipsa były C""/.ęstO
nagrad7.3ne?
- Tak . Np. 7.3 opracowany pn..ez
Philipsa cyfrowy system poprawy
ruchu - Digital Natural Motion, któ"ry w połączeniu z technologią 100
Hz powoduje 10, że podczas porusr.ania sif;' obiektów po ekrJllie telewizora uzyskujemy obraz o największej możli wej precyzji i stabilnośc i ,bez efektu migotania.
Pr"tewidujqr kieru nek i pręd kość
poruszania s ię obiektów po ekranie
telewizora w sposób automatyC'l..l1y
kompel1SOwana. jest ewentualną ut.ratą ostroSci pr.rez uzupelnienic obrazu do<hItkowymi klatklUlli , dO$Ulrczającym i bmkujące fazy rucbu .
wości

wiaj:1 prognozy. Jeźcli poslI;'py ucznia
w nauce nie 5<1 zadowalające, to udóelanc są mu odpowiednie wskazówki:
co musi poprawiać i uzu~!nić.
- U nas ten system sprawdził siC.
PrL)?..najc,"i..e pocZlltkowo były opory"ll.! strony nallC""Lycicli zjego wprowadzeniem. Nic wiem.jak na.'\l. pmgram zostanie odebrnny w R7..eswwie - mówi Józef Stysiał. dyrektor
ZSl' w PrzemysIu.
Propozycję przedstawienia pmgmmu pr/.emyslanie otr.t.ymali od
podkarpackiego KU/"',uorium Oświa
ty. lstnieje du że. zainteresowanie
nim ze strony nauczycieli szkół w regionie. Przemy ślanie pr/.ekołlują, ŻI!
ich system zapewnia uczniom wiek!ólą samodzidność nii w prLy[Xldku
tradycyjnego ocenianiu.
NORBERTZI~Al

Podkarpacia

Nowe nagrody

BEZ LEKARSTWA

RZESZÓW. Jeden z najbardziej

znanych punkowych bandów w
Polsce, Pidżama Pomo. obchodzi
właSnie 13-1ecie swojego istnienia.
W najbli ższy wtorek w .•Akademii" Kl ubie EB odbędzie s ię. z tej
okazji specjalny, urod7jnowy koncen zespolu.
I mprezę uświetnią niecoclzicnni
b'OŚCie: 7.lIaJla l Hey'a Kntarzyrm Nosowska, liderT Love - MW1iek Staszczyk oraz prekurrorpolskicj alternatywy - Robert Brylewski Głównym
daniem wieczoru będzie urodzioowo-barbórkowo-mikolajkowa potrawa z makaronu ,,Boryna".

był mieszkańcem

WCIĄZ

ch orgarriwtoremjest Hufiec ZHP
Ziemi Pr/.emyskiej im. Or/fjl PrlCIrnyskich.
Rekolekcjom, w których

harcerlc tak7.e z innych
hufców Chorągwi Podkarpackiej.
towarl.yszy hasło ,.wiara. nadzieja.
ml!ość w życi u człowieka··.W program.ie: IT\SZI;! święte .spowiOOż, modlitwa indywidualna. konferencja
.•Nadzieja na tolerancję". festiwal
piosenki han:erskiej "Kto śpiewa dwa razy się modli". Grupy prlygotują też plakaty związane z haslem rekolekcyjnego sputka nia.
Zwiedzą miasto ijcgo r. ahytk.i . wat

pod-

w na-

daje rcforWzprLCmyskicj ZSJ'skorLystano
w spo-

za wybranym miastem. Dla c hcą
cych wziąć udzial w glosowaniu po-

trzydniowe (1- 3 bm.) rekolekcJe harcerskie.

odbywającej się

stępnym tygodniu w Rzeszowie narady dyrektorów szkół.

pnez dwa ośrodki TeleWIZji Polskiej: Rzeszów i Katowice. W tm),;cie program u telewidZOwie będ ą
mogli opowiedzieć si ę w audiolek

Harcerskie
rekolekcje

•

szenia ,.Karan'". - Stmyslyka che-rych na AIDS wśród narkomanów
jest tak duia, bo oni najc~iej trafiają na badania. Na świecie mtiwif;'cej zakaieri notuje s ię wśród osób,
które uznają wolnoSt seksualną . A
prezerwatywa nie chroni. Swiatowa
Organizacja Zdrowia 7.alcca. 7.cby
na ulOtkach dolączanych do prezerWlltyWy pi s.1Ć ,"i.e zmniejsza ryzyko.
anie -chroni .
- My prncujemy z tymi chorymimówi Jolanta Zawadzka, specjalista
wojewódzki ds. chorób zak ażrtych i
epidemiologii. - Nie mamy oporów
ehoć znrun przypadki negatywnego
1..1Chow:mia personelu.
- Lekarz już nie reaguje paniC""mic
- twierdzi W. Burzyriski. - Nie ubiera się w lJ7.y pary n;kawiczck i nie
wybiera się do chorego ul>rnny jak na
Mar:;a. Więcej wiemy j możemy s ię
bron ić prt.ed zakai.eniem.
•
Uzyskujemy w ten sposób efekt
płynnego ruchu - wolnego od drgań .
- Peńekeyjny obraz zasluguje
na równie dobry diwi~ k _ ..
- W tej dziedzinie Philips jako
pierwszy pol ączył dekoder Dolby
Oigiwl z wygodą jaką wpmwndza
technologia g l oś nikó w hezprlewuduwych. Ustawienie odpowiednio pię.ciu glośników i subwoofem
pozwala odtworL}'t doskonałe efekty dźwiękowe, takie jak w kinie.
N'l uwagę. zasluguje także. technologia wOOl( zaslosawana w mini wieżac h Philips. Dzięki niej kolumna miniwiC"i.y osiąga glęboki i
dyn'l mic7.J1Y bas taki. jaki był do
{ej pory możl iwy tylko w wielkich
kolumnach.
- Nie pol.ostaje nic inncgo, jak
tylko "l3prosić na l.li1kupy.,"
- Zapraszam do zakupu telewizorów, magnetowidów, odtwarzaczy OV D. zestawów kina domowego Philipsa w naszych salonach
finnowych w Rzeszowie przy ul.
Przy Tor-l.C I ,gdzie ró\\<l1icżznajduje
s ię punkt sprzedaży burtowej. prLy
ul. ul. Bardowskieg0 4, 8 Marca, a
ta kże w Mielcu przy ul. Sandomierskiej 6 - w Centrum Handlowym .ramon'"
PROMOCJA
Uwaga, redakcja nie ponosi odpowiedzialności Ul stronę merytoryczną tekstów promocyjnych.

Od ponIedziałku rozpoczynamy wręczanie prezentów za
rundę XXII, w tym premii 1000
zł ! W styczniowym finale jest
do wzięcia elegancki samochód . Wylosujemy go spoś ród prawidłowych odpowiedzi z wszystkich rund. Warto
być z namii
ak
by
Wycin,u
puzzlc z ,.Nowin". KieJy skom·
JpIcIujesz
caly obrazek
pU7..zli).
grać,

wygrać?

( 10

naklej go na kartę pocztowIj . Dziś
zamieszczamy kupon , w którym należy wpisać odpowicdi na pytanie
(KtO jest red. naczelnym ..Nowin·'?).
Następnie nak l eić nu tę sam'l kartkf;' (jeśli kartę w lożysz do koperty,
tOprosimy o umiCS7.c7.enie dopisku
.,Skarbiec"). Na kuponie jest miejsce na Twój własno~zny podpis,
którym wyrazisz zgodę na wydrukowanie w gazecie swych danych
na l iście zwycif;'zcow. Odpowiedzi
pros.imy prl.esylac pod adresem:
S półka "R-pre.~s" .35..() 16 Rzeszów.
ul. Unii Lubelskiej 3 (skr. pocztowa
25 1) lub do redakcji (35..{)16 RzesZÓw. uj. Kraszewskiego 2). Karty
można też d ostarczyć osobiście.

Sponsorem nngród rund y

XXIII jesl Ctnlrum Handlowe
" Polam", Miłocin 181 - "")'łączny
dyslrybutor wud y lIIineralnej
" Rl.es-lowianka". produkowanej
prl.el. 7.-akład .>rodokcji Wód MinCMllnych w Uorku Starym 333.

Oprócz " Rzeszo wiullki"J !IIU nej od wie111lut .....ody mil/erall/ ej
gato .....anej (o właśc i .... fJ/ie iach
lecl.llicZ}'ch), za kfad produkuje
ralq gamę wód slodzo/lych Clikrell/ - Cola, Orange, E"xolic,
Ci/rOli , TOl/ic, ora l/żudę ..... czJerech kolorach . firma do .....ozi " 'Qdr do Klienta 1/0 telefon.

Nagrody za rundę XXI
436.

Braja z przeczajnik bezprzewo-

Stanisław

myśla -

dowy;
437. Barbara Florkiewicz z
Cynowa - suszarka do wło
sów.
W poniedziałek kolejni zwycięzcy . Możesz być wśród

nich!

w sprawie odbioru nagród prosimy o telefoniczny kontak t z Dzi,llem Marketingu, nr (0- 17) 862-6777. w godz. 12-1 4 . Nagrody prosimy odebrac w cillgu tygod nia.
:big

r--------- -- ------------ -- -- - -- - - - - - ------- - ---~

S1KAMIOC

Runda

23 i,

Kto jest redaktorem naczelnym "Nowin'l ?

lrnię,

nazwisko i adres

ZgOOzarn siovlla prlCtwarlallic pr~Cl.
R·press nlQich danych osobowych dla
polr7.t'b konkllRu

<>yI<1o)I pWro'
L ___________________________ _ __________________
~

••••••••••••••• • •• •• ••••• ••• o ••••••• ••• • ••••••• _ •••••

PUBLICYSTYKA
Kolejny plebiscyt z

niezłymi

nagrodami

Plebiscyt na "Człowieka Tysiąclecia
Polski południowo-wschodniej"
TADEUSZ Z. DRZEW1CKI

Na

początku

KANDYDACI

roku roz-

strzygnęliśmy cieszący się

ogromnym zainteresowaniem plebiscyt na

" Człowie

ka wieku Polski południowo
wschodniej". Wpłynęło n ań
blisko 8 tys. kuponów . U
sc hyłku roku chcemy zaprosić P ańs twa do wzlęclą
udziału w plebiscycie, jakiego jeszcze nie było - O tyt uł

Kazimierl Hadeni ( 1&46- 1909).
konserw::uywny polityk galicyjski
i austriacki: w latach 1874 -1879
starosta r/.eszowski: od 1886 r. namiestnik Galicji: w łatach 1895I s<n premier Auslro- Węgier - ~..a jego rlljdów czterech Polaków sprawowało funkcję wiedcnskich ministrów: honorowy obyw:lIel miasta
Rzeszowa: urodził się- w Sunx_o owic
k. Jaros.lawia. (Druk 7.djęd.a).

1433 r. prt.cbywal na rówych dworach, m.in. królewskim (Wladysł a
wa rV) i papieskim: od 1451 r.ar·
cybiskup lwowski. (Brak 7.dh'Cia).

" Człowieka Tysiąclecia ". Bę
dą

emocje,

będą

kończącym

W

l n agrody.

s iC

t ysiącleciu

chcemy. przy pomocy Pari-

siwa,

wybrać

najwybitniejszych

ludzi lego re gionu lub z tym re-

gionem przez wiele lal zwiqzanych. Ludzi znanych i uznanyc h.
cieszącyc h się szacunkiem i "ulorytctcm . I 10 w różnych dzicd ... illllch życia. Od nauki. po polityk;; , gospodarkc i kulturę .
Prlypomnijmy, w plebiscycie na
"Człowieka wieku" zwyciężył gen.
Władysław Sikorski. wypr/..edza +
jąc nbpa ł gnacego T okarczuka i
Krl.ysZlofa Pendereckiego. Ta trójka l:lUJ"eatów, decyzjq redakcyjnej
Kapi tuły , której prlCwodniC'l.y historyk - dr J67.cf Swieboda. została włączona do listy kandydillów
ubieglljących się o t ytuł "Clłowie+
ku Tysi:,c1ecia Polski poludniowowschodniej". Na liScie uwzg lęd
nione zostały taki.e niektóre sugl!-st;e naszych Czytelników.
Pierwszq część listy (ułożoną
<Ilfabctyc7.nie) publikujemy dzi~
siaj. drug'l - w poniedziałek. Glosujemy za pomOClI kuponów wyciętyc h wy l ącznie z "N" do 31
grudn ia br. W odpowiedniq ru bryk/;' wpisujemy nazwis ko nlls~.cgo k<lndyda ta (z za twierdzonej listy). zaś poniżej skladamy
swój podpis. wymżając tym samym zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla potrL.eb plebiscytu. Kupony prosimy pr/.esylać pod ad resem: Re d akcja
.. Nowin", 35-016 Rzeszów. ul.
Kraszewskiego 2 lu b Spół k a
.,R-pre!>."<' ,35-D 16 Rzeszów. ul. Unii
Lubelskiej 3 (skr. poc--l1OWlI 25 ł ). Na
kopercie koniecznie dopisek: ,.Cl.1owiek Tysiąc lecia". Kupon y mowa
też dostarczyć osobiScie.
Wygra ten kandydat. który
otrL)'ma największą li czbę g ło
sów. Il ość nadsyła nych kuponów
- nieograniczona. Im więcej ku ponów, tym wicksza szansa na
atrakcyjne nagrody. R07Josujemy
je wśród wszystkich uczestników
plebiscytu. Ogłoszenie wyników
w pierwszych tygodniach nowego

Św_ Andrzej Hobola (1591-

(657), kaznodzieja i m isjonarl.:
na uczyciel w koleg iach jezuicki c.h w Nicśw ieżu. Wilnie . Bobrujsku. Potocku, Warszawie.,
Łomży i Pirisku; poni6s1 sm ierć
mcczcriską z r4k Kozaków w Janowie Poleskim; w 1853 r. belItyfikowany , w 1938 r . kanon izowany: palrOn ntl.!tropol ii warszawskiej (od 1992 r): urodzi l l:ir;
w Str.lchoci nie k. Sanoka.

He nryk J ordan ( 1842 - 19(7).
lekar/. ginekolog i polożnik: spolecznik: pionier wychowania fizycz nego w Polsce: prof. Uniwersytetu J agiellońskiego: w 1888
r. włoży l w Krakowie pierwszy w
POlsce,jeden 1_pierwszych w Europie, publiczny ogród gier i zabaw ruc howych dla dzieci i 0110dzieży (ogr6djordłlOow s ki) : urodził siC w Przemy s łu .

W incent y zwany Kadł ub
kiem (ok. 1150-1223). kronikan:
kanonik kapituły w Sandomierzu;
biskup krakowski: autor łacińskiej
kroniki dziejów Polski do 1202
r., w tym żywota kanonizowancgo biskupa Stanisł awa Szczepllnowskiego ze Szczepanowa.

Adam Didur ( 1873 - 1946),
"basem
wszechcwsów": ukońc7.y ł studill
muzyczne we Lwowie: pedagog:
solista opery w Warszawie, La $cali, MetrOpOlitan Opera: organiwtor i dyrektor Opery S ląskiej: urodzi l się w Woli Sękowej k. Sanoka .
Elimelech (17 17-1786). slynny
rabin z Leżajska: cadyk. jeden z
wsp6łtwirc6w chasydyl.ITIU - ruchu
rcligijoego.l"1Ó1)' odnowil judaizm;
au tor ksi ąj.ki "Noam Elimclech"
(Slodycz Elimelecha) wydanej we
Lwowie (1800 r.): uznawany pl7.e1.
Zyd6w za świątobliwego: jego grób
w Lc;;..1jsku, w rocznicę urodzin .
odwiedzają Żydzi z całego świata.
(Brak zdjęcia),

2000 r. •
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śpiewak, popularnie zwany

Bp Ignacy Kras ick i (1735 1801), poeta, prozaik. komcdiopisarz: bliski współpracownik króla Stan i sława Augusta Poniatowskiego: współwydawca ..Monitora"; od 1766 r. biskup wannin·
ski: od 1795 r. biskup gnieźnień
ski: uro<bjł się w Dubiecku nad
Sanem.

,

--

a

'\

-,

Bp .Ma r t in Krom er (1512 .
1589). kronikarl., pisarl.; za króla Zygm unra Augusta sek.retarz i
dyplomata: od 1569 r. admin;stmtor dóbr królewskich: od 1579
r. biskup warmińsk.i; I>ozostawil
liczne utwory apo logetyczne
okresu rl.!nesansu: urodzi ł się w
Bieczu .
Jakub J a n Laub ( 18871942 ), fizyk: dyplomata: ukonczył I Gimnazjum w Rzeszowie:
bliski współpracownik Alberta
Eins teina: profesor na Uniwer·
sytecie w La Plata (A rgentyna):
po II wojnie światowej wykła
dowca uniwersytecki w szwajcarskim Fryburgu; urodził siC w
Rzeszowie. (Brak zdjęcia).

Wolne miejsca
Tylko w "Nowinach" znaj·
dziec ie aktualne propozycje
sylwestrowych imprez.
. Sylwester w Rudnej Malej kosztuje 350 zl od pary . Supcrzabawa
pny zespole mu zycznym w budynku Domu Ludowego (dojazd z
Rzeszowa linią MPK nr20). Drganiz.'1torzy zapewniają dania gorące.
zak'l-Ski, n3JXlje i szampan. lnforITIaC}a: (0-17) 855-20--64,855-23-92,
• Sylwester w restauracji .• Alibi" w Rzeszowie kosztuje 650 zl
od pary (nic od osoby,jak wcze·
ś niej podawaliśmy). Wy kwintne
menu. zabawa przy zespole. Informacje leI. (0-17) 852-93-33.
. BaI w ..OrangeOub·' prly ul. $o.
lar/.a w Rzcszowiekosztuje 175 zł

dd

W poniedzialek kolejne oferty,
Uwaga, organizatorzy sylweslrowych imprez. Macie wolne
miejsca? Napiszcie: gdzie, za ile,
jakie główne atrakcje. Informacje prlesylajcie fa ksem pod nr
(0-17) 852-27-45, z dopiskiem ..Sylwester 2000. Oferty publiku+
jemy bezpłatni e.

Dodatkowa szansa glosowania

Wybieramy
;ł
najlepszych lekarzy
Organizatorzy plebiscytu
na " Najlepszych lekarzy woj.
podkarpackiego - Eskulap
2000" stwarzają dodatkową
szansę tym Czytelnikom, którzy nie zdążyli oddać głosu
na kuponach drukowanych
w "N" od 1 września do 30 listopada br.

oraz rozdanie nagród - w lutym.
Kupony - do 3 1 grudnia - należy przesyłać pod adres : Wydaw nictwo R-press, Dzial Markelingu.35-016 Rzeszów. ul. Unii
Lubelskiej 3. Dopisek - ..Eskulap 2000". Więcej informacji na
temat plebiscytu w Internecie:
www.eskulap2000.pl.

P ko lejne wydania Magazynu
oczynając

od

dz i ś,

przez trzy

..Nowin" ( I. 8 i 15 grudn ia) zamie s zczać będziemy kupony z
możliwością glosowania na lekarza pierwszego kontllktu.lekarza
specjalisIę lub lekarza swmatologa. którzy zdaniem Paristwa cieszą siC najwickszym uznaniem.
Dla Czytelników biorących
udzia l w plebiscycie rozlosujemy
nagrody. Ogłosze n ie wyników

- LI_p_I_U_S_<!-_
" ..J
Ks. Stanisła w Konarski (1700
-1773), pedagog: reformator szkolnictwa: pisan: uczył w rleszowskint Kolegium Pijarów (1736-38):
prekursor polskiego oświecenia:
zapoczątkowal napmwę ustroju I
Rzeczypospolitej: :zainspirował reformy oswiatowe w ramach Komisji Edukacji Narodowej: odznaczony prt.ez króla Stanisła wa
Augusta Poniatowskiego medalem SAPERE AUSO ( ..Temu, który odważyl siC być mądrym"): urodził sil,'- na Kiclecczyżnie.

od osoby. Zabawa prLy muzyce
zespolu. W ofercie: 3 dan ia gOf"llce,
zakąski. napoje. szampan , fachowa
obsługa. Informacje tel. (0- 17) 85699-02 (dzwon ić po godz. 14.)
. 420 zł od pary kosztuje bal w
Domu Kultury Hu ty Szkla .Jarosław" w J aros.ławiu . Zab.1wa przy
zespole muzycznym, bogate mcnu. łnformacje: (0-16) 624-95-14.

I

Plebiscyt organizują: Te lefoniczna Informacja Medyczna
r - BIT , Gazeta Codzienna
.. Nowiny", Telewizja Polska,
S.A. Ol R zeszów, R adio
.. V IA", Podkarpacka Regionalna Kasa C horych. Sponsorzy: operator cyfrowej telefonii komórk owej Plu s
GSM. firma farm<lceutyczna
Ghu.:oWeJlcome S.A., Bank
P ols ki PKO S.A.

~ GlaxoWe//rome

!"KO ."NK I"OUIKI

KUPON PLEBISCYTU " ESKULAP 2000 "

Ignacy Łukasiew i cz ( 18221882). farmaceuta; twórca prle·
mys lu petrochemicznego, pierwszy dokonał destylacji ropy naftowej: s kon struo wallampę naftową ( ł 851 r. ): zbudował pod
Ja s ł em pie rwszą w Po lsce des t y larnię ropy: urodzi ł s i ę Zadusznikach k. M ielca.

~
.~

~!:IY

LEKARZ "'ERWSZEGO 'ONTA'TU

LEKARZ SPECJALISTA
D LEKARZ STOMATOLOG

~~:"

OddaJł

O
D

swój głos w Plebiscycie ~Eskulap 2000" na lekarza:

Im" I nazwisko lekarza ....................
Adres ~binetu lebrsklego tub Zakladu OpIekI Zdrowotnej

tysiąc kcia .

,...--------:.

: Człowie~ .,
:I Tysiąclecia
: MOJ KANDYD .... T:

I
I

I

INu.wisku

I

:Adr~"

I __ .
l
:

7~111 sio; ' ... pl7~h''''''IllrI;'' 1"""'''

Ił.-prcss moich dany~h IIli<Ihawy~h

r j fotognoni d la pot"/~b pMlisQll1 .

I ----------------------___
___ .J
~

~~'!.":!":"
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Aleksander I' r edr o (1793I 876).jeden z najw ybi tniejszych
komediopisarzy polsk i ch~ autor
popularnych do dzisiaj sztuk teatralnych (,.Sluby pan ienskic" ,
"Zemsta" ..,Damy i hu zary")
przedstawiających barwny obraz
życia szlachty prowincjonalnej na
prl.Cłomie XVIII i XIX w.: urodził
si~ w Surochowic k. Jaroslawia.
Abp Gr/.egorl z San oka (ok.
1406-1477), humanista. pocta, pisał
w jr;zyku polskim i ł aci riskim:
prt..Cdstawiciel rencs..wsowcj myśli
filowficznej w Polsce: wykladowca w Ak:ldemii Krakowskiej: od

.~;;

LEKARZ NA KTÓREGO Gl:.OSUJ~

~

D "am zaulanie do Jego wleGzy medycznej

.r
li"

-

O

Prrtjmuje bet oczekiwania w dług ich kolejkach

O Jest tyczliwy I wyrozumiały
O W razie potneby chetn Ie kieruje NI badanie spec:Jallttyezne

"

Inne cechy (wymienił) ..
Onufry Kopczy ns ki (1735 +
18 17). ukończył Ko lcg ium Pijarów w Rzeszowie . by ł lU nauczyc ielem g ramatyki ( 1765-67, 176971): opl1lcowllł pierwszy podręcz
nik ..Gramatyka języka polskiego"
( 1778-83). który wywarł duży
wpływ na rozwój poprawnej pisowni (Qf1ogntfii) jczyka polskiego:
członek Towarzy!>"twa PrzyjaciÓI
Nauk w Wars~.aw ie: urodzi l s ię w
Cz.cmiejewie k. Wrl.eSni

J Ó"lefMehorrer ( 1869-1946).
znany i uzn!!ny mal<lrl.: czoło
wy przeds tawi cie l mala rs t wa
Mł odej Polsk i: n ajcenniejsze
dziela - w i traże we Fryburgu
(Szwajcaria). na Wawelu - polichromia. skarbiec; twórca obrazów symbolicznych ( .. Dziwny
ogród"). pejzaży. portretów. graCik. dekoracji teatralnych: urodzi l s ię w Ropczycach .
Druga cześć listy

- w poniedziałek

Zg{j(lwm Sir IW prUlll'lu·v.mie
.. R-press" moich danycII
osubowych dlll ptllrzeb plebiscytu.

pr::.t'~

czytelny podpis

",

•
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42 godziny pracy w tygodniu

W SKRÓCIE

Awanse

WOLNE SOBOTY
Tygodniowy czas pracy bez
zmian, wszystkie soboty wolne,
możliwość wydłużania czasu
pracy do 10 godzin dziennkl I
zachowanie dotychczasowego
wynagrodzenia - to główne
zmłany w Kodeksie pracy, przyjęte w czwartek przez Sejm.

T a decyzja oznacza poparcie proI pozycji rzqdu. Za nowelizacją IV
tym ksz:tałcie glosowało 229 poslów.
przeciw - 160. wstnymało się - 22
posłów. Nowelizacja czekaJa na gł0sowanie blisko dwa miesiące.
W noWCli7.l1Cji utrzymano obecne
42 godziny pracy w tygod niu i
wprowad7..0no 52 dodatkowe dni
wolne od prru.:y. W praktyce !\'dą
to przeważnie soboty (dziś ust<\Wowo "wolnych sobót" mamy 39). Ale
nie zawsze. Zgodnie z Kodeksem
prJCy. wszędzie lrun , gdzie chamk-

ter pracy wymusza procę IV sobotę,
pracownik odbiera sobie .. pr.ICujące
soboty" w inny dJjeń tygodnia.

Zapisano taicie,że pra::odawca maże pcxIwyiszyć ~wnikowi (lobo.

wy wymiarczasu do 10 godzin. Ten
dOO:ltkowy CZl!S - powyi..ej INrej go.
dliny prncy - nie jest pracą IV godzi-

Małżeństwo

o ich

chce

I13Ch nadliczbowych. St"'"OI"l.eIlie pracodawcom możliwości wydłużania
czasu pracy Słało się konieczne w sytuacji, gdy ustawowo mruny pracowoc pięC dni wtygodniu,a więco 13
dni krócej niż dotąd.
W rzeczywistości, większość procowników w Polsee pracuje już w
systemie 5-dniowego, 4O-godzinne·
go tygodnia pr.lCy. Gwaroilltują im to
uklady zbiorowe. lub ustalenia ;zapisane w regulaminach pracy. Ilu
pl'dCowników pracuje wedlug norm
Kodeksu . nie potrafią podać ani
zwi ązki ,ani pracodawcy, ani nąd .
Według noweli, wprowadzenie
52 dodatkowych dni wolnych od
pracy nie może spowodować obniżk i dotychczasowego wynagrodzenia pracowników. To oznacza.
że tam. gdzie pracownicy są wynagradzani np. za godzi nę albo dzień
pracy, pracodawca - by być w zgodzie z prawem - będzie musiał podwy7_<;Zyć stawki. Nie zawsze sytuacja ekooomiczna firmy będzie no
to (Xlzwaloć.
Napięcie rosło

Pr7..ed glosowaniem wym nie n.arastalo napięcie wśród poslów. Mili"'

zadośćuczynienia

Sejmu Maciej Pl3Żyńs ki na
wniosek A WS zarządził przerwę .
klónI sukcesywnie pnedluiala się .
Kiedy poslowie wrócili na salę. posypały się pytania do posła sprnwozdawcy i pn.edstlwicielki rządu.
- Czy pmwdą jest. 7.e w pl'lerwie
dobito targu, gdzie za cenę poparcia
przez UW budżetu AWS odpuścił
<W-godzinny tydzieli pracy? - pytał
Maciej Manieki (SW).- Przeciei. 1O
jest wierutnekłarnstwo. P"ro!.-zę panstwa,czy naprawdę rnusic,.'ie poWlarzue wszystko? - mówi I potem
dziennikarzom Leszek Balcerowicz
pytany o wypowiedź Manickiego.
Jacek Rybicki (A WS) powiedziaJ
diiennikarrom: ,J"Ozmów o takich
targach w ogóle nie bylo".
W debacie poselskiej Jan RuIewski (niezal .) ująl się za prncownicami handlu: "czy są w stanic \O godzin prorowuć na nogach w megasamach? Czy eksperci wydali opinię
w tej sprnwieT
Uchwalonn w czwanek noWe/II
Kodeksu ma wejść w życic z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesi 'łCu ogłoszenia ustawy _Teraz. nowelizacj..l zajmie się Senat.
PAP,Me

szałek

za niepowiadomienie USC

ślubie

Precedensowy
proces
15 tys. zł żąda małżeństwo z
Wejherowa od parafii w Krokowej za to, że ksląd:z nie ~
wladomłl na czas o Ich ślubie
USC, co miało wywołać komplikacje ciąży u kobiety. W są
dzie
się

w Wejherowłe

zakończył

proces w lej sprawie.

o. ay parafia rzymskok.atolicka
wypłaci 15 tys. zadośluczynio
nia Magdalenie M .. okaże się w połowic grudnia. S:!d wyda wtcdya'zeC7..enie w tej sprawie_
Powódka. 27-łetnia Magdalena
M. i Henryk M_pobrali się w kościele rt.ymskokatołickim w Krokowej 12 grudnia 1998 r. Udziełający
śl ubu ks. Marek K.. WÓWC7.as proboszcz miejscowej pamfii . zawiadomił Urt..ijd Stanu Cywilregoo fak:eie zawarcia małżenstwa po ponad
dwóch miesiącach. Prtepisy konkonlatowe mówią natomiast. że należy to 1robić w c iągu pięciu dni od

T

daty śl ubu.

Niewaine mał:i:eństwo

o tym. że
świetle

ich mał że ń s t wo w
prawa jest niewai.ne. pali-

Gwałciciel
Na siedem lat

więzienia

Sąd Okręgowy

w Poznaniu
skazał 44-let niego Wltosłe-
wa G., który brulalnk! zgwał·
clł 1Q.letnlą dziewczynkę.
ąd Okrę go wy

S uznaje

w Poznan iu

oskarżonego Witosła

wa G. winnym tego. że 9 lipca
1999 roku na terenie kościoła sw.
Jana w Lesznie, dział ają c ze
SZC""LCgOloym okrucieństwem, po-

StwO M. dowiedzieli s ię w lutym
1999 r. Wedlug nich, zaniedbanie
spowodowało komplikacje u Magdaleny M .. która by ła wtedy w szóstym m iesi ącu ciąży.
Magdalena M. twierdzi , że od 1ego momentu Z3C"Lęła mieć kłopoty z
ciążą - musiała br-,x: t.o'lblelki,dwa razy w miesiljCU clxxlzićdo lekana, nie
mogla nos ić siah:k z zakupami.
Dziecko prL)'Si'Jo na świat po cesarskim cięc iu i jest nerwowe.
Pełnomocnik Magdaleny M .• I1lX .
Jaroslaw Jezienki dowod z i ł w
ozwanek w sądzie, że na skulek za.niedbania ksicdza powódce groziło
poronienie. jego klientka 7..estrcsowała s ię i doznolo rozstroju psychicznego i fizycznego. - ł 5 tys. zł
jest na pewno sumą nie pr/..ekraczaj:jcą możl iwośc i płatniczych Kościoła - podkreślał Je7jerski.
Pe łnomoc n ik parafii. Tadeusz
Drygaiski, wniósi o oddalenie pow6dztwa. POwiedział . że np. biegły
badający dokumentację lekarską nie
1.nalazł 7..apisów o stresic,jaki miała
przeżywać Magdalena M. po tym .
jak dowiedziała się. 7..e ślub jest niewainy.

Mar s załek Sejmu wręczył
awanse oa wyi.5ze stopnic oficerskie wete ranom Batalionów
Chłop s kich . W szdć dziesi:jt<j
rocznicę utworzenia Batalionów
Sejm złożył hołd czlonkom tej legendarnej straiy chłopsk iej, przyjmując ~chwałę prlez aklamację .

Wzrośnie

10 lat terru lXJ'NSUiY sekqe i zespdy rninersko-piroI. w czwarlek w Centrum Szkołenia Policji w Legionowie pirotechnicy obchodzili
swój jubileusz, podczas ktÓfego zaprezentowano sprzęt służący do
unieszkodliwiania ładunków wybUChowych. To czeskie urządzenie
doskonale radzi sobie z ładunkami za fX)IT1OCą nabojów z wodą.

Prokuratorzy IPN
Wigilijna akcja Caritasu

Każdy może
Ponad cztery milionv świec
rozprowadzi caritas Polska w
ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Po raz pierwszy w akcji wezmą udział organizacje charytatywne Kościoła
prawosławnego I ewangelickoaugsburskiego.

pomóc

znaczony jest na wsparcie placówek charytatywnych prowadzonych
pr!.ez Caritas dla potrtebujących
dzieci. Dl.ięki nim Caritas organizuje letni i zimowy wypoczynek
dla dzieci. prowadzi świetlice 50cjoternpeutyczne i rehabilitacyjne
ol'.u.domy samotnej maiki.
Swicce rozprowad7..ooe prz.cz pmwoslawne i ewange/icko-augsburskie instytucje charytatywne również wstaOll prz..cznaezonc na potl'leby d7jcci z tych k ościolÓw.
W ubiegłym roku ze sprzedaży
wigilijnych ś wiec Caritas uzyska/a
ponad 12 mln zł.
PAP,Me

tej wsp6lprucy w tym r0tr7.y rod1.3je świec. Wszystkie prlCdstawiają Swięt:j Rodzi ~. ale różnią
s ię symbolami Ofguniwcji charytatywnych. napisami i kolol'ounL
Dochód ze sprl.edaży świcc pr.lC-

D ku

zięki

można będ7je nabyć

Niepołityczny kandydat
SLD wyroj.3 gotowość ud7,ielenia poparcia jednemu z trlCch
n iewangażowanych politycznie
kandydatów na prezesa NBP - takie stanowisko pnekazał Sojusz
prezyde ntowi Aleksandrowi Kwaś ni ewskie mu . Chodzi o Jerzego
Stopyrę. Andl'lCja S l owiń skiego
lub Dariusza Filam.
PAP, Me

Rzeszów, AJ. T. Rejtana 51, tel, (0 17) 862·22·18
Przemyśl,

Zapisy konkordatu dOLyc1.ące
maI7..eI1stw wyznauiowych (slubów kościelnych) stanowią, że
ksiądz udzielający śl ubu jest 1»bowiązany do zgłosl.Cnia w ci:jgu 5 dni zawarcia mali..cnstwa w
Url.ędzie Stanu Cywilnego.chyba że nowożeńcy przedSlaw ią
mu akt ślubu z USc. Jeś li 0bowiązek zgloszenia pl'.ll!Z probaszc?.3 faktu zawarcio ś lubu
konkordatowego zostanie zaniedbany. pam. musi zaWile<:
ślub cywilny w USC. Mote też
domagać się na dr0d7.e.sądowej
pokrycia koozt6w cywi.lrego ślu
bu pl'L.e'L L'iłędza. Parafia w Krokowej pokryła koszty śl ubu cywilnego palistwa M.
PAP, Me

ul_ 29/istopada 4, tel. (016) 679-11·73
ul. Wodna 10, tel. (016) 678--34-46

www.ducet.pI

Nawet jeśli nie masz wzmacniacza. moc 4)[50 W
i system D-Ba" zrobią swoje. Ale szkoda

byłoby

nie wykorzystać wyjścia przedwzmacnIacza ,.?
Radioodtwarzacz XR-4300R posiada ROSEON, lB pamięci UKfJ6 Dl 16 Ś r., obsługę futl
logic, opuszczany I zdejmowany panel czolowy z

grdtis.l

.I.,"~m.
.
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za kratki
przez bicie pięści:j w twarz i
brzuch oraz rzucanie o posadz..kę.
doprowadzil lO-letlliq M . B. do
poddania s ię czynnościom seksualnym (...) i wymiel'!.a mu karę
siedmiu lat pozbawienia wolności
- powiedział w czwartek sęd zia
Sądu Okręgowego w Poznaniu ,
Le....zek Matuszewski.
Według S'Jdu. dziewczynka wstała wciągnięta na kośc ie l ny balkon, pobita i zgwałcona . PodC7.3S

20 prokuratorów pionu ś lcdc.-,..c
go Instytutu Pamięci Narodowej
powolano w czwanek. Tym samym już 59 prokuratorów pracuje
w lO okręgowych Komisjach Scigania Zbrodni Prl.cciw Narodowi
Polski emu. ścigając sprawców
zbrodni hitlerowskich i komunistyc1.nych. Pion śledczy IPN ma lic:r.yć w sumie ok. 100 prokumtOlÓW.

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

Mec. Jezierski je.W..c1..e na sali są
dowej podkreślał , 7..e Magdalena M.
w związku z tym. że wytoc'lyła sprawę parafii. nie może ochrzcie dziecka. Po rozprawie mówiła też o tym
M"dodajOJC , że próbowala to zrobić
w innej parofi i, a/e księ-la obawiaj:.j
s ię lego, bowiem sprawa jest doskooaleznana hierarchii kościelnej .

I

minimalna

Co najmniej 760 zl wyniesie
płaca minimalna od stYCzni3 200 I
r . Nieco większe będą w2001 r. i
wk skromne podwyżki plac w
przedsiębiorstwach i w budże
tówce - ustalili pnedstuwieiele
I'!.:jdu i "Solidarności". Place w
przedsiębiorstwach miaJyby wzrosnąć o 92 proc .. a w państwowej
sferze budżctowej (pracownicy
cywilni) - o 7.8 proc.

badania lekarskiego u ofiary
stwierdzono m.in . wybity z~b ,
spuchnięty lewy nadgarstek i liczne sińce na twal'Ly. głowie i w
okolicy narządów płciowych .
Pr.rebieg procesu i uzasadnienie
wyroku były utajnione ze W"lg lę
du na dobro małoletni ej pokrzywdzonej.
Wyrok nie jest prawomocny .
Obrona zapow i edziała z łożc n ie
apelacji.
PAP, Me

Model ee O-TR 717 Video HiS ze stabilizatorem
owazu Sleady Shot r wbudowaną lampą. Posiada
funkcję NightShot O lu)[ - pozwala na filmowanie w
zupelnej cIemnoścl, 20-krotne zbł i2en le optyczne,
360-ktotne cyfrowe. cyfrowa redukcja zakłóceń
(Super ONR) , generator napisów, efekty w obrazie.
Pilot.

Walkma"eWM-EX190 posiada Mega Ba".
mechanizm zapob iegający wkręcaniu taśmy.
AVLS, automatyczne wylączanie . Diodowy
wskaźnik stanu baterii.

Radiomagnetofon z CD CFD -V14L
Posiada radło analogowe z zakresem rai UKF/Ś,. ,
Moc 2x2.3 W RMS, regulacja D!irwy brzmienia .
Programowanie odtwarzanIa z płyty CD.

SONY

RYNEK

Stronę przygotowała Małgorzata Capińska

-

-

,--.
,,
-, =
~,'
0,0

""""
........
...,.,.

~

171:!O,9Q

~~
.1,0

15870,.1

~,

ui

NA GIELDZIE

,o.~

~

~,~
00.05

.
...
~~

"•.'

E

,~ !

,•"~
E
,i

, ~;=

~1i
,:.;g
&.71

M

'o ....

....

~.n

~

~

'.'
..'J

~

'o.'"
<.M

,~

,,~

'o..,

>O."!

U.,.
u~
ul

••
•

...

,
r~

,3:::

,....;
" li,!

' .M

•.0:
<
.,,:

~

·
'..'.-'.-.;·

5

ł

~'. '.

.~~

<.~

' • •N

'ft=
,.:
•

•
•••

1 • •01>

.J:~

;;
;

lS!

,,,....
7' 1~
,,,.n
M._

•

ł

,.:~

3&";
.~

..

'::07
2' "'

•

AKCJE. notowania ci...... - 30.1 t.

1~"

WG-TELKOM

Na

11158,10
2$'1,1.

7.<lmknięcic

,mffl
um,l' '.'
_,O ,.•
"O
·2.1

czwartkowej se-

sji WIG 20 spadł o 2,1 proc., do
l 62J, 16pkLKursy 58sp6lek spadJy ,22 wzrosl)' . a 7 nie zmienily się .

WI G spadl o 1.6 proc" do
16 292,2 pkl .. MlDWIO strac ił 0.4
proc. i wyni6s196229 pkt, a TechW JG spadł o 3.9 proc .. do
J

s padł

o 0,2 proc .. do

59 ,67 pkt.
W IRR . po spadku o 0, 1 proc.,
wyniósł

2 663.48 pkt.

W notowaniach ciągłych

Illl rynku akcji obroty zw iększy ly si ę, w
stosunku on srodowcj sesji o 68.4
proc. i wyni osły 445 635 tys. zł.
Najwi ększe obroty odnotowano na akcjach TP SA 128 ,9 mln zł
i Elektrimu 79.8 mln zl.
Na rynku NA wzrósł kur.; 6 funduszy. 7 spadł . a jednego nie 7Jllienil się . Obroty wyniosły I 64Q tys.
zł i by ły o 62 ,1 proc. większe ni ż
podczas ś rodowej sesji.
Na rynku obligafji wzrósl kurs
15 pozyczek. 6 s padł. 6 nie zmienil si~ . a 20 nie handlowano. Obroł y na rym rynku spadły w porównaniu do środy l.) 29 ,6 proc. i
wyniosły lO 234 tys. zł .
W notowan iach jed nolitych
przeważal y znjżki . Kursy akcji 60
firm spadły. 29 wzrosly. 22 nie
zmieni ły się . a akcjami 12 nie handlowano.
W tym systemie notowan obroty wyn iosły 7 637 tys. zł i byly
o 60.5 proc. większe ni ż na sesji
środo wej.
PAP, MC

OCwPlU
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Zarząd PZU SA podj ął

decyzję o pozostawieniu na -dotyChczasowym poziomie stawek ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.
- Pm-.ostawienie stnwek nO! niezmienionym poziomie wynika z
wprowadzonyc h usprawnien w obSzaJ7..e likwidacji szkód . jak równ ież podejmowanych działań w zakresie ogr.miczaniil zjawiska przestt;pc1.OŚCi u~zpiec-Łeniowej - nO!pisa/a spółka w komunikacie.
W ubiegłym roku PZUSA zmieniłozasady nał iC"LaIliaOC . PZU SA
zwię kszyło wówczas oocisk lla indywiduali zację naliczania stawek.
Według oowych 7.asad. w większym
stopniu decyduje wiek posiad ~7.a
pojazdu. Więcej płacą za OC osoby •
które nie ukoOc2yly 25 lat.
Taryfy OC w PZU SA są także
zróżnicowane regionalnie. Najwię
cej za OC plocl! posiadacze pojazdów tam. gdzie szkcxłowość jest najPAP, Me
Wy-j..s7..l1,
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trafią

uproszczone. Podsta wowa zmiana
polega na tym, iż 7.amiast dotych·
CZll-.owych sześciu formularzy rozliczen ie roczne podalku dochodowegood osób fizycznych będzie na,
stępowało na dwóch fonnulaJ'Z<łCh 
powiedzial. Rudowski podczns kon·
ferencji pr.lSOwej.
Dwa nowe formulaJ7.e oznaczone
s:jjuko PIT-36 (w kolort.e ziclonym)
PIENIĄDZE
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PAJĘCZYNIE

ków mieszkaniowych. PIT-O jest
przeznaczony dlll pozost ałych ulg
pIXlatkowych. a zał:p.nik PIT/M słu 
ży skłacilmiu informacji odochodach
ma łol etni c h dzieci pod legających
łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców,
Wszystkim formularzom towarzyszą broszury objaśniające. jak
nal eży je wypeł n ić . Równi eż one
będą wkrótce dostępne w urzędach
skarbowyc h.•
Od 15 grudnia druki 7.eznań pod:ltk.owych wraz z ~jaśnien iam i ł)(;:
dą też dostępne na stronach imeme!Owych Min isterstwa Finansów:
www.mofnet.gov.pl .
PIT-36 ma cztery slrony obję
t ośc i , natomiast PIT-37 tylko trzy
strony. Najkrótszy ze starych formularzy miał cztery strony obję
t ości. a najdlui.szy - a ż dziewięć
stron.
PAP, MC

(51

Własny serwis
DR COLlN F. HAł~ES
Jeieli już 7.arejestrowali!icie wła
sne domeny finnowe (pisaliśmy o
tym w jednym z poprzednich odcinków). prLYszedł czas na kolejne
Wa7.ne posuniecie, Teraz należy Zllistnieć w et.t;ści sieci zwanej Swiulową Pajęczyną (WWW).NujprostSZlI formą zaistnicnia będzie umieszczenie witryny firmowej pod posiadanym adresem (domen,,) z podstawową infonnacjll o Hnnie i jej ofercie (biuletyn informacyjny). Docelowo. w miarę rozwoju finnowej
str.uegii sieciowej. serwis bęJzic r(1/.hudowywany. Poc-lijtkowy (l iczący
kilka do kilkunastu stron) będzie słu
żyl jako punkt informacyjny i wizytówka fi mJy dla całej f"l.CSly internautów. Powinien być zalem reprezenl3cyjny. Strzeicic się jedn:lk
..dziel sztuki", a zwłaszcza I)'ch na
wtfJr .,baroku··, Nie noo.1j:I sięooedo
umiCS-Lc7.eni u w sieci. gdyż z trudem będzie moim je .,.f,ciągać·' prt..cz
zatlOC7.0rJC łqcze Internetu. Ponndto
mogą nieodd.'lwtłĆch:ulIkleru Waszej
firmy . !l;oniccznymelememem ty ..,h
stron będzie fimlOWY adres e-mai lowy, umieszcZQl.l)' w kilku widocz-

nych miejf.cach. Ma on zachęcać odwiedzających do kontaktów 1. nami .
Należy p;unięlaĆ rownieżo rór.nych
wersjach językowych takiego serwisu, O ile zamiarem Firmy będzie dotarcie do klientów zagranicznych.
Proponowany poziom aktywności sieciowej powinien wystarczać
jako pllnkl startowy clodałszej dziatalności w sieci. Nie jest on prze...adnie kosztowny. daje C7.a5 na ocenę
efektów i nakreślenie dalszej strategii. Jednak należy pamictoc , iż zazwyczaj nie będzie drugiej szansy
zrobienia pierwszego wmżenia. NnIdy 7-'l tem dobI7.e zaplanowllĆ wygl ąd (postać) owego projektu,
I co najważniejsze - nie należy
pJ7.eplacać! Ceny strony oscylują od
8Odo 150z!. wii;:c niema poo-t.ebyoddawania. t.'lk waZncj sprawy jak wizerunku rmny w ręce samorodnych
amatOfÓw. lsmieją dziesiątki firm w
kroju (juk i w regiooic) oferujących
usługi IXQjek10wania stron. Ważr~. by
firmy przedstawily nam referencje
luh inne tIowody ..sukceSÓw".
Proponuję również przedkładać
fu nkcjonalność n:tsl.ych stron nad

esoptymalnie należy
traktować obydwie równowar.nie.
.Podsumowuj:JC - strony:
• nie powinny być ..obladowane"
grnfi ką utrudni ającą ich oglądanie
(śc iąganie pr/.ez sieci)
• powinny być przejayste i czytelne (klarowny i logiczny układ)
• powinny dać się oglądać na więk
szości l"Od7.ajów dostępnych komputeców
• powinny oddaw3Ć charnkteriob
licze firmy
• powinny być latwe do wykorzystywania przez niedoświndczoncgo
ich

wanością

tetyc zną. choć

użytkownika

W następnym oOCinku min.otyrn,
co z I)'nti stronami robić, C"lyli o ,Jwstil/gil" i wyboru ISP.
• Dr CoIin F. HaIes jest wykładowcą na
Wydziale EJc:onomll AR w RzeszoWIe, w
Wyżuej

Szkole

Zanądzanla

w Rzesz!»

wie, prowadzi zajęcia na studiach pody.
plomowych w FI!n UMCS w Rzeszowie
oraz na Abdemlł Ekonomicznej w Krakowie. Zajmuje się Inlormalyką wbiznesie
I rnad:etinglem.

..• .. .... .. ...•. .. ... .... ... ... ....... ....•..••.•.•• •......... ... .... .. ..... ...•
BRT pomaga w leczeniu

Przełom

w medycynie

• Pan Tadeusz Sawickl przeszedł ciężką operację serca,
cierpiał na bóle kręgosłupa lę
dźwiowego, mial trudności z

chodzeniem. W gabinecie ,.Biorezonans", po konsultacji z lekarzem neurologiem pan Ta·
deusz został poddany kilku za·
biegom aparatem BICOM. Ze
względu na zły stan zdrowia
podczas zabiegów obecny jest
lekarz specJaiJsta . W chwili
obecnej Jego stan zdrowia per
prawił się, nIe ma kłopotów z
chodzeniem, a b6ł kręgosłupa

P

:

UJ7..ę

d poniedzialku
do
dów skarbowych druki zeznan..
O
które
w sposób istotny

i PIT-37 (w kolorze brązowym).
PIT-36 przeznaczony jest dla podatników prowJdZ1j(.'Ych pozarolttic".q
tJ7ialal llOŚĆ gospodncC'L..1 orazdla podatników, którzy są zobowiązani d0liczać do swoich dochodów dochody
małoletnich dzieci. np. remy rodzinne. czyli dla tej grupy podatników.
która nie korzysta ze zryczałtowa
nych form opodatkowania dochodów z dzialałno!ici gospodarczej.
PIT-37 prŁeznaczony jest glównie dla podatników u zysk ujących
dochody wy łączn i e od swoich pracodawców oraz dla renc istów i
emerytów.
- Tym dwóm zeznaniom townrl.yszyć będę niestety - ze względu
na nudal istniejący szeroki katalog
ulg i od l iczeń - zali}czniki umożli 
wiające rozliczenie tych ulg- mówił
Rudowsk.i,
PIT-D dotyczy otiliczen. wydat-

pmglądu aparatu BRT oraz. upewnieniu si~ . że personel medyczny i
lekarz pr1.eS7.edł odpowiednie przeszkolenie specjalistyczne w prz.edst.1wicielstwie lnst)'tutu Medycyne·
go Regumed w Po[s(.'e.
ustępuje .
- Pan KrzyS7.tof jest emerytem .
z powodu problcm6w Z podUItZ·
ięlnaStOletnia Ania cierpi na bez- . Papierosy pali Od wielu lat. Emeryką powietrl'Jl::j i z pasami bezpietura. ktOr4 otrzymuje Z biedą wysenność. bóle i zawroty głowy .
t:zenstwa kOIX.'Cm Renault SA wycofa do naprawy 265 tys. miniwa- , Odwiedziła już wiele gabinetów. ale slan.<:y !Ul. codzienne życie. Nie pooów kangoos. Jeslto akcja ogólno- choroba w krótkim czasie po 7.abic- trnftl zrezygnować. z kosztownego
gach znów powraca ła . Po 4 tern- nalogu. Czytaj ąc ogłos7.enia prasoświatowa. \V niektórych atJtach poduszki powietnne i mechanizm na- piach aparntem BRT bóle i zawro- we na temat zwalczania nałogu . nic
ty glowy U Slljpi ły. Ania ma prlCd wierzyl w ich treść. a nawe t s ię z
pinający pa.~y bezpieczctlstwa urunich śmiał . Uwieay! dopiero wtesobą jeszcze 6 zabieb'ÓW i wierzy. że
chamiały się bez żadnej przyczyny.
Do napmwy wycofane zostaną sa- ustąpi również bezsenność . Mama dy, gdy SlIsiedzi poddali się zabiemOChody kangoos, wyprodukowa- Ani dodaje. że zdecydowała się na gowi i nie palą już od 3 miesięcy .
ne pomiędzy 23 grudnia 1998 r. a zabiegi w gabinecie po spraw<1zcniu Obserwując ich S:lm zdecydował
26 maja br.
PAP, Me certyfikatu gabinetu. aktualnego si~ na 7.abieg i od miesiąca już nie

Kangoos
do naprawy

•
,•w

Rozliczenia pOdatku dochodowego od osób fizycz·
nych (P/T) za 2000 rok podatnicy będą dokonywali tylko na
dwóch formularzach PIT, a nie
- jak dotychczas - na sześciu
- painformowal w czwartek
wicemini ster finansów, Ja n
Rudowski.

zos tał y

24055 pkt.
N/F
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pali. Jak podkreś la , nie powróci już
do nałogu .
MetoUa terapii biorezonansowej
lOOtała odkl)'lll pr/.e'L niemieckich lekarzy. a następnie rozwi nięta przez
profesom Smithu z Uniwersytetu
Salfort1 w Anglii . Jak. cala fizykOlerapill wspomaga leczenie menopauzy, zaburzen hormonalnych u
kobiet. bolesnych menstruacji (konsultacji udziela specjalista ginekolog). alergii. astmy. chorób dróg oddechowych, bólów głowy. nerwobóli. nerwic. a także chorób układu
krążenia. stanach zwyrodnictUowych
stawów. kręgos lupa i reumlltyzmie.
Gabinet wykonuje równi eż testy
alergiczne i odczulania. LekarLe
alergol0d2.y zalccają wykonywanie
ich ViI okresie jesienno - zimowym,
dlatego j..e pylenie roślin 7.anika, Tesly 40 proc. llUliej.
W gabinecie codziennie przyjmują IckarL.e specjal iści : neurolog .
intemi sUł i reumatolog.
Gabinet Fizykoterapii .,810.
REZONANS"; lb.e5ZÓw. ul. Pił·
s młskiego 3 1 (nad Medieorem),
pokój 112, tel. (0-11) 852-68-66.
PROMOCJA
Uwaga. redakcJa nie ponosi 0dpowieza merytoryczną sllOnę 11Ik·
stów promocyjnych.
dzialnoścI

,

nowiny _

SWIAT

1 - 3 grudnia 2000 r.

Stronę przygotował Piotr Samolewicz

Szczegóły

Putin i

Łukaszenka

Rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Valls poI:wicrdzil w czwartek
wCWsniejsze doniesienia prasowe,
iż pap i eż Jan Paweł [[ z ł oży w
d niach od 2 1 do 24 czerwca 2001
roku wizytę du.szpaster.;kll na UkrJinic. Jan Pawe ł II został zaproszony prLez miejscowy episkoput i
nieoficjalnych na ra-

zie infonnacji, papież spędzi dwa
dni w Kijowie i dwa wc Lwowie.
W obu miastach odprawi msze
święte

Związkowe państwo Blalorusi I Rosji powstanie nleprędko. Takie wnioski wysnuwaJą komentatorzy z wyników
posiedzenia Najwyższej Rady

w obrządku łaciiiskim i w

bizantyjskim.

PAP,PS

Państwowej Związku Białorusi

Rzeź
chrześcijan

i Rosji (ZBIR), które odbyło się
w czwartek w Mińsku.

46 Indonezyjskich

przejścia na Islam.

nformacje wywiadu wojskowego.
które
Iosób
zmasakrowanych po
otrzymaliśmy. mówią, żc46

zostało

odmowie prtyjęci a islamu - powiedział w czwartek chrzcścijariski
adwokat, Sammy Weileruni,
Adwokat ~-precywwał. Ze do mor~
du doszło po zajęciu i zniszczeniu
przez muzulmanów chrześcijańskiej
osady na wyspie Kaisi ui w archipelagu MolukÓw.
Atak oznacza przerwanie względ
nego spokoju. UlrLymUjącegO się na
wyspach od kilku miesięcy. W ubiegłym roku w starciach dwu społecz
ności religijnych na Molukach zginęło ponad 25 tysiąca~, w więk
szo&:i miejscowych prołestantów.
W obawie prz.ed atakami islamskich
bojowników z wysp uciekło kilkadziesiąt tysiecy mieszkańców .
Indonezja jest największym islamskim krajem świata. WiększoSć
mieszkańców Moluków stanowią
jednakchneścijanie.
PAP, PS

Spotkania po latach
Około stu Koreańczyków z Południa wyjechało w czwartek z Seulu
do stolicy Korei PóI'nocoej na piefwsze od pół wieku spotkanie z
członkami swych rodzin. Samolot po lądowaniu w Phenianie wziął następnie na pokIad stu północnych Koreańczyków, udających się do
Seulu na IXIdobne spotkania. Program łączenia rodzin koreańskich,
pocIzieIor"r}cl w czasie wojny na PółWyspie (1950-1953) został uzgod--

""",na~~_~obu

Korei - Kim Dae Dzunga i Kim Dzong lIa. Na zóJęCiu: Mieszkanka ~
rei PłcI" 100-letnia Yu Du-Hee i jej syn, mieszkaniec Shln Dong-Gil,
mieszkaniec Korei Północnej, witają się po 50 lataCh.
PAP,PS

Chiny. Dramatyczna akcja ratowania górników

Uwięzieni
W należącej do Chin Mon-

golii Wewnętrznej trwa walka o
tycie 40 górników _ y c h
od sześciu dni w jednej z kopalni lewizja

podała w czwartek
państwowa ,

te-

próbują
dostać się

kipy ratownicze
coraz to
E
nowych dróg. by
do
osób
po sobotnim wyuwięzionych

buchu gazu, który pozbawil życia
23, a raniIII osób. Prace posuwają

Francja

_Ie. .

Aborcja
do 12. tygodnia
F...........
rodowe
środy

w nocy

rozszerzyło

z
na czwartek zakres do-

pmczaloości abon:~

pierwszych tygodni

"7J rozszerzeniem opowied7.icli się

L wszy9:y deputowani rLądzącej
więltszoSciowej koalicji lewicowej.
Wszyscy obecni na sali obrad pos!Q.
wic centrowych i prawicowych ugrupowań opozycji glosowali pr7..eciw.
Nie jest to jeszcze koniec działań
francuskiego parlamentu w sprawie
przerywania ciąży. W czwartek: rozJXlCZI:ła się dyskusja nad tym,czy od
maloletnich dziewcząt należy wymagać zgody rodziców bądź opiekunów na podd;:tnie się aborcji . PAP, PS

pod ziemią
się jednak bardzo

wolno. Ekipy ra200 metrów od
uwięzi onych. a we wtorek posunę
lysięjedynie04 metry. Nienawią
z.ano też kontaktu z uwięzionymi.
W Chinach często dochodzi do
katastrof w kopalniach, Co roku giną w nich tys i ące górników. Pekin
jest największym konsumentem wę
gla w świecie. Węgiel kamienny zapewnia produkcję 75 proc. kmjowej energii .
PAP, PS
tunkowe

wciąż są

Ropociąg śmierci
_50 osób poriosIo_
w czwartek w pożarze ropocią
gu w pobliżu portu w Lagos.

z 10do12

ciąży.

przede wszystkim na
wypowiedż prezydenta Rosji Władimira Putina. Według szefa Federacji Rosyjskiej. nowe panstwo powinno op ierać się na silnyc h fundamentach. Dlatego uważa Putin - z jego tworzeniem
nie należy się s pieszyć.

W

chrześci·

Jan zostało zamordowanych
przez muzułmańskich współ
mieszkańców za odmowę

szczeblu

NIEPRĘDKO

prezydenta Ukrainy Leonida Kucz-

obr7.lłdku

najwyższym

ZBIR

pielgrzymki

mę. Według

na

O wioski Ebute-Oko i rozprzegień wybuchł koło

rybackiej

s trzenił się szybko śladem wycie.
ku, pochłaniając szalasy i drewniane chnty.
Pożar poprzedziła eksplozja. Ropociąg , który w październiku został

przedziurawiony przez złodziei pałiwa, był właśnie naprowiaoy. kiedy
doszJo do wybuchu i pożaru .
W Nigerii częs t o dochodzi do
wybuchów i pożarów ropociągów.
Powodująje zlodziejc ropy. którzy
regularnie dziumwią rurociąg , by
w ten sposób z.aopatnyć się w paliwo. W 1998 r. w podobnej katastrofie w delcie Nigru ś mierć paniosło okolo 700 osób.
PAP, PS

skazują

Mimozapowiedzi strony biało
ruskiej, że w Mi ńsku zaplldnie
ostateczna decyzja o wprowadzeniu wspólnej dlll obu krajów waluty - rosyjsk.iego rubla - nic takiego nie nastilpi!o .
Co więcej. nawet zdaniem bialoruskiego prezydcnta Aleksandra
Łuka s ze n k i . który forso wał jak
najszybsze wprowadzenie wspólnego rubla, nIlstąpi lo nujwcześniej w roku 2005,jeśl i nie póżniej.
W MiTisku podpisano zaledwie porozumienie, nie pierwsze już 7.resztą. o kontynuowani u prac nad
wprowadzeniem jednej waluty.
Podobną decyzję. podjęto też w

sprawie jednego centrum emisyj·
nego wspólnej waluty. Nie majuż
co prawda sporu co do tego. ile
powinno być centrów; Białoruś
nalegala. by jedno mie śc i lo siC w
Moskwie. drugie w Mińsku . Obecnie zgadza s ię już tylko na rosyjską sto licę.
Białoruś nie

dostanie też na razie rosyj skiego kredytu stllbili7.acyjnego. o który zabiega. Mowa
była o 100 mln dolarów. w tym o
30 mln już w grudniu. Prezydent
Putin zdobył s ię jedynie na obietnicę. że poprze białoru s kie starania. żadne sumy ani daty zjego ust
PAP, PS
nie padły .

Rosja

Straszenie polskimi krowami
Glówny lekarz-epldemiolog
Rosji Glennadij Oniszczenko
powiedział w czwartek, że w
wielu regionach Polski zanotowano pnypadId choroby szalonych krów (BSE).

wywiadzie agencji Interfax
W
..epi,demia
choroby szalonych krów zblizyla
s twi erdz ił też. że

s ię do granic

Wspólnoty Niepodległych Państw". Według Onisz.czcnki. obecnie przypadki choroby zanotowano w Polst'e. ,.Jeśl i tylko w
którymś z krajów WNP potwierdzą

się informacje o prqpadkach choroby. zaraz wprowadzimy zakaz importu wołowiny stam tąd" - dodał.
Wcześniej Onisz.czenko powiedział agencji RIA-Novosti (cYlowanej przez radio Echo Moskwy).
że rosyjskie władze rozważają moż·
liwość wprowadzenia zakazu importu wołowiny 1. Polski
- Pn.ecież 10 nie jego fompetencja - tak wypowiedzi Oniszc7..enki
podsumowal w rozmowie 1. PAP
Stanislaw Zacharow z departamentu weterynarii rosyjskiego ministerstwa rolnictwa. Zacharow zaprze-

by rosyjskie władze prLygotowywaly się do wprowadzenia takiego zakazu.
Odmówiłjednak skomentowania
kolejnej infonnacji, którą PAP uzyskal w rosyjskim ministerstwie
zdrowia: o liśc ie , jaki miało rozes łać mini sterstwo roln ictwa do
s łużb celnyc h z pros bą o "wniczył ,

kl iws7..ą kontrolę" mięsa wwożo

nego z Polski.
W zeszłym roku Polska sprLCdala do Rosji wołowinę ś wieżą i mrożoną (bez przetworów) za ok. 2 mln
dolarów.
PAP, PS

"Kursk" zostanie wydobyły
Choć oba reaktory atomowe zatopionego rosyj skiego okrętu podwodnego
" Kursk" nie stanowią bezpo ś redniego zagrożenia dla
środowiska, zostaną lałem

wydobyte - zapowiedział w
czwartek rosyjski wicepremier IIja Klebanow.

edlug Klebanowa,kt6ry kieruje
do
W
spmw katastrofy " Ku rska", reakrządową kom i sją

tory pozostaną bezpieczne praz
co najmniej najbJi7..sze 10 lat.

- Musimy jednak wydobyć
podwodny. gdyż reaktory
j ądrowe spoczywające na dnie
morskim na głębokości 100 metrów, na ruchliwym akwenie ry bo ł ówczym. by ł yby stałym zarzewiem międzynarodowego napięc ia . Mimo wszystkich naszych
zapewnień, że reaktory są bezpieczne i nic s ię im nie stanic ,
wielu ludzi by nam nie w ierLy ło
- oświadczy! Klebanow na konferencji prasowej.
Przedtem wicepre mier spotkał s ię z Rio Praaningiem - seokręt

kretarzem genera lnym zarejestrowanej w Holandii Fundacji
Kursk. Wed lug Klebanowa, zebrane przez fundację pieniądze
sfinansują udział obcych partnerów w wydobyciu .. Kurska" .
które ma l ączoie kosztowa ć 80
mln dolarów .
Na koszt rządu holenderskiego
opracowuje s ię obecnie wstępne
studium operJcji wydobycia. W
pracy tej uczestniczą firmy zachodnie oraz rosyjskie biuro konstrukcyj ne .. Rubin". które zaprojektowało "Kursk".
PAP, PS

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

50·letnia choinka
Tys iące ludzi zgromadziły się w

wieczorem (czasu ameryna nowojorskim placu
Rockefeller Center. by wziąć udział
w 68.juz ceremonii zapalenia świa
teł na najslynniejszej, a Illkże najwyższej choince świata. W tym r0ku nowojorska choinka ma 24 metry wysokości. Naturalne drzewo.
tradycyjnie usta wiane co roku na
placu. waży ponad trzy tony, a zosUlło ofiarowane nowojorczykom
przez rodzinę Heady z miejscowości Buchanan w stanie Nowy Jork.
Drzewo - jak twierdzi rodzina liczy pól wieku.
PAP, PS
środę

kańskiego)

Dogodne .tranzyty z Rzeszovva przez Warszavvę
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Stronę przygotował

NA ANDRZEJKOWE

Metro Smirnoff Club

SZALEŃSTWA

Alibi
RZESZÓW. Klub przy ul Mickiewicza 13 zaprasza w piqtek i
w sobotę. Bedą 10 noccpelne wraże ń ,

na kt6ryc,h nie zabraknie
lania wosku i zabawy. W

wróżb.

pi ątek początek

0 19.

() 2O.a w

i 15 zł na sobotn ią

moż n a nabywać bezpoś redn i o

przed imprezami.

m

RZESZÓW. Dzisiaj ijutro milo
czas będzie mo1.na spędzi ć w tym
lokalu w Rynku 25. Podczas wieczoru zCyganką ,C7...3.rami i wró1.bami nie zabraknie n.iespodzianck i konkursów . Na tych imprezach będzi emy mogli pos7.n lcć za
7 zł . Początek () 20.

sobotę

B iJct ywcen ie lO złna piąt

kową imprezę

Olu Czytelników na

każ

z tyc h imprez przypo jednym
dwuosobowy m zaproszeniu. Wystarczy tylko
do nas 7:adzwonic pod rzes'lOWski nr Id. 862-67- 77 w godz.
11.05 - ILl O,
dą

Le Greco
RZESZÓW. W lokalu prą ul.
Dąbrowskiego 83 undrzejkowc
ostatki rozpoczną s ię pi,! lkową
dys ko tek,!. Będzie przewa:i"..ala tu
muzy ka .spokojna. A na sobotniej
dyskotece będziemy mogli s ię pobaw ić w ry tmie starych. dobrych
prJ.:ebojów . Bilety w cenic 3 z.ł
dla stude nt6w i 5 z l dla pozostaIych os6b na piątk ową imprezę, a
12 zl na sobotnią można nabywać
bczposredn io przed ich rozpoczęc iem, o 20. W niedzie le - koncen czeskiej grupy Sunshi ne i rzeszows kiej Thc Po isc Rilc. Począ
tck o 19. Bilety po 12 zl.

m

Na każd~ z tych impre.t
ma my po jednym dwuosobowym Zlłproszeniu.
Wystarczy do nas za-

.
,

d zwo nić między

11.15 a

11.20 pod nr tel. 86'J,....f,7-77.

każdą

m
Na

z tych imprez
czckąją na naszych Czy_
telników dwa dwuoso,
bowe zaproszenia. Aby
je otrzymae wystarczy
zadzwo ni ć pod r zeszowski nr
tel. 862-67-77 między 11,00 a

gotowaliśmy

.
,

NA WEEKEND

Andrzej Piątek

11 .05,

rn u zy ką Teresy OSIaszewskiej.
Opowic..~ o mały m Janku prlCpełni ona jest piękn ymi

piosenka-

MIELEC. Na ul. Sienkiewicza I

sy mpatyczni bohaterowie bajki.

zęostatkową.

m
_

Ola lIa<iZych czytelników
mamy dwa podwójne 703pos7A!nia_ Wystarczy po

,

nie zadzwonić dzisiaj mię-

dzy 10. 10 a 10. 15, pod
rzes7.owski numer 862-67-77. ala

1ll.A0KA

Muzyka dla starszych

i młodszych . Poc7.ąICk godz. 20.

m

Owiejcdnoosobowe wej-

_
,

ściówki czekają w naszej
młakcji na Czytełników,

którzy jako pierwsi dodzwonią się w piątek od
godz, 10.15 do godz, 10.20 pod
rI.es'Lowski nr tel, 862-67-77, ck!

W "Safari"

RZESZÓW. W sobot ę bal andrzejko wo- barburkowy w CI ubicSafari w Rynku. Wstęp 107.1.
Począte k godz. 20.

m

Dwie jednoosobowe wejw nas-.rej
_
redakcji na Czytełników ,
.
któr.ty jako pierwsi dodzwonią się w piątek od
godz. 10.20 do godz. 10.25

Czarne w "Prohibicji"

ściówki C'Lekają

RZESZÓW. - Dwaj lilcr.lci Augustyn Bamn i Andrl..ej Sta.~iuk
zwiw.ani z wydawn'ictwem ..Czarne'· pojawi ą s i ę w piątkowy wieczór w rt..eszowski ej ,.Prohibicji".
B ędzie to kol ejne spotkanie pL
"Preteksty Literackie." .
Tmdycją ,.Pretekstów" stajo się,
że zainteresowani będą mog li ku·
pi ć k si ą ż ki kultowcgo wydawnictwa. Zapowiada się magiczny
wieczór. Spotkan ie rozpocznie s ię
o godz. 19.
zet

Goście

z Danii

ltIprns7..llmy już w najbliższy piątek
I grudnia na noc pełną lItrnkcji. W
programie m.in. wybory miss Papillonu i wicie niespodzianek. Zagra 7.cspó1 Fevers. Bilet wstępu 5 zł .
Począ t e k godz. 2 1. W so botę
2 grudnia 7;lplanowano występy
iluzjonisty. konkursy i niespo.dzianki . Bilety na Ił; imprezę kooztOW.lĆ będą 15

1.1.

PocĘtek () 20.

PRZEMYŚL . Zesp61 " Ko ralik"
za prasza na najnowsze przcd stawie nie wg bajki "Ś piąca króle wna·'. W prze rwac h zbierane
będą pie n iądze na Stowar.tyszcnie Opie ki Paliatywnej j Hospicyjncj. Sala widowiskowa Centrum Kultura lnego. niedzic la,
godz. 10 i 12 .
Jus!.

w Filhannonii Rzeszowskicj wystą pi dw ójka artystów z Dani i
- pianistka Amalic Malling i dyry~
gent (dyrektor Opery Królewskiej w
Kopenhadze) Michael Schonwandl.
W prognunie będzic uwenura
..Manfred" Schumanna. Koncen
fOl1epianowy c-moll M(lzana i I
Symfonia a-moll Sibcliusa.

m

Ola naszych Czytelników,

którzy w

_
,

piątek

pierwsi
godz.

zadzwonią między

10 - 10,10 pod numer
862-67-77 mamy gralis

dwa za~dwuosobowe. lip

m

zaproszenaa na premle_
rę . By je otrzymac wy.
starczy w piątek, w godz.
10.05 - 10. 10, zadzwonić pod rzeszowski numer tel.
862-67-77.
gkr

Aniołki

gendarnego serialu telewizyjnego
od piątku wyświetlana jest w ~
ny". Na premierę.. która odbędzie
s ię o

m

Chariiego

RZESZÓW. Kinowa wCl'!>ja le-

godz. 20.30, zapraszają m.in.

""_mamy2""",",}
oc:mprUaJ!!lia • Wystarczy

..Nowi ny".

_

tytko zadzwoniC pod

,

szowski nr teł, 862-67-77
między U.20a U.2S_ kwiat

nic ziemsko piękne dziewczyny.
Do perfekcji o pan o w a ł y
w sc hodnie sztuki wa lki , a do

1'7.&

Bohate rkami film u

są

trzy

dyspozycji maj" najnowsze zdo-

Zagrają cymbaliści

RZESZÓW. w WDK w niedzielę zaprezentuje się ponad 20 cymbalistów z woj. podkarpac kiego.
Udział zapowiedział 86-lctni W ladysław Chocholck z Czeluśnicy
oraz jego uczen Witold Gicrlicki z
Gąs6wki . Najmlodszą uC"l.eslniczką będzie 9 -letnia Ka.<;ia Mazur z
Kostkowa. Początek imprezy (w
Klubic ..Turkus") o godz. 10 . ..IN

RZESZÓW. Wpi'llck,ogodz. 19,

Śpiąca krolewna

RZESZÓW. Teatr ,.Maska" zaprasza najmlodszych na nied zielne pn.cdstawie nie . O godz. 16.30
na scenic przy ul. Mic kiewicza
odbędzie siCspektakl .,Na jagody"
Ha liny Borowiuk wcdług Marii
Konopnickiej ze sce nogra fi ą Z0fii Czechlewskiej - Ossowskiej i

Do "Compactu"
RZESZÓW. Compact Okocim
C lub 7..aprasza w sobole; na impre-

nowiny

Przygoto~aliśmy d~a

Club Papillon

j cieszy barwną sccnogm f1ą .
pośród której mino uwijają s iC

NA WIECZÓR
MAGICZ

"Na jagody"

CA

mi

kwiat

OOTUTRU

001:

1 - 3 grudnia 2000 r. •

Tańcząc
w ciemnościach
RZESZÓW. Do •.Rejsu·' dotarł
nareszcie najnowszy film Larsa
von Triera. Jego premie ra odbę
d zie s ię w piątck, o godz. 18.
Zrealizowana w konwencji
mus icalu opowieść o czcski ej
imigrantce , która chociaż sama
trac i w zrok , dniami i nocami
ciężko pracuje w fabryce . by zarobić na operację dla syna, c ie rpiące go na tę samą . wrodzoną
pr.ty padłość.

bycze techniki.

m
Oła

Czytelników przygowproszenia na
_
piątkową premierę . By je
,
otrzymae wystarczy zadzwoniC w piątek, w godz.
10 - 10.05. pod r"1.es'/.owski numer teł. 862-67-77.
dd
towaliśmy

W ;,AKAplIlp·
RZESZÓW. W piQte k wieczór
wróżb w r ytmac h lat 60 ./80 .
uś wietni występ g rupy Stellaris .
Sobolnie tance. o godz. 16. , IU"Lpocznie ostatkowa impreza dla
nasto latków . Na wieczorny finał
andrzejko wych szalcnstw zapraszamy dorosłych . DyskOłeka rozpocznie s ięo godz. 21.

m

Przygolowanśmy

zapro-

szeni a na wymienione
_
imprezy. By jeotrzymai
,
wystarczy w piątek, w
godz, 10.25 - 10.30, zadzwonie pod rzeszowski numer
tel. 862-67-77,
gkr

.. ........ .. ..... .. .... ..... ..... ... ...... .. ............ .. ......................... .... ............. .. ........ ... ............. .. ...... .... .. ....... .. ..... ........
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, telJfax 85-328-29

OGłASZA

PRIETARG N/EOSRAN/CIONY NA

Sprzedam

.SPOlDI" PSS
w lIzeszvwIe

Rzeszów, Torowa 3
tel. 863-56-76

oferuje
do wynajęcia pomieszczenia

ubezpieczenia komunikacyjne : OC, AC i NW
pojazdów samochodowych
i niektórych maszyn drogowych w 2001 r.

handlowo-usługOwe

!

w budynku

~

mY ul.

JabIońskiego

t 2 ..
o ogólnej pow. ok. 156 m kw.
Szczegółowe

tej.

(~17)

Informacje,

853-93-53

obiekty
z przeznaczeniem
na handel,
u sługi, magazyn
lub biura
w Rzeszowie
przy ul. Trembeckiego 1 t

Kontakt: tel. 0-608-019-989,
(0-1nSS2-64-11

Tennin rl'ali7;ącj i : 1.01. - 3 1.1 2.200 1 L
Tcnnin skladania a ren - 11.122000 r .. godz. 9.30. pole nr 16
Termin otwarl'in aren - I t .12.2000 L, god/:. 10.00, pole n T 17
Materinły
b i ście

pr/:ctargowc wraz 1. ronnulanc m o reny
w siedzibic 1':llllawiaj:jccgo - pok. nr7 .

można odebrać 0so.-

Pracownikami upmwnionymi do kontaktów z oferentami
- Bogdau Szyszka - w sprawach prlcdmiolu 7.am6wienia
- lei . 85-328-25 wJ7
- Ewa Fcdynyszyn - organizacjo pnctorgu
- tei. 85-328-25 w .15 lub 3 1

są:

•
wymo-

•

przetarg ustny, licytację na
SPRZEDAŻ DOMÓW WOLNO STOJĄCYCH

•

W prlelargu mog:j w z i:lć udział Wykonawcy, ktorly
gi o kreś l one w instrukcji dla ofcrc1l16w.

P.P.H.U. ·VIOOK- s.c.

spełni aj"

~asza

(stan

lIWOWy zatnknIęty)

1. Dom wolno stojący pow. użyto 174,58m' + garat, na drlałca uzbrojonej
13,16 ara budynek budoWany metodę tradycyjną: pustak typu MAX,
dachówka firmy Brass typ Frankfurter, rynny PCV, oIcna z PCV finoy
VIOOK, okna dach0w9 flrmy Fakto, docIeplenl& styropianowe 12 cm.
Cena w,.'woła~ 21. tp. Zł
2. Domwolnostojący pow. utyt. 174,58m' + gara1, na dzIaIoa uzbrojoo8j
13,12 ara budynek budowany metodę tradycyjną: pustak typu MAX,
dachówka firmy Brass typ Frankfurter, rynny PCV, okna z PCV firmy
VIOOK, okna dachowe flnny Fakto.
Cena w,woIIIwc:za 208 tył. D
3. Domwolnost*cy pow. użyto 174,58m' + gara1. na dzIaIce uzbrofoneJ
12,38 ara budynek budowany metodę tradycyjllft: pustak typu MAX,
dadl6wka flmlY Braas typ Frankfurter, rynny PCV, okna z PCV linny
VIOOK. okna dachowe flnny Fakto.
Cena wjWOlawcza 206 tyj, D
Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2000f., o godzinie 13.00
w siedzibie P.P.H.U."VIDOK· s .c. w Rudnej Malej 75 kolo Rzeszowa.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu Jest wpłacenie wadium
w wysokości 5% ceny wywoławczej do kasy P.P.H.U. "VIDOK" s.c.
W Rudnej Malej 75, najpóźniej do godziny 13.00 w dniu przetargu.
Wpłaoone wadium zostanie zaliczone na poczet ceoy nabycia dla
osób, które wygrały przetarg. pozostałym uczestnikom wadium zostanie
zwróco n e po z akończen i u przetargu .
informacJa teJefonJCZfIB: 060249 78 81, 060244 66 46
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~to ma rację·

Redald.ouy Magazynu
Anoa Koniecka, Marek Pękala
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Od 20 lat jest rencistą, od prawie 10 - bezdomnym.
W jednej z najstarszych dzielnic Rzeszowa wynajmuje ... chlewik

NIEPOT
AGATA ROGALA
ANDRZEJ KLIMCZAK

Za miesiąc płaci jego właścicie
lom 40 zł. Najbardziej niepokoi go
myśl o nadchodzącej zimie. - Wła
dze Rzeszowa nie Interesują się
człowiekie m z innego województwa - twierdzi Mieczysław P.

W

hlCWikU nie ma ogrzewania ani
wody. Jest tylko świ atlo. Kawałek przewodu elektrycznego i

nie

osłonięta żarówka.

Z biera alumin iowe puszki. - Mało
- mówi. - Za kilo puszek po piw ie dostaję 2 zł. Na Reja pł acą 3 zl.
Opieka społec zna mi nie pomoże , bo
podobno mam za duŻl} re ntę.
Pochodzi z nie wi ełkiej mi ejscowości
w dawnym woj. kroś ni eńskim . Przez
kilka lat pracowa ł na Słąsk u , w zakła
dach chemicznych w Jaworzn ie. - Jeź
d zi ł e m po ca łej Polsce - wspomina.
Potem wrócił w rodzinne strony. Znala zł pracę jako kierowca w rzeszowskim PK S, potem MPK . - Od ci ągł ego
siedzenia za ki e rowni cą w ys iadł mi
kręgosłup - tłuma czy. - Nic mogę
płacą

Cale

wyposaże

nie to duże legowisko, które zajmuje lny
czwarte ciemnego pomieszczenia. Przez
zakratowane okienko bez szyby dmucha
wiatr, rozrzedzając zapach s tęchlizny .
Zbitych z desek drzwi nie da s ię zamknąć. W wąskim korytanu wysypują się
z kartonów stare ubrania i gazety. Za-

miast łazienki miednica z wodą na podwórku. Na sznurkach przywiązanych do
drzewa suszą się ubrania. - Na razie jest
ciepło . Ale jak przyjdzie zima, tutaj nie da
s ię mieszkać . Będę szukał nowego miejsca - mówi Mieczysław P. Boi się jednak,
że nie zdąży malcu ciep łego kąta.
Na schodach, obok chlewika stoją sło
iki z pr.r.etworami. stare opakowania po
margarynie. Pies przybłęda obwąc huje
kości z kurczaka, które Mieczysła w rozsypał specjalnie dla bezdomnych zwierz.:}t.
- Codziennie chodzę na zupędo ..Brata Albena" -opowiada. - Ale nie móg ł
bym tam mieszkać. Nie wyt rą małbym.
N ie mogę patrzeć na nałogowców . To .
co rob ią .jest wbrew przykazaniom Boży m. Poza tym jestem uczułony na dym
z papierosów.

pra cować.

Przyznano mu

Komu

rentę .

Dostaje 417 zl .

dać?

- Od 1994 roku w Biurze Gospodarki Mieniem złożono 122 wnioski o
mieszkanie dla bezdomnych - mówi
Artur Piwoński , dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa.
- Wśród osób. które w tym roku otrzymały mieszkania komunalne, znalazło się dwoje bezdomnYCh ; wychowanek domu dziecka i matka samotnie wychowująca dwoje dzieci.
Aktualnie BGMMRz wspólnie z Komisją Mieszkaniową weryfikują wnioski mieszkaniowe. Wśród wnioskodawców są trzy matki samotnie wychowujące dzieci i dwie bezdomne
rodziny.
Przygotowywana jest dokumentacja
pod mieszkania komunalne mówi Piwoński.

Kolejka oczekujących na mieszkania komunalne w Rzeszowie liczy
już 700 osób.

Dop6ki żyJa mama,
to ją odwiedzajem.
Potem brat rozebraJ
stary dom
i opr6cz kilku drzew
nic więcej nie zostaJo.
Do czego mam wr6cić?
- Ledwie starc za najedzenie. A przecież
muszę kupować jeszcze lekarstwa .
T wierdzi. że nie ma nikogo, c hociaż
w rodzinnej miejscowośc i mieszka jego
brat. - Nic chcę. się z. nim widywać - mówi, nie zdrad zając dlaczego zerwał kon takt z j edy nym cz łon kiem rod ziny.Dopóki ży l a mama, to ją odw ied załe m .
- Stary dom brat rozeb rał i oprócz kil ku drzew nic więcej nie zostało. Do czego mam wrócić?
Miejsce zame ł dowan i a w były m woj.
krośnień s kim to powód. dla którego żad
ne władze nie c hcą z nim rozmawiać .
To nie nasz rejon - odpowiadali urzęd
nicy na powtarzające się prośby Mieczysława o przydział mieszkania.

Ile jeszcze
zim przetrwam?
Do Unędu Mi asta w Rzeszowie zł o
podanie o mieszkani e. - B yłem u
prezydenta. ale powiedz iał żeby m poczekal 6 lat - mówi z rezygnacją. - Takajest kolejka.
Od ki edy został bezdomnym, tu ła
się po okolicznych wsiach. Zi my s pę 
dzał w PrzybyszÓwc\! i w Chmie ł ni ży ł

I

ku . Przez ki lka tygodni mieszkał w Zal ężu. - W zamian za dach nad g lową
pali lem w piec u albo p i lno w a łem pustego do mu - opowiada . - Chory krę
gosłup nie pozwala mi na noszenie c i ę
ża rów. Jak ponosilem troc h ę ceg ieł na
budowie . to s ię pochorowalem. Kiedy
ludzie s i ę domy ś l ajlł. że nie mogę nic
robić, to nie chcą mnie p r1.yj ą ć. Mam

64 lata i nie jestem nikomu potrzebny
- wyznaje cicho.
Pomi mo d z i a l ających w mie ście instytucji ws pi erającyc h biednych i bezdomnych. M ieczys ław wcilłŻ nic może
znaleźć kogoś. kto wyc ią g ną łby do niego !Xlmocn ą d ł oń . - Ilejeszcze zim mogę przet rwać w takich warunkach? Już
chyba niewiele..
•

Brat Albert dla wszystkich
- Mieszka u nas 77 osób - mówi Aleksander Zacios, prezes rzeszowskiego kola Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. - Jesteśmy przygotowani na przyjęcie 120 OSÓb. a w razie potrzeby nawet 140. Myślę, że możemy zaspokoić
potrzeby bezdomnych z naszego miasta. Wydajemy codziennie 1200 posiłków ,
lecz przydałoby się 1500.
Towarzystwo chce poszerzyć bazę lokalową, ale brakuje pieniędzy. Za pośrednictwem wojewody otrzymało środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej,
ale nie jest to wystarczająca kwota. W zimie , gdy zajdzie potrzeba, będą dostawiać łóżka. - Teraz będziemy współpracować z policją i strażą - mówi prezes. - Niezbędna jest też pomoc mieszkańców. Gdy ktoś zasygnalizuje, że trzeba udzielić pomocy osobie bezdomnej, to natychmiast podejmą działanie odpowiednie służby. Opieką obejmiemy również osoby z gmin przyległych do miasła. Współpraca z miastem układa nam się wspaniale. Nasz budżet w 45 procen tach pokrywa miasto, refundując nam część posiłków. Władze za każdym
razem okazują nam zrozumienie i pomoc.
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Na gorący temat.

Nie można uciec przed hipermarketami. Trzeba zrozumieć korzyści, jakie przynoszą
- przekonuje Serge Dolinski, prezes budowanego w Rzeszowie hipermarketu LecIere. Już sam projekt budowy
wywołał wiele emocji i sprzeciwów. Główn i e ze strony kupców. - Nie j esteś my wrogami hiperrnarketów
- twierdzi Krzysztof Tokarz - prezes Stowarzyszenia Polska S i eć Handlowa "Unia".
- Protestujemy przed ich ilością i taką lokalizacją, która niszczy drobny handel. Za kilka lat
polowę naszego handlu zagarną hipermarkety. Musimy bronić s ię przed ich monopolem.
Kto ma rację? Proponujemy spojrzenie na kontrowersyjną sprawę z dwóch stron. red.

Nie
bójcie się
Lec/erca
Rozmowa z SEAGEM DOLIN SKI M
- prezesem hipermarketu Leclerc
bud~wanego

w Rzeszowie

- Ma pan polskie nazwisko ...
- Mój dziadek wyemigrowa ł z Rzeszowszczyzny do Fr3.ncji. Dzialo

się

to w lalIIch 20. Ojciec magazynu handlowego wc wschodniej Francji. Pochodzę z rodzin y kupieckiej. Studiowałem fi nanse i l.arlądzanie handlem
du życ h fi nn dystryb ucyj nych. W roku 1986 rozpocząłem pracę w hipcm larkecic u :clcrca w Nancy jaS tan is ław-był w l aśc icic lc m

ko dyrek tor fi nansowy. Sl lIlnl<ld zosta łe m przeniesiony do limlOwcgo sklepu Lcclerca w Warszawie.
Razem z 7.00" mieszkamy i pracujemy w Rzeszowie

od końca lipca. Dwoje dzieci (9 i I I lat) rozpoczę
ło 00 Wl7.CŚnia nauk(: w polskiej SI'..kole. ucząc si~ jednocześn ie lego j(:zyka.
- C zy zna pan polski?
- UC7-C się . Moi wsp6łpruoowniey 10 Francuzi i Polacy m6wiący po fmncusku.
- Pierwsze wraienia z RZCS'LOwa?
- SympalyC1.l1C miasto średniej wielkości - 8 więc
taicie. gdzie można spokojnie żyć i praco"-OC. Nie lubię miast - moloch6w.
- Jak pa n ~enia rzll$lowskl hander!
- Jesl na poziomie. szczeg61nie sklepy w centrum .
- To właśn ie rzeswwscy kupcy najbolrdriej obawiają się pierw~""lego w micicie hipennarketu.
- We Fmncji. Anglii czy Hiszp:lni i. gdzie hipcrmarkc ty is tn iej ą od 40 lal. kupcy protcstowa li i
wc i ąż protc.~tuj ą . Nauczyli się jednak wsp6lżyć z
wielkimi cenlr.l.mi handlowymi. kt órych są dobrym.
WI"(:CZ niezbęd nym uzu pełn ieniem . Lcclerc od p6ł
wieku obok swoich hipcnnarkct6w-sta wia galeric butików właśn ie dla drobnych ku pców. Prrec ież o ni nie
tracą na SJ:jsied ztwie g iganta. Iccz zysk ują . M ają
w iększc obroty. bo miej sce to odwiedza wic lokroł 
nie liC1.f\iejsza klie nte la.
- j a k dzia la wielki handel?
- Kupujemy taniej i sprzedajemy taniej. We F,,mcj i zajm ujemy pierwszą pozycje.jei.cli chodzi o naj n iższy poziom cen (badania pisma •. Que choisir" z
b.r. dołycląCe koszyka zakupów pr7..cciętnego Francuza). ZasacIo; tę stosujemy również w Polsce. Podam
panu przyldod. Dwa lata te mu l4.calowy od biornik
1V dobrej lTIIIJt.i ka;ztował749 1.1. Cena tego samego
telewizora wynosi dzisiaj w naszej sied 549 zl.
- Stosujecie cen y dumpingowe?
- Nie. Kupujem y duże ilości towar6w: mam y

wir..'"C moż liwość wynegOl;jowania u producenta najn i ższyc h ccn. Zw ięk szamy mol. liwości linnnsowe
klient6w. Naszy m problemem jest to. by Polak mógl
kup i ć taniej towary tej samej jakoSci . Niedługo
również rt:eszowianie będą mogli rmbyć wiecej za
te same p ie ni ąd7.e . DotlId niemul wszystko w sklepach droi.110. Temz będzie taniet.
- J ak wielkim kOSl.t l'.m - C'/.yżby upadku gos podarczego miastu?
- Wprost prt.ec;wnic . Hi permarket będzie przyc i ągał tłumy nie tylko 1. Rzeszowa. lecz takie z nojblil.szcj oko liL-y . AlrnkcyjnośC stOlicy województwa
wzroś n ie. Wokół powstaną być może wielkie magazyny spr/.cdające sprLęt gospodarstwa domowego. meblc. PrzYTUIdy dla majste rkowicz6w itp. Bę
dą ko lejne inwestycje np. sieci Castomma czy OBI.
powstaną nowe miejsca pracy. W aktua lnej sytuacji
10 najlepszy sp0s6b nakręcan i a koniunktury gospodarczej.
- J a k wiele hipermarke tów może działać - według prawa fra ncuskiego - w mid d e takim jak
Rzeszów'?
- Bi orąc pod uwag~ aktu al ną s iłę nabywa.ą i moż
li wośc i gospodnrci'.e RzeslQwa - dw a hipennarkety i kilka supcmlllrkct6w moic dziahlć. nic powoduji.IC
n ierównowagi w o rga nizmie handlowym miasta.
W ręcz przec iwnie. przyczyni" się dojcgo rozwoj u.
- Na Zachodzie obowiqzuję przepisy. by hipennarkl.'ty stawiać w cxl ległosd kilku k ilometrów
od miast .
- Są one nieaktualne. bo miasta zaczęły się wyl ud ni ać. Zawsu n a leży wziąć pod UWBg~ 10. gdzic
znajd ują się miejsca UC7.ęsZCZiLOe przez klientów .
Nie kt6re miasta pustoszeją. pon ieważ wielkie centra ha nd lowe były two,lone poza miaslumi. Wok61
tak połol,onyc h hipermllIket6w "Wczę ly powstawać
wielkie magazyny innych s iL"Ci handlowych. bary.
re..~taurncje. ccntr.l us lugowe . Miasta stawaly się c0raz mniej otrakcyjnc. skoro na zaku py należalo wyb ierać się samochodcm. T roci! handel w centrum.
Oto pr.r.yklad z Nancy. gdzie na ob,leŻ!lch zbudowano magazyn Lcclerca obok wielkiego hipcrmar·
ketu. Zamiast prolestowoc. skon:ystnl iśmy z jego położen ia. aby sic rozwij3Ć. M ożna by wybodoWIIĆ centrum Leclcrca pod Ł;uicutem . T yl ko po co? Wielki
hande l nie może opróżniać miast. Optymalna jest jego lokal i7..acja na obrt.eżac h . t akjak w.. Rzeszowie.
Bardzo szybkO tcreny wokól nnszego centrum stanl\ się atrakcyjne gospodarczo.
- Kupcy n ic ~>dlł uci ekał z lej dzielnicy?
- Nie można uciec p,lcd hipcrma rketami. Trzeba zrozu m ieć korzyśc i . jllkie o ne przy noszą. To
wszystko.
~et LecIerca w Rzeszowie zostanie otwafty w drugim kwartale przyszIego roku /jeżeli będą
sprzyjały warunki me1eorologiczne) na skrzyżo
waniu ulic: Rejtana I Annii Krajowej. Dziewiąty
sklep tej sieci w Polsce (piefWSzy zbudowano w r0ku 1995)
_kw.pow;enctr;
handlowej (w pierwszym etapie) plus 1 tys. m. kw.
powierzcłvli sIdepów zlokalizowanych w gaJerii butiIo;6w. Par1(ing zaplanowano na 500 samochodów. Projeł<1anlem lego hipermarketu Leclerca
jest rzeszowski architekt $Ianislaw K'*oszka

_--tys.

Jeszcze
nie jest
"
za pozno
Rozmowa

z KRZYSZTOFEM TOKARZEM
- prezesem Stowarzyszenia
Polska Sieć Handlowa " Unia "
- Po co protestował przeciw czemu.~ , co jest nieuc hronne?
- Nie jestcśmy wrogami hipermarketów. Protestujemy przed ic h zbyt wic lk ą i lośc i ą i t ak ą lok a li zacją. kt6ra niszc7.y d ro bn y ha ndcl. Czas ku
tern u n ajwyższy. W tak ic h kr ajach jak Fra ncja.
A ng lia C7.y Hiszpa nia 80 proc . handlu d eta licznego odbywa się w hipermarketac h: 20 procent
Sia nowi drobny hand e l. U nas proporcje są odw ro tnc. Jednak za ki lka lat polow~ na~zego hand lu Zllga rn ą h ipcrmarkety . Musimy bronić się
przed ich mo nopolem.
- To Polacy są sobie winni, skoro od 1990 r. ud·
na z e kip sejmowych nic była w s ta nie uchwalić
odpowiedniej us tawy o wielkim ha ndlu . Maj ą jq
ws zys tk ie kraje E uropy Za chodniej .
- Jest projekt takiej ustawy . Wed ł ug niego. samorządy będą wydawać pozwolcn ill na budowę
każdego sklepu o pow;erlchni więks7.ej niż 400 m.
kw. To one zadecydują. czy taka inwestycja jest
potrzebna w danej gminie. czy nie. Na razie tac hodnie sieci handlowe kupują ziemię pr7.ez podstawione fimly krajowe i stawiajlł wladze lokalnc
p,lCd faktem dokonanym.
- Polacy znaj ą korzy!ki. jakie wynik ają z za·
ku pów w h i~rm a rketaeh : nlisze ceny. w ię kszy
wy bór towarów, sprawna o bsługa _
- Pierwsze wrażc n ie jest mylne. Przecię t ny klie nt
nie zdaje sobie splolwy z konsekwe ncji. Przez pierwS7..e 2-3 Ima wielkie sklcpy stosuj,! znniioncceny. aby
z l ikw idować d rob ny handel wok61. Jest to strategia
agrc..<;ywncj konkurencj i. Obni j..enic cen bije również
w producentów.
- Nis kieceny w wielkkh sklepach to niezaprzeczalna korzyść .
- W hipennarketoch nisk.ie ceny obowi ązują ty lko na podslawowe produkty: np. cukier. mas lo. nab i ał czy proszki do prania. Ceny innych są porównywalne lub wyisze . RCSZlę sprawia intensywno reklllITla. Wielkie sklepy wymus7.ają produkcję tań 
szego. sprzedawanego w systemie promocyjnym towaru. W dodatku ~zie to towar sprownd7.any z
Zachodu, "Wmiast produkowanego u nas. Niiszą re-nę osiąga się poprzez zmianę opakow:rnia (np. 80 g
zamiast 100 g) lub stosowanie pośled n iejszego su-

rowca (choć m ieści się o n w wymaganych normach).
- Drobni kupcy mogą dzi a ła ć obok hiJ)frma rketu, o czym świadC""Lą pr-.ty legające do nich galerie
b utików. Tak jest na Zachodzie.
- Ceny za wynajem powiclI.chni ho ndlowej są w
tych galeriach wyś ru bowane. zaś oferowane towary stanowią dobra luksusowe. T akie.jakich nieoferujll hipermarkety.
- Gdzie naldy bud ować wielkie sklepy: na
obr-tel..ach miast czy po7.a miastami?
- Poza miasta mi: w Kr as nem. Swilczy i podob nych miejscowościach . Moim zda n iem.lokalizacja rzeszowskiego Leclercajesl niedobra. leżyon obok osiedla Nowe M iasto: zbyt blisko. by
jechać t u samochodem i zby t da leko . by n i eść
zakupy pieszo. Prowadz<lca w stron~ Łańcuta obwod nica będ z i e groziła zablokowaniem przez
przybywającyc h z ta mtego kieru nku potencjolnyc h k lie ntów.
- Czy wielkie s kl epy nakręcajq koniunkturę?
- Pra wda jest bruta lna: najc dno miejsce pracy
w nowo zbudowa nym h iperm arkecie w ciągu najb l iższych trzech lat zwoln ionyc h zosta nie osie m
osób w drob nym handlu i u s ługach. Ponadlo stracą wł ad zc s amorząd owe i w ł aśc i cie l e d o mó w .
Lik widacj a sk lepów spowod uje pus tostany. d rastyc zn ie s padną doc hody z najmu lo ka li hand lowych. a ta kie wply wy z podatk6w gru ntowych i
od n ieruc h o mości.
- Będą 7.3 to zyski e hoć by z powodu wyl.szyc h
wpływów podatkowych d o kasy państwa _
- Podatki p l acą drobni kupcy. Sklepy wielkopowierzchniowe są z nich na pewie n okres zwolnione. W ciągu ostatnich lat żade n z dzial ających w
Polsce hipermarketów nie wykazal zysk6w. To do-wód. iż stosują one zaniżone ceny. aby zlikwidować
konk urencję .

- Polak sam sobie winien : pr.l:ccid laka j est polityka Ministerstwa F inansów. Po co narzeka ć
na obcych,skoro sami nic potrafuny pobudzić naszej gospoda rki?
- To prawda. w roku 1997 powinna być już wprowadzona w życie ustawa o s klepach wielkopowicn:chniowych. Obecnie jest p6żno. nie jest
jednak 7..11 póżn o .
- M ą dry Polak po szkodzie ...
- Polacy uczą się cywilizowancgo handlu i to w
bordzo niedogoonyc h warunkach. Coraz więcej kmjowych lirm przymie rza s ię do budowy hipcnnarketów. Stać jc na tę. inwes t ycję dopie ro od niedawnil, gdz ieś od dwóc h·trzech lal. Moie 10 polskie fi rmy powinny cieszyć s ię preferencjami?
- Tylko dlatego , że polski e? Jak na między.
na rodow)'m wolnym rynku preferować określo
ną narodowość?

- Tak postę p ują wszystk ie kraje Zachodu. w kt6-rych wielki handel zaczął się 40 lat temu . W Anglii
dzi alają angielskie hiperm arkcty. we Francji - fra ncuskie, w Niemczech - niemieckie. Rządy tych krajów popierają rodzimy handel -ten wielk.i i ten maIy. Tylko u nas panuje dowolność i brak. zainteresowania popieraoiem pols kiego handlu. Najwyż
szy czas zmienić tę pol itykę.

".,m..,Io'
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Zakopane przy naszej siarkowej stolicy to zadupie
- uważają tarnobrZescy górnicy

KARCZMA PIWNA
czyi o w l a śc i wym podej ściu do
sportowych zmagań.

TOMASZ ROWINSKI

Uczestnik Karczmy , pod
wylania na zbitą twarz
z towarzystwa, musi: bawić
si, wesoło , nie pić żadnego
napoju oprócz plwa I nie obgroźbą

rai8.Ć się
żartów.

mimo

sprośnych

ozpoczęło się
R

hucznie. Od
koncertu Orkiestry Dętej
"SiarkoIX"lu" . Za chwilę na
centralny plac Tarnobrzega wcszli gwarkowie z luczywami, by
obrządek ,skoku przez skórę" odp rawić , czy li p r zyj ąć adeptów
szwki górn iczej do gwareckiego
grona.

Jak drzewiej

bywało

' Prezydent Jan Dziubin ski,
ubrany w rajcowską togę, oddal
górnikom klucze do bram miasta
i wzn i ósł toas t •. Wiwat nam gór-

niczy stan!", Pierwszy sko k z

beczki wykonal Lis Major. Z powodu tremy pierwszy fu ks Szewc, rodem ze Stalowej Woli, nie przeskoczył skóry i m usia ł
wrócić na koniec kołejki. Później
oby ło się bez przeszkód i fu ksowie zostali pasowani na górn ików . Uczczono to pokazem
sztucznych ogni. A potem korowód odzianych w skóry górników, prowadzonych prze z orkiesuę, udał się na tradycyjny
kufel piwa. Podczas gdy panowie
gó rn icy spijali z ł oty trunek w
Karczmie P iwnej , panie pracujące w górnictwie baw ił y s ię na
XXVII Karczmie Dam.

Zakopane to ...
- O g ł asza m wszem i wobec,
mimo utrudn i eń prezesa Stow ar zysze ni a ł nż y nierów i
Techników Górnictwa , starej
stn:echy - Ka zimierza Fe renca,
obejmuję urzą d wysokie go prezydium w s prawach piwnych
nigdy n ie omyl ny - p rzyw it ał
gości Maksymilian B u rda .
- Zaszczyt s potkał mnie Okropny po raz· drugi. chociaż wołałb y m podwyżkę ... W roku,
kiedy odbył a się olimpiada , podejmujemy t eż, wzorem Zako panego. próbę zorgan izowa nia
naszej olim piady.
W tym ro ku w i ęc Karczma,
poza tym , że by ła Milenijna, to
i na doda tek lołimpij s ka . - Zakopane przy siarkowej metropolii \O zadupie - to pierwszy atul.
Drugim był atu t komun ikacyjny .
Dw u pas mówka T arnobrzeg Machów jest w przcciw ieństwie
do zakopianki zatłoczona jedynie
w godzinach od 7 do 7. 15 i od
14.30 do 15. Są tu le psze'warunki klimatyc zne, bo nie wieje ża
den halny, a poza tym Tarnobrzeg jest położony w centrum
Europy. Są tu także zbocza gór
nie w ymagającyc h wyci nki
drzew, dzięki czemu nie będzie
pr-ób łemów z ekologami. Powoł a no więc Siarkowy Komitet tolimpijski , który przed s taw ił mapę z dyscyplinami. Pięc i obój pol egać będzie na: kopaniu jednego przez pięciu napastników, zapasy - na zrobieniu za pasów fasoli na zimę, zas sztafeta 4 x 100
daw kowana będzie doż y lnie. W
obiektach olimpij sk ic h nie powinno oczywiście zabraknąć masażystów , znaczy s ię masażystek.
J uż sam znicz olimpijsk i, przypomi n ający bimbrowni k. ś w iadże

Piwo, śpiewy i zakazy
Gó rn icy postanowili zaSpiewać
która w konku rsie idiotele zdobyła 6300 glosów. Zwyc ię s k im utworem okazała się
,.Barbórkowa dzi ś zabawa" ..J est
Barbórka końca wieku I Pomysl o
tym. że, człowieku . I w tym milenium raz ostami I Jesteś wesół i
dostatni" - śp i ewali gwa rk owie.
A propos dostatku , pojawi ł y się
obawy, że skoro w "Siarce" zarobki są skromne. to i karczemna
golonka zostanie zastąp ion a mortadelą. Tak jednak nie było. Stoły uginały się od wędlin i ogórków
kiszonych, zaś przysmakiem do
piwa był chleb ze smalczyk iem i
golonka z kapuc hą.
Wzorem samo rząd ów miast:
Krakowa, Kalisza,Majdanu Królewskiego, Wadowic i Lublina ,
nadzwyczajna Ko misja Karczemna do spraw etyki oglos i ła
pe rso ną non gra ta wszystk ic h
smutasów i abstynen tów. Zakazano podczas karczmy u żywać
gestu Kozakiewicza, gdyż wszed ł
do kanonu patriotycznych gestów
narodowych. Nie wolno też by ło
na sobie drzeć koszul ani innych
teksty liów, gd yż jest to gest zarezerwowany dla Rejtana. Zatykanie nakryciem głowy ot worów
wylotowych wszelakich ur.qdzeń
tech nicznych bylo by z kolei profa na cj ą pamięci Glowac kiego .
Przeskakiwanie przez parkany i
wchodze nie do pracy przez dz iu. tę w płocie bez względu na ilość
wypitej gorzał y też mi le nie bylo
widziane: Mamy już bowiem jednego co obalił ustrój, to po co drug i raz obalać.
piosenkę.

kopOlu") hulajnogę do szybkiej
ewakuacji .
Wszyscy w tegorocznej Karczmie bawili s ię znakomicie. O rganizatorem był Zarz:td Stowarzyszenia In ży nierów i Techników
GÓrnictw3.
•
Tradycyjnie nadano piwne imiona. Ten
szczyt wiązat si~ z moczeniem gfowy,
rą Lis Major polewat delikwentom piwem.

Eurokonto Plus plus

Polityczne akcenty
Jak się chlopy zbior'l. popiją ,
to bez polityki ani ru-\z. Tak więc
gwarkowi e zaśpi ewali swojemu
ko ledze górni kowi pio se nkę w
ry tm utworu grupy ,;Pod B udą".
Leciało lO tak: Tak niedawno wy.
startowałe m I Odnalazlem w stolicy się. I Ledwie miejsce w lawie
zagrza łem. I a kadencja koń czy
s ię. ( ... ) Nic prze noście mnie z
Warszawy do Machowa, I Jeszcze
raz w wyborach dajcie glosy swe j
Tutaj marazm. a tam pensja i panienka odlotowa I No i dieta , z
której wyżyć daje s ię!
- Jestem za i nie jestem przeciw
- pose ł SLD Wład ysław Stęp i eń
skw itował utwór. - Chcę Wam
powiedzieć. że w Warszawie mnie
jest ca łk iem dobrze dzięki wam i
c hciałbym. żeby wam by lo tak
dobrze. Jestem przekonany. że w
górnictwie siarkowym nie będzie
jak w tej piosence .Zła pa łem se
jeża I do kieszenim schowal I com
s i ę skur ...syna I potem nawyj-

Promocja! Teraz

gratis 50- 100 minut rozmów

miesięcznie

(3

miesiące)

. SMS-y tylko po 5 g roszy (3 miesiące): poprzez SMS
w sieci Płu s GSM możesz s kładać zlecenia w Banku
gratis karta płatnicza Eurocard/Mastercard (1 rOk)
Zapraszamy do

oddzia łów

Banku Pe kao SA.

Promocja trwa do 110 stycznia 2001 r.

poseł

jednym duszk iem
dzban piwa. Gwarkowie stwierdzili, że drzewiej bywa ł o szybciej .
Górni ków nag rodzon o kordankami , szabelkami i laskami.
Dyrektorzy przedsiębiorst w górniczych. którzy zasiedli w prezydium. również otrzymali preze nty. klóre mOM im s ię przydać w
niepewnych czasach dla górn ictwa siarkowego. Budżetowy Bolek (Bol es ł aw Gawlik. d yrekto r
Ko paln i .. Machów") i Zbyszek
Garniturek (Zbigniew Buczek. dyrektor PRTG) dostali n iezbędni ki
ewakuacyjne, zaś T adzio Cykl ista
(T adeusz Puka. dyrektor .. Siar-

Eurokonto Plus,

gratis Te lescr wis (1 rok)

mowa ł !

Potem

zakładając

najwszechstronniejszy rachunek osobisty. otrzymasz:
telefon No kia 33 10 w sieci Pius GSM za z łotówkę

_
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NIE CHCEMY RZlłDZIC SAMI
Z braku lepszego fachowca

Rozmowa z posłem

- Sekretarz generaln y SLD
Kazimierz Janik mówi o żądzy
odwetu wobct: AWS w partyjnyeh dolach , która hyć może

dojdzie do głosu po wyborach.

STANISŁAWEM

JANASEM,

Z sondaży wynika , 7.C po wyborach Sojusz może rządz i e sa·
modzielnie. To niebezpieczne
także dla was, bo włudza absolutna degeneruje absolutn ie.

- Są takie sygnały. Na stano- Nieprl.Cwidujcmyn..ądówabwiskach politycznych zmiany z - sol utnyc h. Naszym celem jesl pewnością nastąp i ą. Natom iast
bez względ u na lo,c-ą otrzymamy
wc wszelkich inn yc h przypad- 49 czy 5 t proc. g łosów - rl.ądzić
kach.jeieli będziemy wymieniać zinnym ugrupowaniem polityczludzi, to tylko na bardziej kom- nym. Stawiamy na Unię Pracy.
petentnych.
- To ~zi e koalicja słonia z
- Trzymamy pana za słowo, mrówką,

wiceprzewodniczącym

- Być może. Ale to zawsze koalicjant, który będzie patrzy! nam
na ręce. Nie chcemy rządzić sami.
- SLD-owski monolit jest zdaniem niektórych komt!ntatorów - I>Olorny.Qstatnio uka·
zllly s ię analily o ostrej walcc
mi ędzy zwolennikami Aleksandra Kwasn iewskiego i Leszka
Millera.
- Jestem w kierownictwie par·
tii i nie odniosłem wrażenia. że
jest taki spór. Mogą być rozbież-

Sojuszu Lewicy Demokratycznej

ności co do poglądów na program
gospodarczy czy kandydatów na
różne stanowiska. Jest to jednak
kwestia wspólnych uzgodnień. Jako SLD dbamy. by prezydent nic
podejmowal decyzji bez konsul·
tacji z Sojuszem lub wbrew st::!nowi .~ku panii.
- "Rzeczpospolita" tuż po wy·
borach zamieściła obszerną analizę, z której wynika , że Millerw perspektywie wyborów parlamentarnych - zalnteresowa-

...•...................... •,.... •..•• •...•...••• ....•.•..........•... ....•••• ......• ........ .••••...........

Internet: www.bph .pl
Infolinia: 0801 654654
iIo>onlol,.~""""",",""""

Mieszkaj długo
i szczęślivvie
tatwo dostępny kredyt hipoteczny Banku
BPH pom'oże spełnić marzenie o własnym
domu. Dajemy Ci motllwość zaclągn1ęć1a
długoterminowego (nawet d o 25 lat)
kredytu na budowę lub zakup domu.
mieszkania, działki UmowQ kredytową

możesz sfinalizować

we wszystkich
Oddziałach BPH: Sam możesz zdecydować
o walucie, formie spłaty oraz wysoko~ci rat
Kor.lystna 'stopa oprocentowania pozwoli
Ci w pełni zrealizować plany m iesrtaniow e
i stworzyć przytulny dom dla 1Wojej rodziny.

BANKBPH

ny j est u s uni ęcie m z telewizji
publicznej ludzi KwaSniewskie·
go i umiesl.czeniem tam swoich.
- Ludzie przychylni Aleksandrow i Kwa śn i ewskie mu są też
prąchylni Leszkowi Millerowi.
Nie sądzę. by tu by!a sprzeczność.
- Nie wymienił pan jako potencjalnego koalicjanta Unii
Wolności. Czy to prawda, że koalicja SLD·UW interesuje bar·
dziej Kwaśniewskiego niż Mil- wym. Wydawało się nam, że bę
lera? Czy Sojusz nie jest dla pre- dzie dobrym kandydatem. Mielizydenta zapleczem zbyt cia- śmy zagospodarować to stanowisko, nie mieli śmy lepszego fasnym?
- Aleksander K waśniewski~ chowca i dlatego jest.
chce być prezydentem wszystkich
- Uważa pan, że powinien
Polaków.
nadal piastować to stanowisko'?
-Tak.
- Od SLD do UW z pewno- Czy dr Pietrzak ma zadbać w
scią ·
- Widzimy, że prezydent wspie- publiczn)1D radiu o interesy SW?
- O interesy wszystkich.
ra UW. Być może teraz jest potrleba współpracy z liberalami .
- SLD domaga się skrócenia
- Uci es zyłby s ię pan, gdyby kadencji Sejmu.
- Chodzi nam o lo, by projekt
LeSlek BałcemwiC'1. został preustawy bud7.ctowej prl)'gotowyzesem NBP?
- To by mnie nic uciesz)'lo. By- wał rląd wybrany w danym roku
loby to trudn~ do przyjęcia z~ przez parlament. Rok 1998 był
względu na to, że pan Balcerostracony dla Polski. Przez caly
wicz by nam nic pomagał w ki~ czas rząd AWS-UW mówił. że to
rowaniu gospodar k ą. Móglby nie jego budzet. Podobni~ było w
podnosić stopy procentowc, co
1994 L, kiedy rządzi! SLD. Tę
ogranicza!oby rozwój gospodar- inicjatywę zgłosi li śmy już na początku 1998 r., by było wiadomo,
czy.
- Co pan sądzi o Bronisławie że ta kadencja zostanie skrócona.
Geremku jako ewentualnym Niestety, jak sądzę, ta inicjatywa
nie będzie rozpatrywana w tej kaszefie UW'?
- Nie jest~m przeciw.
dencji. My dziś deklarujemy, że
- Ci, którzy obawiaj:l się zmo- jeżeli wygramy wybory, tojcdna
nopolizowan ia S(:eny politycz. z pierwszych ustaw będz ie dotynej po wyborczym zwyci ęstwie czyć skrócenia kadencji Sejmu.
- Kim w gabine<:ie cieni Soju.
SLD, podkr eś laj ą, że może to
oznaczać wzrost roli państ wa w
szu j est poseł Stanisław Janas'?
- NiJ! mam y gabinetu cieni. Nie
gospodarce.
- Przyjęl iśmy zasadę: tyle pmi- prowadzimy żadnych prlymiarek
stwa. ile potrzeba. Nie będziemy do nowego rządu. Sugerowaliśmy,
go zaw l aszczać. Wręcz prlcciw. by ci, którzy chcą aktywnie dzianic, będ ziemy chcieli przekazx- łać w prlyszlym rl..1dzie. w łączy
wać więcej środ ków niższy m
li się w przygotowywanie prograszczeblom zarządzania. Tam . mu. Choćby po to. by - kiedy zogdzicsą one wydawane, Czyli do
staną ministrami - odpowiadali za
swój program. Dlatego lista kansamorządów.
- Czy j est rzeczą wlaSciwą, że dydatów do rLądu będzie długa.
.- Lista kandydatów na predziałacz SLD, dr Henryk Pie·
trzak, został w Rzeszowie wice- miera również'?
- Ta lista jest znana. PremieI>rezesem radia publicznego?
- M yślę. ze zadecydowały o rem powinien być lider wygranej
tym jego wykształcenie i f"cho- panii.
JAROMIR KWIATKOW::~I
wos(:, a nic względy polityczne.
PAWEŁ KUCA
Byl naszy m rzecznikiem praso-

Szczyt demokracji
r

JAROSŁA W A . SZCZEPAŃSK I

Poprzez medio przeciqgo w/ośniefala zbiorowych niemalże lamentów
fl(J oIwlicvlQŚĆ. co tosię nihy,/::ieje zaJ1/erJkllli~kq (lelIlokracją. T}11/C11lSem
lIie ,,'idzę wm żodnych rewelacji ni wgroulr. z wyjątkiem (I;:iwnego Ujcholl'uniafacela, k/ólY przegrol wybory i tmdnQ 1111/ się Z tym pogodzić.
Można dOllllliemywać_ że gdyby rób/ien między Bushell/ i Gore ' em wyI/osi/a ze t17,)' miliol/y głosów IW ko17,)'Ść J.1óregoś ZIW1uJydmówalbo cha·
ciai skromne 117,)'S/(/ tysięcy_ dawf/O byjui wSZY,H.y wpomnieli o kal/l/)(Inii prezy(lenckiej l\' Smnach ZjednocUJf/)"ch . Ale pr,.egrać rób/icą kilkuset glosolI' w tak wie/kim i ludnym kraju - coś lakiego klmdydmowi demokratów IwjW)·raf.niej nie mieści się II' głowie. No i ten niedostatek W)'obmf.ni kawl mu /ImcI/omie s"daby jJmll'ników; a lIui w)"lIajllq jakieś
.• kruczki", klore spmwiq, ie Gore, choć przegral, to wygraI. Okau/to się,
ii Pro' niklej p!"uwadze pr...ełral/emu kandydatowi fUl lidem ś",,;ata zoczę/y przes?):atil.!/{! dziurki II' kam/ch wyborcz)"ch, rzekomo prowokują
')'Ch pomylki prtJ' glosowlUIiu. Idąc rropem tokiego rozumawania doclwdzi
się do II'IIiosk1l, U (lIa lXI/Ul Gore' (/ <"4'Ś(' z glosując)"ch IUI "iego I\:>'borcow
lO jacyś imbet)'le, któr;;y nie pojęli Ił')'borczej il/sln/keji i wbrew sobie lJJglosm\"(/Ii n(/ BI/sha. II' kai.dym razie protest}' demokraty pobrvniewają
falsum . .. Kończ waść, wstydu oszt"Zrdź"" - :dają się wolać Ameryklll/ie,
co wynika ~ wie/II przeproll"lUlulI/ych tam sOl/daiJ', choćjednocześnie nie
wynika przeciei. że kiedykolwiek clo)"wli SielJkiell'icw.
Ci. klorzy w epilogI/ (l/IJer)'kU/hkich w)"borow UfX/trufll kry'i,}'sll demokrmji. nie I)()jmują w ogóle jej istot)". Przecież caly urok tego W)'1/(/lozkll
,)()lega na za/aUli/iII, U jeden jedyn)" glos moie fO'iStf7;)'gnqć, klo będzie
IJftl.}"delltem. MOll/a wr(CzIXJwied::icć, ~e wlaśllie w wkim ebtremalnym
prz.ypadkJl demokmcja spelnia sif w sposób doskonal)" .
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Interesująca

Z DROGI

krośnieńskim

muzeum

SYLWETKA

"WESOŁE NUTKI"

POCZĄTKI ,

Nowy rok
ks. ROMAN

~

Do końcu roku kalendarzowego poz-ostuio jeszcze 30 dni. Tymczasem II'
najbliższą niedzielę - jeśli będziesz II'
koJciele - dowiesz .fię. te nowy rok ...
w/aśnie się zaczął.

wystawa w

CHRZESCIJANSTWA

jak morze, ułagOdż jak owiecl.ka i jak
kot odpocznij".
Z kościołem p rawosławnym zwią 
Rok kościelny jest oparty lUł "}'flllie Iwr
Pokazać czasy odległe, nie pozane są noszone na piersiach krzyże
rokll i "ie harmolliwje Z!wleru!arzowym. padając w uproszczenia. to trudne
zwane enlmlpionami z X I- X.III w .. od Jego celem i treśóq}est rOljXlmięf}wtwie zadanie. Udało się to Muzeum Podi przeiJwlmie dn'óch glówllyc/z'wjemllit" ka rpa ckiemu w Kro ś nie , które
kopane na ementar/xh w pobliżu cerkwii
w Trepc?-y k. Sanok'aomz w Prlemyślu.
Chr)'stllsow)"ch: Wcielenia i OdkI/pienia. przedstaWia początki chrześcijań więk s zych
DlilTego rok koJcieJlI)' 1I1CZ)'11ll się II'c::,eś stWa w naszym regionie poprzez europejskich
Na rewersi e krzyży możemy ogl.)dać pomuzc6w. l.1byst a ć Bo gurodzicy, z a ś w środku było
/lie) nit kalemlarwwy - 1\1 I niedzielę najcenniejsze dzieła sztuki.
Adwelltll, a kO/kl,}' się \II sobotę po 24.
miejsce na re likwie lub talizman. Taki
tek ze zbiorów
-niedzieli po leslaniu D/lcha .\'11'. Obejmu·
Muzeum Arch'lro.lkler móg l miee przechowywany w
krzy1.u czarny , matowy od łamek meteje 011 dwa f()(.JY1}e l"lt1iqr: Ilroa;ysfo.ki kil
chidieeezjalczci Palili Boga" Proprillfll de Temport! .,
do nich kopia slynnej
z nego w Przeorytu któ ry zachował s i~ do n:lszych e1Alj IIr(x:zyslo.ki kil ( 'Z,ci $więrych Pwiskich
myslu ś wiad
Wislicy. przedstawiaj"!ca ks ięcia
sów. Spośród pół setki znanych w Polsce
(Henl)'ka Sandomierskiego, Bole- czy o kontak enkolpionó w. 20 znaleziono w nas zy m
"Prqpriu/1/ Sm rClurtmr". IV l«Jitlej z tych
c1.fsci obchodzimy okres PI7.ygolull'wria. sława Kt;dzier.tawego lub Kazimier/li Spra- tach kulturJ.lnych
regionie.
okres .fwiqle(·vry i okres po Jwięwe/r. Da-' wiedliwego - sprawa do dzi ś nie jest wyNa wyst::lwie jest takie najnowsze odtę BoŻEgo Narod;.el/ilj W)7JWCl,}'1 IIll l/ziell jaśniona ) wraz z dworem. Dostojnicy maPtytka ze sceną Ukrzyiowanla z Rynku krycie: rmgmenl plylki ze sceną Ukny25 grudnia .wWr ni('ejxki w 325 r. Po- ją wzniesione do góry ręce w geście mow Krośnie. XII/IX/V W. (Muzeum Podkar· :;..owania, pochodzący z gotyckiego mtusza
w Krośnie (XlWXJV w.). Na uwagę zaprzedw ją czterotygodlliolVY okres pn.y- dlitwy. Pelen pokory jest napis na
packie w Krosnie)
gotowania - Atłwent. Ku/minucją roku płycie: ,.Bye podepumym. aby
sluguje świcUla kolekcja rleiby gotyckiej .
kościelnego je~·t lVielkwu)(:, obch()(/l.OIIa
kiedyś móc wznic.<ić się
Do najwcześniejsz)'eh jej przykładów naod VI wieku ~llws~e IV l/ujblit~~llllil!dzie do &wiazd" . Pły t ę
leiy pelna gr.lcji Madonna z Dzieci"!tkiem
umIeszczono w
z Łysej Góry oraz Matka Boża z Równelę po pelfli księżyca "w,·tępujqcej po 2/
marca. Jest mUl także popn.edU)I!ll okre- 1170 r. w posadzce
go (1380-14;00). Pełne ekspresji są dwn
krucyfiksy z kościolów w Bieczu (1 375sem p nygotowania - lVielkim Poslem. świ"!tyn i . PozostaWniebow.~tąpiellie iwi{'ci się 1\1 cz/I!rtlzie- łością staryc h ro90) oraz poslae Chrystusa Salwatora z kosd. li Zes/allie Ducha iw. - w pięćdziesiąt lnailskieh kckiolów
śc ioła w Odrl.}'wole(ok . 14(0). Wiele zagadek kryje przemalowana i przerleżbio
dni po Zmartwychwstalliu. Hierarchię i są płytki i cegły 1.d0rytm obcluxlzellia IIrocly.fto.ki Swiętydr bione misternym orna posIać Madonny ze $więean , klóra wymaga dopiero prac konserwatorskich. Jewskilwł Pius X w Bulli" Diviuo aJllaw". namentem plecionkoEnkolpion z Trapezy. wewnątrz relikwia
Tak więc rok kokielny jest rOCVlym C)'- wym z Wawelu (z baz meteorytu (Muzeum Historyczne w
dyny na wystawie zabytck malarstwa to
Sanoku)
klem liturgicznym , w którym Kościół zy Jjkj św. Gc!'C(ma) i z
epitafium rycerza Andrzeja Momota hcrbu Biberstein. pana na zamku w Odrzyprzypomina i rozwaw tajemnice wi(lry. Sandomier.ta (kościół
ziem polskich z największymi ośrodk ami koniu. Prl.CCoowywanc w kościele w Szebabyśmy przez nie mogli owocniej korzy- św. Jakuba).
.~wć ze skilrbu zawartych w nh:h lask.
Nie, brakuje regiosztuki europejskiej .
niuch. a później w Wojkówce. pochodzi z
II polowy XV stul ecia.
nalnyc h odkryć a rSlynna gemma z hcliOłrop u z przełomu
e heologieznych X i X I w. ( Mu zeum Narodowe Ziemi
DZWONEK NIEDZIELNY
obiektów na najwyżPrzemyskiej) została wykonan a w KonNa wystawie zgromadzono zabytki z
szym europejskim
stantynopolu i przywieziona na nasze zieKat cdry Metropol italnej i Pań s two
wych Zbiorów Sztuki na Wuwelu, mumie. Miała ona :znaczenie religijne i ma·
poziomie. Należy do
nich ,emaliowany
giezne zarazem. Z jednej strony ogl"!da7row kościelnych i.p,aństwowyeh w
krzyż procesyjny z
my wizerunek Meduzy z ośm ioma wę·
Prz.c my~ lu. Rzeszowie. Sandomierlu.
Li moges (Francja) z
żami oplat ającymi jej g lowę. zaś na reSanoku. Bieczu. Krakowie, Gniewie
i Wiślicy oraz z kościołów w Bieczu ,
I połowy XIII w" z
wersie - Bogurodzicy w pozie omantki
Swięcanach . Łękach Strzyżowskich ,
postaciami Shry~:!~ (modlącej się). Na gemmiemoina przeJAROMfR
::I
czytać tajemnicze 7..1k lęcie. mające chroTuchowie i Dęboweu omz ze zbiorów
KWIATKOWSKI
Matka Boża z Dzieciątkiem z Równego ni ć prled chorobami: "Hystero czarna.
wlasnych. Ekspozycja będzie czynna
do końcu stycznia prlyszlego roku.
(Muzeum Podkarpackie w Krośnie)
uczerniona. uspokój s ię jak wąż , ucisz
Dzyń. d{)·Ii. d?yń!~
"Rzeczpospolita" vwlm.la niesamowitego czJowieka. Aż szkoda. że po.6vię
cilll mil w ostali/im weekendowym wydall iu tylko podpis pod zdjęciellJ. i to
niejako pr{)' oka<ji relacji z /I Kongre·
s u Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w
Warszawie. Jego dzieje warte .tą bowiem ogromnego reportaŻ/f bą(li filmll.
Rozmowa z ks. mjr. TADEUSZEM GRYGLlCKIM
Jaros/aw Gracki ma 341ara. z Ql'go 5 lat
kapelanem Pol sko- Ukraiń s kieg o Batalionu Sił
w Kosowie
pnesiedzial w Zr.Jdll{izie Kar/rym w Pow- Jakie zada n ia ksiąd z wypełnia?
licad!. D-J,ś ",·ierdz.i. te więziellie rlratOlt'a/o
mu tycie,a ktJlJkremie takie osoby.Jtllc Ikr- Takie samejlI k w kraju. Są to głó w .
IIlIrdy/llCJ Wojtkoll'sktl z BracfV,'a WięziclI  nie rozmowy z ŻOln ierlam i . Chociaż IUI/ego.larire zaJd/uJai b. Jan Sikorski. I/{j- taj problemów jest o wicie wi~eej.
czelny Jwpefan wirUellnichwl. Gracki w
- Z jakimi ł) rO hl e mami żołni e rze
wię:ielliu skońC1,}'1 reclurikum. ochrzci/ sil'
zgłaszają się do księdza naj czę§cltj ?
i przyjąl Sloowllellty, {j /emz. U/JIlil'rztl WSlą
- M ają problemy z akceptacją , z wzajenll1ymi stosun kllmi kolei.cńskimi.
pić do semillllrilllll ólIchnlt'llego.
- Pr'Lcbywa ksiądz wśród żołni erzy
Pient·owzoru Gra ckiego moż"a (Ja ·
24 god ziny Illł dobę. Czy lO u łatwia
.tzllkiwać sir w biblijnej postaci Dobrego
Lo/m, ukrzyżowanego razem Z C111),~·tll· pracę!
sem. p(llIil!łl'ai oh/zal skruchę. ZJxlll'iciel
- To zblila. ŻOlnierJ..eehętniej zwracają
odpll.killllU grzechy i obiew! Niebo. Do· się do mnie ze swoimi problemami. Tym
bry Łotr jeslll'wrem doskonalego tlI/U Ul baidziej. że ezęslo rozmawiamy na ,stOpie
grzechy ara: IJlllrollem wifVriów. slw- towaJ"t.yskiej. :;Alrtujcmy. Taka otwartoŚĆ
zlIńców i kilpelol/ow więziellnych.
wzbudza ich zauf:mie.
- ża łuj e ks i ądz wyjazdu z kraju?
Gdyby podch()(/zh' do sprawy według
ludzkiej logiki. do takiego happy elulu
- Nie. Nowedoświadczcnia. nowi ludzie.
Iligdy by nie doszło. Byli wirVliowie bu- W ogóle po raz pierwszy przebywam podzą I/ajczr.tciej mlrazę , mają kłopoty ze
za granicami kraju. i to od razu na misji poZ.IIalez,ieniem praC)', molo kto wierz)' IV kojowej. To spmwia ogromne wrużenie .
- A strach? Towarl.yszy księd zu na
I/Ioż./iwo.ić ich przemiony. A tIl. proszę:
z kryminolisty może być ksiądz . C{)'Ż 10 każdym kroku ,czy wręcz prl« iwnie?
- J eżdżąc po posterunkach nie boję
Ilie cudOWI/e zwycifstwo Boiej logiki?
Nie próbuj zrozumieć Boga. Ol/ j e.fI s ię . I tak wydarq s ię 10. co jest mi pisa·
przedziwny . Jeszcze nieraz zaskoczy Iwi;- ne. Tutaj prąjcehalem na rok . Jeśli bę Ks. mjr Tadeusz Gryglic ki (trzeci od lewej) zdecydowanie wyró.żr1ią się wzrostem wśród
dego. klo bęllr.ie chdał - bez względu dz ie 1r7.cba. zostanę dłużej . J eś li b<;dzie iOlnierzy (208 cm!). Zdjvcie wykonano w polskiej bazie "Biaty Orzer w Kosowie.
I/a swoją aklllll{l/ą sylllacjf - otworzyć trzeba wt'ÓCićdo kraju . wrócę.k~l i będzie
- Przyznaję. palę . a le bez przes ady. dwóc h osób .. na papierosie". ni ż t aka
, się I/a Jego milosć.l poprowadzi go kil
lrZCba pojechać gdzie indziej. pojadę.
wyżynom cz/owieczeństlt·a.
- Ks i ądz pali papierosy. To ni e<:o Zresztą. to zbliża do io łnierzy . Z u - z przypad ku .
dziwne w prlypadku duchownego ..•
pełnie i naczej wyg l ąda roz m o wa
BARTOSZ BĄ CAL
Dl}'ń. dzyń . dzyń!

Ty/e.

że kośóellly.

~

ANTONI ADAMSKI

stusa i czterec h Ewange listów. Niestety. z nacznie
uszkodzony. Słyn
ne emalie z
Limoges są
dumą na}

Dlaczego takies,"t

leży

N

płyty

Dobry Łotr f~'"

Jeśli będżie

trzeba, zostanę dlużej

Schola działająca przy parafii MatBożej Sałetyńskłej w Rzeszowie
znal azła się w gronie wyróżn ionych
w ogólnopolskim konkursie " Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego". W
tym tygodniu w studiu Radia Rzeszów zakończyła nagrywanie swej
drugiej płyty, na której znajdą się kolędy I pa storał1d - znane I nieznane.
ki

"Weso łe nUlki" działają od 41tH. Ponad
1<Xl(!) dziewczynek w wieku 6- 14 lat
pe łn ym radosci śpiewem chwali Boga
oraz ubogaca par.tfialmjliturgię . Na niedzielne msze św. o godz. II.któryc h mu·
zyczna oprawa jeM dziełem scholi. przyjcżdiaj<J s pecjalnie wierni z Rzeszowu i
okolic. Zalożycielem i opiekunem du c howym .. Weso lych nutek" jest ks. Ma·
c iej Kucharzyk.
W iosną Ub.L ukll7,a la się debiu tancka
p ł y ta scholi "Kocham. więc nie mus z~ si~
bać !". wydana przez &tycję sw. Pa wła w
Częstochowie. Zawiera piosenki religijne ut nymane w ...różnicowanych klimmach
- od ballady przcz reggae do rocka.
Schola wyst ępowa ła ju ż w wielu purafiach qeszowskieh oraz w Krynicy, Bochni. Krakowie i Miejscu Piastowym. Jej
wySt ęp popr.lCdwł niezaponmiany koncert
kolęd w wykonani u rodzin Stec.zkowskieh i PospieszaIskich w styczniu br. u 5.1letynów. Koncertowala tak;;..c na Slowacji
oraz dla Po loni i mieszkającej \'ol Norymberdze w Niemczech (lak się spodoba ł a .
że w zimie wyjcldża tam znów) . Na wiosnę planuje wyjazd do Rzymu.
"Wesołe nUlki" ~jedn"! z dwóch dz icci~eh grup wokalnych. kt6re zna lazły się.
w gronie k il kudziesięciu wyróżnionych
(indywidualnie i zespołowo) w konkurSie
.2naczcnic 2000 laL." (wybie r:mo spoś ród Ponad 26 Iys. zgłoszen 7, d ziedziny
plastyki. muzyki . literatury itp.).

JAROM1R KWIATKOWSKI

WITRYNA
M ęczennik Zll Miaslo l'rLcmysl (ollr.
Ił ronisław Tarka), Wydawnictwo .,sAN
SET''' , IJrzernyśł2 000 ,ss .28 .

Broszurka poświęcona ..c hlubie przemysk iego Ka rmelu" , karmelicie bOsemu - o. Makilremu Dcmeskiemu ( 15701624). Jego doczes ne szc zątki spoczywają w podziemiach ko k ioła pw . ś w .
Teresy od Jezusa. Mnicha (rodem z WIodzimierza Wolyńskiego) po święceni ach
kapłańskich wybrano nCl za s tępc~ przeora klasztoru 00 . Kllrme litów w Prlemy ś lu . Znał o n m.in. język tata",k i. Podczas oblężenia grodu prLel. wojs ka chana Kantymira. w lipcu 1624 r. został na
prośbę przemyś lan wysłany do jego obozu z misją mediacyjną. Przypłacii to mę
cze ń s k ą śm ierc i "!.
Just .

••

Stronę przygotował

Nff!WINKI

Dariusz Dziopak
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Cztery (...) w wózku,
wszys tk'Je maIowane:
dwa łaciate, trzeci siwy,
a czwarty kasztanek.
Cztery

kółka

Odgadnij hasła i wpisz w odpowiednie pola.
Literki w słupku utworzą rozwiązanie.

I I

1
2-

I I I

w wózku,

I

4

kółeczka skrzypiące.

5

A na wózku siedzą sobie
zielone zające.

.

I

6

11 1

~

Gdy Jaś wózek ciągnie,
bo już dość ma stania,
to zajączek łapką·drapką
koniki pogania.
są

wózku

w

N,rf!.W'/"'Kj

Odgadnijcie, wytnijcie . pr7.cś1ijcic dQ naszej

" ' Y "I redakcji L10 n astępnego piątku (nu.cm z poI
rysunkiem). Będzie losował

'~

,

JI \

~)

L W ty';tygodni:

'/1,\

_ -_ _
l) Madzia Hmat-Bukowsko
2) Iwonka Karasiewicz - Sanok
3) Mariolka Cieplik - Słociu a
4) Damian Siek - Rzeszów
S) Kinga Dymas - Rogoźnica
u

,

RODZICEl
JEŻELI MACIE VI ALBUMIE lA·
BAWNĘ

fOTKI WASlYCH POCIECH
ALBO CAŁEJ RODZINKI,

PRlYSYWCIE POD ADRESEM
REDAKCJI - WYDIWICUJEM'f
l DOPISKIEM: MOWIMKI - PORTRET

~

- - - - - - - - - - - - - - _.J

CO WIESZ O•••
Bardzo odróżniają się od innych
ptaszków. Nie budują własnych
gniazd, nie opiekują się swoimi młody
mi. Mama - kukułka składa jaja w
gniazdach innych ptaków. Robi to bardzo sprytnie. Najpierw dokładnie obserwuje ptaszki, którym chce podrzucić "prezent". Gdy zobaczy, że gniazdko nie jest przez nie pilnowane, wyrzuca z niego jajka tych ptaszków, a pozostawia swoje. Gdy mała kukułka wykluje się razem ze swoim przybranym
rodzeństwem, jest na tyle przebiegła , że
wyrzuca je z gniazdka. Robi to po to,
aby przybrani rodzice nie zajmowali
się swoimi "pociechami", a jedynie właśnie

OIatahomy

nią

-

kukułką.

Napisz:

z RzesurflB, lat 3..
c., .. _ rIIOfIII _ ?

Na drugim obrazku

czkawkę i" chciał ją prLestrasZyć .~ ~

KUKUŁKI

W sprawie odbioru nagród prosimy o kOniaki do przysz łego
z Dzi ałem Marketi ngu ..N R-press. 35-0 16 Rzeszów, ul. Unii
Lubelskiej 3. teL (01 7) 862-67-77
piątku

- Jasiu, gdzie twoje ś wiadectwo ?
- Pożyczyłem je Adasiowi. J ego mamli miala

3 "dop;,",m - .];ow;,,';")

~ :~~~ięc;; ŚPiącejK~ó~Wny ~a;r:;dY ~YIO;O:;i~ ..... -

Upominki otrzymujecie
wpruencie od firmy

rJ!I:lłWJ

cl.ckajll na Was!
" 35-016 Rzeszów

znajdź

1O szczegółów, którymi

różnią się

rysunki

W NA:JeLIi!SZĄ 5RODĘ
MIKOŁAJKOWE WYDANIE
,NOWINEK'
Kochane Dzieci! Jesteście wyjlltkowe.
Z podziwem czytamy listy od Was,
jesteśmy zachwyceni Waszymi rysunkami .
Na konkurs ,,Mój św iat" przysłaliście set·
ki prac. Wszystkie s ię na m podobają , a le
" Nowinki" nie są w stanie nagl"()(bjc każ·
dego autora naszym kubkiem. PostanowiliSmy zatem zakończyć przyjmowanie konkursowych
prac. Ale nie martwcie się . W dniu Swiętego Mikołaja
ukaże się speejalne wydanie "Nowinek" . Spośród nadesłanych prae św. Mikolaj wybicr,,e te, którejegozdaniem
są najciekawsze. Wybrane pri:ez niego rysunki wydrukujemy!!!

•
noWiny
_

m

POWROTY

1 - 3 grudnia 2000 r.

magazyn

wdowy po czerwonoarmiście
można 10 razy pojechać pociągiem
z Chyrowa do Ustrzyk .

Za

rentę

,

MOWI SIĘ
TRUDNO

MIECZYSŁAW

Koniec

HYCZEK

świata ; połowa

li-

stopada, a

wokoło kościoła

kobierzec

kwitnących

sto-

krotek. A w ogrodzie na Zakąclnle drugi ra z zakwitła
wisznia. Nie takle dziwy pani
Jańcla już widywała .

- Za

Niemców, w 42. roku, 1 grudnia pasłam krowy pod lasem.
Kwitły

maliny.

m

Slala li st do lubego:

był

. .Przyjeżdżaj, wbaczysz
jak kwitną .. ,". Lecz jej
pisany inny. Wyszła za c zer-

wonoarmi s tę .

Ostatnia fala
Nowe Miasto. Ani m ieścina, ani
rynek. cerki ew ,

jąc 7..onę Polkę. był pf7.cś ladowa

ulic na kiLyŻ . Pod starym ra-

ny, ciągle przenoszony z miejsca
na miejsce, z walnian y, pozbawiony awan.row i lcpszych warunków bytowania . M ie li 4 córki
; wszystkie były p rzywożone na
chrzest do Nowego Miasta (do
moich rodziców). K ażdorażowo
chrzest odbywał się w domu , w
ukryci u przed tamtejszą władzą".

wiocha.
parę

Kośc iół,

tuszem pasą się gęs i . DobromiJskim traktem prretacla się stadko
krów.- Jak na jednym kOlicu ktoś

kichnie, 10 na drugim odpowiadają

" na zdrówie" -

żartuje

pan Ta-

dek. emerytowany kapitan WP ze
Stalowej Woli. Urodzony w Nowy m Mieście, wybyl stąd do Pr-t.Cmyś l a z rodzicami w 59" po 8.
klasie. - Z ostatn ią fałą repalliacji.
Po polsku nic

potrJ.fiłem

jeszcze

si~ wyslowić. Musialem 's i~ uczyć
ojczystego języka.
Na ojcow i źn ie pozostała jego

starsza siostra Jaric ia.

Jak w tyglu
- Przed woj n ą - pani domu
wspomina przy stołe - w Nowym
Miei;cie było tylko 5 rodzin ukraiń ski ch ..Reszta Żydz i i Polacy. A
teraz ... - tłum i g łośne westchnienie. - Slaszku Bcrerzański. ten co
zawżdy nosi baldachim, wyjdzie
czasem na chór i pol iczy Po laków . Coraz nas mniej. 'f.eraz
wszystko wymieszane.
- Herbatkę. czy kawusi~? - z
kuchni wpada córka Marysia. Policzki rozpalone rumień cem.
- Proszę się częstowaC sernikiem.
A mama już żeg luje na fal i
wspomnie li. - My pochodzimy z
Posady Nowomiejskiej. Dziadek
osiadl w Nowym Mieśc ie w 20.
roku, jak wrócił z Ameryki. W
20. postawi I stodo lę, a w 22 . ten
dom. Mi slr.l stolarki, wszystko
umial zrobić: od koła do wozu
po trumnę , stodo ł y budował. W
24. t.1I0 s ię ożen i ł, a w 26. ja się
u rodził am. Za m ł odu w c hórze
śpiew ala m.

P ierwszy do Polski wyjechal
brai Józek:. Mial jak ieś
pierepałki .! sołdatami. To byl
rok 46. Ja sprzedawałam w sklepie
naprzec iw ratusza. Bardzo chciałam wyjechać stąd Ta7.cm z Józkiem. Tato mówii: rób co chcesz.
A mama: nie. Nic wstawiajcie tu
mnie samej . Klo mi na staroŚĆ
poda szkl ankę herbaty . I zostałam . Mówi s ię tru dno. Taki los
m iał mnie spotkać. Bylo, minęlo.
młodszy

Co
Z

da na głowę wzorzyst ą c hu s t kę.
Po drOO1.c do kościoła opowiada
o sennym widzeniu . - Parę dni temu przyśnił mi się mój mąż. Pierw·
szy raz od pogrzebu. W oficerskim
mundurze. ca ły w o rderach.
,-!śmiechn ięty. Wyciągał do mnie
ręce. jakby chciał mnie zabrJ.Ć do
siebie. 53 lata my razem pf7.cżyli.
Pod koniec bylo trochu gorzej .
Wątroba nie wy!fZy mała ... Ale to
był porządny ·chlop . Przy wojsku ,
oficer, komunista, ślu b w SieIradzie. A święte obrazy u nas w d0mu zaw,;re wisiały. CkJecim chrzcila.On nic nie mówił. To jest opisane
w książce o księdzu Szeteli .
Autor, ksi ądz Waligóra , przytacza fragme nt listu od Józefa ,
mlodszego brata pani Jaliei, tego,
CO w 1946 roku repatriowal si~ do
Przem yśla : •. Moja siostra wyszła
za mąż za oficera rosyjskiego. Ma-

się przyśniło
kościoła

j uz dzwonią na 00Pani Jailcia nakła-

pustową sumę.

Spirt i wpieriod!
Andriej Nikołajewicz pochod zi l spod Briańs ka, z kułac k iej
rodziny. Nos ił polskie nazwisko.
Jego przodek podobno byl polski m zesłańcem. And riej uro<l7,i1
si~ w pamiętny m roku , gdy na
Ne wie wystrtelila "Aurora". W
20 lat później wstąpi ł do Komsomołu. M arzył o karier.re inżynie
nr żelaznej drog i. Wojna poknyzowała plany ..
- Popadl na fiń ski front - opowiada żona WCie rana. - Byl ranny. Ale do Berlina doszCdł.
- Mi ał kupę medali - rozpromieniona córka Marysia podtyka
s ta'ry mieszek z papicrami ojca.
- On mądry był chłop . Chwalii
siC: u mnie w pododdziale żad
ne~o sułdata Gierll1wicy nil' IIbili . Spirt i wpierind! -- taka by ła
ich wojenna tak tyka.
- Po wojnic - mama znowu
prą glosie - s l u żył w le/litkach.
- ... w kati uszac h - u ściśla córka. - Jako łącznośc iow iec.
Pne nosili go z garnizonu do
garnizonu . - Ja aż do Tu rkmenii
do niego jeżdziłam - snuje wątek
starsza . - Po polsku wszystko rozum i ał . Sam mówil po rosyjsku.
- Rosół już ki pi - radośnie melduje pani Marysia. Po kwadransie
kolejny meldunek z kuchni. - Kartofla kipi.

Ostatnia droga
Kap itan w sta nie spoczynku
Andriej Nikołajew icz. zmarł w
wieku 79 lal. 16 października
1996. Na pogrzeb pnyjcchały córki ze Lwowa. Czemiowiee i Mukaczcwa. Pogr.leb z księdzem.
Odprawił egzekw ie, po kropił
trumnę weterJ.na. Po T07.mowie z
rodziną, proboszcz uznal, że sp.
kapitanowi. choć do kościoła nic
c hod z i ł j ś l ubu kośc ielnego nie
mial. należy się godny pochówek.

- Ochr.lczony byl - ks. Tomasz
Trzcbunia stawia kropkę. - Jak
mógłbym odmówić.

Pr-lytacza słowa kardynała Wyszyń skiego: " Bóg tak pf\':dko nie
potępia człowieka. jak to czyni ą

ludzie".

Iwka ze Lwowa
Cmentar.l w Nowym M ieście .
przy drodze na M i żyni ee przecięta siatka. Z panią kapitanową,jej bratem ze Stalowej i bratową z Przem yśl a, pochylamy s i ę
nad ziemną mogi lą z czarnym metalowym krzyiem : Wdowa lapała znicz. - Wiecznyodpoczynek ...
Przy grobie rosn ie mała tuja.
- Ta iwka - pokazuje niewiasta
w chustce - pr.lywieziona ze Lwowa. W przyszł y m roku pomnik
s ię będzie robić. Wcześ niej nic
dala rady, bo ziemia się tu osuwa.
Spacer po cmentar.lu. Prt:ys tanck nad grobe m dz iadka. Szczepan Żyw ick i , Naczelnik Straży

Tu ż

s7..kole uczy s iC angielskiego. Mama - anglistka po wyi..szym instytucie. - Ż.mka pograniczniczka - wtajemnicza mnie babcia
J ancia . W s ie ni wisi wojskowa
kurtka. dw ie gwiazdki na pagonac h, naszywki : PW.
- Rostek to moje oczko w g ło
wic - rozpływ a s i~ kapitanowa
wpatrzona w c hłopca z pl ową
czupry ną. - Nie wie m, m07.c d latego, że ja synów nic miałam. On,
p roszę pana. m a ńkut . wszystko
rob i lewą ,a pisze prawą. Ajakon
pięknie mówi i śpi ewa po pol -

sku. Strasznie go k siądz Tomasz
chwali.
Z biblioteczki Rostek wyciąga
k s ią żk~ - album . To prezcnt od
cioci las; z Pr-.lemyśla ...Ewangelia - najpickniejsza historia świata" .
- Uczę się po polsku , bo mam
oc hot ę - mówi . Co roku z bablls"l..kq jeździ do Po lski: Kal wari a Pacławska, Pr-t:emyś l.. . A we
Lwowie był tylko raz. - Chcemy z
Rostkiem wybrać siy do Lwowa na
spotkanie z Ojcem Swię tym - snuje prt:yszloroczne plany prababcia
Jańcia. - Bym tylko doczekala.

- A może dolożyć pilnu studzininy- nildskakuje Marys ia . matka pograniczniczki ŻIInny, babcia mi nistranta Roslka. M ieszanka polskiej i rosyjs kiej krw i. a

NOWE MIASTO, Ukraina,
obwód lwowski, rejon Stary
Sambor. Od c zasów Kazimierza Wielkiego do 1939 r.
ta m iejscowość położon a
22 km od Prze myśla należała do Polski.

PoŻIImCj,zm.1929r.Owal napor

celanka , profil w kasku, spłowia
ł a sepia. Na grobem rozpostarte
nagie konary. - Ta g ruszka na
dziad kac h roś nie od przedwoj ny
- przerywa milczenie pani Ja,lcia. - Ma 7.c 70 lat. Albo i w ięcej.

Wiatranka
Jako wdowa po woje/lllym dostaje re ntę wyj..sząod innych: 109
hrywie n na mi esiąc ( 1 hryw na
jest wan a 85-95 groszy). Bilet
kol ejowy z C hyrowa do Ustrzyk
Dolnyc h koszluje J l hrywien. W
jed n ą st ronę. Jak ktos umie zakombinować, to bilety zwrócą
się z naw i :lZką.
- Mówią , 7J! po nowym roku I:w;dzie podwyi.ka penfji - już cieszy
.~ię kapitanowa. Nic ma co narzekać .
- UrQwj by ł . Kartona obrodziła.
Ludzie tyle nakopali ,że nie wiedzą
co z nią robić. Ja tam s ię nic 01.1rtwię. Krowa, świ nia zje. Z pa.~zą w
tym roku k ie~ko. Sucho bylo.
Bardziej ją teraz manwi ospa
prJ.wnuka. - Wiatm/lka - precyzyjnie ok rcś l a Iyp c horoby.
- Nie wolno z domu wyc hod zić.
K siądz ża l owa ł , że w taki pmzi /"y k nic ma Rostka przy ołtarzu.

Rostek
I I lat. Ukrai n iec, 5. klasa.
Ochrzczony w cerkwi w Żyda
ezowie. Od paru lal ministrant w
koś ciele w Nowym Mi eście. 
Walerek Mucha odpowiada za
kadl ielnicę, a ja za łódkę i ampu łki - rezolu tny chlopiec poda.
je podz iał czynności w s łużbie liturgicznej. Po lskiego raz w tygodniu uczy go ksiądz Tomasz. W
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Amerykańscy

psychologowie twierdzą, że 10 lat pracy w więzien i u odbija się w psychice funkcjonariusza, tak jak... 5 lat odsiadki

GANGSTE , ALIMENCIARZE
MOSTowey
Jakaś sprawiedliwość
musi być

- Klawisze są teraz lepsi, bo się boją - mówi

były więzień Tadeusz

1;. W Załężu odsiedział dwa lala za spowodowania wypadku po
pijanemu , We krwi mial ponad 4 promile, a ofiara, 60·lelni ro·
werzysta, 'zoslal kompletnie połamany. - Najgorsi są ci młodzi,
pyskiem wojują , straszą i wogóle ... Nie mają jeszcze rodzin i
chcą się wykazać

Wl ADYSl AW BOROWIEC

Rekordowy pod względem
ucieczek byt rok 1990. Z zakładów karnych zbiegło wtedy
47 skazanych, W br. uciekło
3 więiniów , wszyscy zzakła·
du w Wadowicach. Za ~króla
uciekinierów· uważany jest
Zdzisław Najmrodzki pseud.
nSasz!yk" - przestępca po.
spolity, ale w ucieczkach nie·
banalny. Uciekał kilkanaście
razy. Raz - po obezwładnie
niu oficera śledczego i zabraniu mu munduru. Z Palacu
- Mostowskich wyszedł jako ofi·
cer policji. Z aresztu w Gliwi·
cach uciekl-podkopem.

Z Zakladu K arnego w Za lę
k . Rzes zow a do tej pory
uc ie kło d wóch więż nlów. B ylo to w la tach o si e mdzi es i ą 
tyc h . Na s tępne p ró by u c ieczek strażnicy likwidowali n a
e tapIe przygotowa ń .
żu

U

ieczka s lynnego gangstera Ryszarda Niemczyka
(pseudonim Rze ż nik) z
więzicnia w Wlldowicac h, spowodowala, oprócz resortowych
kontroli i zwolnien niektórych
szefów zakladów karnych, tnkże
zainteresowanie systemellJ Z3- wyna lazków zro bio nyc h d obczpicClCli więzicIi przed uciecz· . słownie z niczego.
karni OntZ problemami środowi
Ale dla polskiego więziennic
ska służb więzicnnych.
twa problemem Są nic tyle ucieczZaklad w Załężu nal eży do Axł _ ki: ile ogrorIlIIc zagęszczenie i
nego z trudnicjszych w kraju. je- . ,brok c hętnyc h do pntcy. W Zllkladzie zalęskim w tym roku
żeli chodzi o moż l iwo sć jego
.. prLCdwczesnego opuszczenia". pr.tybylo'200 w ięi.ni6w . Obecnic
Oprócz zabezpieczcIi klasycz- , jest ich już okola tysiąca . - Mu·
nych. takich jak wieżyczki war- :!limy sięgać do pom icszczeń retownicze. mury, psy. karabiny i zerwowych - twierdzi dyr. Czakraty. istnieją też nowocześniej c huL - M07..cmy zagęszczać. alc
sze. elektroniczne środki zllbcz- nie upychilc. Zbytni tlok w celach
pieC7..ania. o których dyrektor Za- może doprowadzić do pi.lCkro+
kładu. pplk Leslaw Czachur. nic
czenia granicy bezpieczeńs twa.
chce mówić, tr.tktuj~ je jako "ta- Naszym celem jesl nie tylko odjemnice firmowc" . W zakładz ie izolowanic s kazancgo od społe
s ą t eż więźniowie zaliczan i do
czeństwa, ale tnkże zapewnienie
grupy ..szczególnie niebezpiecz- mu bezpicczcństwa. W takim ścinyc h". którzy po zako ń czen iu
SpidW w sądach , wywiezieni bę
dą do innych w ięz ien.
- Zdajemy sobie sp rawę , ŻC
więk s zość w i ężniów myśl i o
UCiCC7.cc i żaden z dyreklofÓw nie
m oże zapewnić. żc w jegozakladzie do tegl? nie dojd zie - twierdzi ppłk..CzachuL

sku rO(b:ą
agresja.

s ię

konnikty i

rośnie

Lepiej pod cel ą
pod mostem

niż

Paradoksem polskiego wif;'ziennictwa jest to. i.e w z,,1kladach karnych prawomocne wyroki odsiadujlitzW. alimcndar-ŁC, czyli ska·
zani za nieplaccnie alimentów. W
Zalężujest ich 55.a przebywają w
celach razem z innymi. często
groinymi Pr7.estępcami .
Kolcjną, niegroźn., grupę mieszkaliców zakladów karnyc h sIanow i ą tzw. .,mostowcy". czyli ci,
kt6r/.y cbq pr.lCzimować w zaciszu celi, a nic pod mostem. DI:ttego popclniajl.l jakieś prz~stęp
SIWO, byle dostać się do więzien ia.
Podobnie jak ..alimc ncia(Ze". po
odsiedzeniu wyroku otrzymu.i1f cywilnc ubranie ~ i picniądze na
pierwsze dni po7.a J...Tatami. W wię
zieniu odzyskują zdrowie i s i ły.
W zachodnich więzieniach na
jednego skal.ancs.o pr:zypada 8 m
kw. celi. u nas - 3, z 11l9żliwośc ią,
zmniejszenia. me trażu (g~y normy zaludnienia przekroczone).
do 2.5 metra.
Wi;;ź.niów Slale przyby ..... a, a eta·
tów więzicnnego personelu mli picniędzy na płace - nic. W wielu
województwach brakuje chętnych
do prncy. W Podkarpack iem. dzię
ki ogromncmu bezrobociu, ochotnicy do pracy 1..1 kratumi są nadal.

S"

Żyletki są więźniom

potrzebne
W 7..1ehodnich

,
w ięzieniach

skazani mając doslqp do Internetu.
najczęściej trafiają na strony. na
któryc h opisywane S!I sposoby
ucicczek. W naszych więzieniach
nadal jedy nym .. instruktażcm"
mogą być kryminaly z więziennej
biblioteki . - Raczcj nie udostęp
niamy takiej litcratury , mamy b0gat y ks iCgozbiór. ale o mnil!j ..fac howej'" tcmatyce - twierdzi szef
załqskiego więz ieni a.

O tym. jak pomys lowi są skazaui. można się przekonać. og lą
dając ekspozycję zabranyc h
wię ż niom ur ząd zeń mają cyc h
umoiliwić im drogę na wolność.

Malutkie pi lki do metalu wy konane. z ... żylct ki. kotwiczki. liny
z. prześcicradeł i wiele innych

Tf1 pifkę więżniowie zrobili z przemyconej do celi żyletki. Można nią

z łarwością przeciąć wif1zienne kraty.

Wi ęzie nny slrażnik .. na d1.ieli
dobry" mo7.e dostać w Załężu IWO
złotych i być narażony na ogromny stres. gotowOŚĆ pracy piLel. całą dobę i atak więżniów. - Psychicznic nasi pracownicyochrony wypahlj:, siq w nieslychany sposób - twierdzi dyr. Czac hur . Wszyscy po kilkunastu latach l.atnldnieni:! nadajq się do leczeniu :
Siadaj" nerwy. psychika. Do lego
niem:!1 wszyscy nabawiają s ię
wrux!ów , chorób serca.

Najtrudniejsi
" psychiczni "

są

Najbardziej narażeni na stres
pracownicy .. pierwszej linii".
czyli ci . klÓit;y mają bezpośred ni
kontakl7.e skazanymi: oddziałowi.
wychowawcy j psycholodzy. A
strażników niszczy świadomość.
i,e slojąc na wieżyczcc. będą musieli strzelać do uciekającego czło
wiek:\. C~sto. by poskromić zdesperowanych więźniów, muszą
używać siły . Tymczasem ani wychowawca. ani oddzialowy. czy
'psycholog wchodzący do celi nie
mają broni ani nawet pałki.
Amerykań scy psychologowie
wydedukowali."i,e 10 lal pracy w
zakładzic odbija się na psychice
funkcjonariusza lak .jak 5 lat od·
siadki w zakladzie.
- Stres w tej pracy jest SZC7,e·
gólny. bo pracuje się ze szczcsą

przed władzą. Narażają się skazanym.
Ostatnio na ulicy spotkałem klawisza, który pod celą, w mundurze i z patką był taki odważny. Teraz szedł z żoną . Nie chciało mi się go uderzyć , bo też szedłem z kobietą. A na kopniaka
zasługiwał. Ci starsi są lepsi, po prostu im zwisa, Nie gnębią cię,
bo wldzą 'już emeryturę i boją się o rodzinę I dzieci. Jak cię za
kratami męc.zy, to mu grozisz. Jemu i jego rodzinie.
- Co dwa tygodnie robią kipisz - mówi były więzień Krzysztof
B., po S·letniej odsiadce za usiłowanie zabójstwa, od 4 miesię
cy na wolności. - Przychodzą klawisze z obcego oddziału i
wszystko rozpieprzają. Masz plakallilmowy na ści anie - zrywa-.
ją, masz kwiatek w doniczce - zrzucają, nawet telewizor, mimo
że masz na niego glejt - kasują. Na klawisza można się poskarżyć, ale to jest bez sensu. Sam nic ci nie-zrobi, ale na spacerniaku dostaniesz w d ... od innego skazanego. Takie jest ży
cie. Wychowawca skargę przyjmie, ale jak masz do odsiadki kilka lal, to lepiej na nikogo się nie skarżyć. Jedyne co w więzieniu
dobre, lo jedzenie. W domu tak nie jadlem, a Jak wróciłem, nie
mogłem się przyzwyczaić.

NaprzeciwkO mnie siedzieli ci z Pruszkowa od haraczy. Koniecznie chcieli dowiedzieć się, w której celi siedzi len, który
gwałcił swoją córkę. Chcą go zabić. I pewnie go załatwią. Klawisze odnotują to jako samobójstwo. Skazani mają swoje prawo. Wyrok ma wykonać ten, który i tak siedząc .,za głowę~ (zabójstwo), szuka urozmaicenia. Gwalciciel - wiem, bo sprzątałem
korytarz obok jego celi - jest szczególnie cttroniony. Nawet jedzenie ma podawane przez kratę. Nie można twarzy zobaczyć.
Prędzej czy później zostanie namierzony. Jakaś sprawiedliwość
musi być. Albo sprzeda go klawisz,- albo jakiś więzień.
- Siedziałem dwa lata - wspomina Tadeusz T . - Klawisze są
ostrożni, zwłaszcza w stosunku do Iych, którzy mieszkają w rejonie. - Siedzialem za wł.asną głupotę i pijaństwo. W celi mój są
siad, siedział za rozbój, co kilka tygodni pędził wino z ryż u . Nie
zdradzał tajemnicy, ja też nie dociekałem . Robił je za kotarą w kiblu. Po trzech dniach, mimo że było mętne, dawało w żyłę.

gólnymi ludżmi - twicrdzi SI. wychowawca kpI. Jacek Popów . Na szcześc i e. i stnieją mechanizmy obronne organizmu i sposoby zwalczania s trcs u i złosci.
Uciekam w sport, jeżdżę na rowcrle, nartach. grum w tcnisa.
Uczest niczyłe m też w specjalistycznyc h treningach uczącyc h
radzenia sobie ze stresem.
Według Papowa, najwięcej
problemów w w ięzie niu sprawiają grypsujący, których subkultur.!
nie jest już tak hennelyczna jak
dawnicj. ale nadultworzą dość du-

l.ą odrębność. Innymi, nieprzewidywalnymi skazanymi są wię i·
niowie zanomaliami psychiczny·
mi. Z nimi pracuje się najtrudniej.
W w ięzicniu , tak jak i na wol·
nośc i.licUj się p ieniądze. - Cza·
sami .. walutą" jest kawa. papie·
rosy, czy herbata - mówi kpI. Popów. Więiniom prLemycają także
pieniądze z zewnątrz odwiedza·
jący ich członkowie rodzin. Bank·
not trudno wykryć. Je że li jakU;
przestępca kryjc wspólnika na
wolności. to ten odwzajemnia mu
s ię finansowym wsparciem. •

ZZA KRATEK

Adam i Ewa
POlVyis<;y tytul. Ulpef/lie prly{I(ldkowo, /IW p ewien <:wiązek z
Rajem. Taki mianowicie, te
początkll swej vwjomo.~ó Adlllll
S. i Ewa Z . tyli ponoć jak w Raju. l u J potem ws zys/ko diabli
wzięli. Jest ro w tem Ulka rlrjska
historyjka bez happy mdu.
Ci mlOt/zi ludzie poZ/llIli się padcors llyswteki i !>oII/bili Otl pienvszego wejrzenia. A gdy bylijui w
sobie Zl/koc/rani. zacz{di snut
wspól1le IJIWly /la pn:ystldć. Oc-v ·
wi.kie pllUly nll/tl}7UOł/iallle. Adam
oknzt.ll się poetą. COTljz inleJL~wniej
pisywał wiersze, milosne rz.eCZjtl·
,\"IW. poSwięcolle Ewie. A potem.
!,odcuiS codziellnych SIJOtkll/i, po.
t'/a Adam czy/at je wybrance,
Był po e tą lmrJzo /Jlod/ly m .
gdyż każdego dnia czyta' jej i""y
wiersz. czyli musial .fię IIrty·
stycznie uharować. Są /lIcy lite·
raci. kt6rzy mają niez"'yklq la·
m-ośc pisllnia czegokolwiek i ja

'w

nawet v/am kilk" rakich . Jedynym (Ua /lich problemem jesl 10,
ie dux' flisUI szybko i llui o, to lu·
dzie czylają lO wolno i mato, ~·
li raczej wcale.
lVrl/cajt/C zaś do Adama, /00/1
mial jednak większe ambicje. Ta·
kil' miwlOwicie, żeby jego publia·
f/OŚĆ nie bylajelllloosobowa i lIie
sk/(j(/a/tr się .....y/llCvrie z Ewy Z.
IV Iym celu ZIIcząl swe wier.J7.j! 'Ol/JOw,fZt!clmial.'. A dodac /r::.eba, ie
od pewnego WiSU pisal j ui nie·
1I1l11 ł\)"fqcv/ie erOlyki i 10 /lllWe/ /l/OiJłtl p(]wiellzjeć - doS)Y..' n''llrde.
OpiS)wal ",. nich mianowicie sceIIY łóikowe z Ewq i to ze ,fZCzegÓ·
hill/i. Tak pikantnymi. że II'reszde
Ew/w chóa/(I mu podr::.eć tf rwór·
c:.G.\'c. gdy± dos;}a do wniosku. że
mimowolnie staje sir porno·
gwillli/kll. No doc/OIek w wiers;nch
Al/OIIIlI 5., oprócz opisów osrl}"C1!
scen erOlycVI)'c1I. zawsze wy.uę·
pOll'lllo ... /Jill'O. Nie wiem. czy bc.'Z.

a/koholowe, ale len zlocisty trl/ lIek l1;ells/mmie towarzyszy/ mito·
sn)"m ig rcom owej pary.
IVl·ZYSlko bylo w IIOjlepS<J'11I po·
rządku, dopóki Adam S. nie znCZIł) tych wieozy rozpow.vzechIIWĆ, c1lt"ąc powięksZllć 8rollo C""..,yle/ników . / wledy najlJiłmv dosraf
po gębie od Ewy Z .. a kiedy 10'lIie
pomoglo. dziewczę wysląpilo do
sądu. lwicrclZJJc, i e poe/a robi Z
niej Ul przeproszelliem dziwkę. co
mija sir z prawdq. Nie wiem,jak to
rO lStrlY.I( /lic sąd, ole la mias/
pllell/y. MIIII lF)mowalem erotyk. z

piwem IV Ile: Raz pewien m/Otly
jurny tr..miel ll zupełnie mie/ll1ckll
wpodlw chmiel. II A w chmiell/,
jakby lIie by/o. II to się ;tIlhll.cUI li
pil\"o. 11 ZaJ napOj tell rok ośmiela,
II że mial rrzmit'llliezly lot tnJlIie1(/. 1/ Bo w d/miehl /Jrzeleciał
rrzmiclicę , /I ile rat)' - nie zliczę.
Wiełkie m i mecyje - napi.wc
I,,",ór 1)'1/101l'(.my...
JAN M.
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,,100

płyt,

które

wstrząsnęły światem "

NIETYPOWE TYPY

Na półkach księgarskich jest Już
książka ,,100 płyt, które wstrząsnęły
światem " . Jej autorzy, Grzegorz Brzo-zowIcz I Filip lobodzińskI, już na ~

pie zastrzegają, że ich typowania caf·
kowicie odbiegają od wszystkich in·
nych światowyc h rankingów.

ierwszeństwo znalazły krążki.

P

które w opinii autorów slaly s ię nowa·'
lorskic. Niekoniecznie zuS najlepsl.e.
Nic ma na pl7.yklad lanis Joplin i sygno-

wanej jej nazwiskiem .. Perły".

Ró wnież

Mark Knopfler nie znalazł lam miejsca ze

swymi .,Okrutnymi

kł opotami"

(,.Dire

Straits").
Wśród

.. 100 płyt. które wstiLąsnęły świa

tem" znalazla natomiast swoje miejsce

m.in. płyta zespolu Byrds pl. "Sweelhean
OrThe Rodeo" z udanymi próbkami mariażu country i rocka.
Za sprawą niepowtarzalnej wirtUOl.erii li-

miego Page'a i współgrającej z wokalem
Roberta Planta oraz wspierujących
ich na basie Johna Paula Jotlesa i perkusji
Johna Bonhama formacja Led Zeppełin
również znalazła się w złotej setce. K warleI uznany został za prekursora c iężkiego.
gitarą

heal'ymetalowego grania. Wzorcem dla
wielu naśladowców miał być drugi kr4żek
Led Zeppelin z otwierajllcym go .. Całym
mnóstwem miłości'" ( .. \Vhole Lotta L.o\"e').
Produkty Jimiego H endri~a zwykle figurowały w czołówce wszelk iej maśc i zestawów z przebojami . Mistr/..ostwo giganta
gita!)' znalazlo wiciu IMśladQ.wców i kilku
następCów . Na osob li wą l i stę Hend rix trafił za sprawą debiutanckiego krążka ,.Are

m

You Expcrienced"'. Po jego ukazaniu sta- rzęsistego deszczu. lu ż po kilku minulo s ię jasne, że poprleczka rocka zdecy- tach meksykańskie ry tmy zaserwowane
dowanie poszła w górę. Wiele tam inno- przez wirtuoza gitary poz wo liły zapowacji technicznych i dźwiękowych efek· mnieć o zimnic i deszczu. Santana zszedł
tów, dzięki którym muzyczne trio (Jimi ze sceny jako gwiazda . Plenerowe spoHendri x, Mitch Milchel1 - perkusjll, Noel tkanie z rockiem zamyka ł występ limieRedding - gitara basowa, śpiew) os iągnę go Hendrixa . Nie bez powodu i ta płyta
z na l az ł a się w gronie wybranych . Byla
ło nicosiągalne z pozoru brzmienia.
AUlorly publikacji nic pominęli r6wniez pierwszym koncertowym składakiem.
konce rtowych nagruń z pamiętnego festi- . Całość jest opatrLOnll obszernym kalenwalu w WoodsIock. Trlydzieści lat upły darium. Są daty, fakty, niekicdy drobne
nę ł o od tćgo wielkiego Festiwalu Muzy. szczegóły z życia politYC7J1Cgo czy salonów
ki i Sztuki . Na 600 -akrowej farmie zgro- fryzjerskich. Złorone w całość okazały się
madzi ł s ię blisko 450 - tysięczny tłum faważnymi,jeśli chodzi o kształtowanie obnów. Koczując pod goły m niebem mieli licza dzisiejszej sceny muzycznej. I o to
ok azję podziwiać mistrlów roc kowej ekschodziło jej autorom. Jedynie cena możc
sprawić, że ksiąi.ka długo czekać będzie na
trakla~y. Wśród wykonawców znale źli
się lanis Joplin . Jean Bacz, zespo ł y l efnabywców . Koszluje ok. 90 zl.
GRAtVNA WOtNlAX
ferson Airplane i Grateful Dead. Był też
Carlos Santana. jeszcze wtedy nikomu
"Sto płyt, które wstnąsnęly światem ", Grzegoa
nieznany. Wkroczyl na scenę bez z'lchę
c ających oklasków, za 10 w towarlystwie
Brzozowicz, Filip lobodztńskl. Warszawa 2000.
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Już

w

niedzielę

Czescy rzeźnicy ·
Kiedy pod koniec kwietnia
do Wrocławia na
koncert teksańsklej grupy At
The Orive-In, Sunshine było
dla-mnle nic nie mówiącą najechałem

zwą zespołu otwierającego
Imprezę. Jedyną ciekawostką
było to , że pochodz ą z

Czech. Myślałem, że to spokojny naród. Kiedy skończy
li, ta opinia całkowicie legła w
gruzach.

Z

rćprez e ntuj e

espól

post-

hardcore 'ow ą scenę zwią

zaną z prask im klubem 007 i
wytwórnią Day After Records.

Powsta ł w 1995 roku. Na pierwsze nagrania nie trzeba b y ło
długo .c zekać. Najpierw świa
tło dzienne ujrzala kaseta demo. a chwilę póź n iej pły t a pl.
.,Nice Songs From the Shadow
Under Room".

jcchali do Europy, Czesi otwierałi prawie wszystkie koncerty podczas tej trasy.
Współpnlca z muzyczną sceną
zza ~anu zaowocowała wkrótce wspólnym minialbumem z grup'! Starlite Desperation, wydanym
w Stanach przez GSL Records.
Uwienczeniem tego roku była
druga peł nowym i arowa pł yta zespo ł u, któ ra wyszła na obu kontynentach. Na .. Hysterical Stereo
Loops, Beats And Bloody Lips"
zespól wzbogacił dotychczasowe
brzmienie o lekką dawkę psychodclii i rewelacyjnie za pętlone
partic gitar.
Pł yta była strlalem w dziesiąt
kę. Na początku 1998 roku chlopaki z Sunsh ine wyjechali na
dwumiesięczną trasę po Stanach.
Po powrocie zahaczyli jeszcze o
kilka miast w Czechach. Niemczech i Szwecji.
Podbiją Rzeszów

Ostatnie wydawnictwo zatytu.. Vel"et Suicidc" ukazało
się pod kon iec ubiegłego roku.
Czeskie trio po raz kolejny udowodniło. że za pomocą gitary, basu i perkusji mozna wykrzesać niewyobrażalne ilości energii. Kolejne, wyraźnic słysza ln e eksperymenty z brlmieniem określono jako ..Soulful rockin' Now-Wavc".
Pói.niej był wspomniany koncert
we Wrocławiu . Sunshinc okazał s~
najlepszym supportemjaki widziałem. Niesamowita rlCCZ - trzech
miotających się kolesi. spośród których zdecydowanie wyróżniał się
przypominający wychudzonego demona Kay. Jego wysoki. czasami
nicmai piskliwy wokal i hałaśliwe
dźwięki w połączeniu z niewiel ką
.s<:eną, sprawi ły, Ze było to najlepsze pick iclno-k łaustrofobiC7J1C muzyczne wydarzenie roku.
Obecnie Sunshine wyruszyi na
kolejn,! europejską trasę, tym razem w roli gwiazdy. W nlmach tournee dotarli do Polski i już w
niedzielę zatrzymają się na chwilę w Rzeszowie. Koncert odbę
dzie s ię w Klubie "Le Greco" . O
godz. 19 rOó':pocznie go rzeszowska grupa The Poisc Rite . Bilety
kosztują jedynie 12 z ł.
GRZEGORZ KROl
łowane

S~nsl';","
minający

w środku sloi przypo-

demona Kay.

POdbili Stany
Krązek

nagrano w sali prób,

starą punkową metodą

,.00 II

Yourself'. Czuć na nim było silne wpływy spa7J11atycznego amerykanskiego noisecore i takich
formacji jak Drive Like Jehu . Uno
wound czy VSS . Z tą ostatn i ągru
pą Sunshine wkrótce nawiązał
bliższe komakty. Kiedy na początku 1997 r. Amerykanie przy-

ROZDAJEMY
Dla naszych czytelników mamy ko·
lejne niespodzianki , ufundowane
przez wypożyczalnię Beverly Hills Vi·
deo w Rzeszowie, ul. Rejtana 51. Są
nimi dwa lijmy wideo - .Dracula~ Me·
la Brooksa i . Pulp Fiction~ z Johnem
Travoltą w roli głównej. Filmy można wygrać , podając nazwisko
reżysera . Pulp F.iction". Na odpowiedzi czekamy w piątek, o
godz. 10.00, pod nr. tel. 862-67·77.
PS

Nowe taryfy
- proste, tanie, nowoczesne.

Elżbieta

MAGAZYN
DOMOWY

Kolano

. ,<Gotuj razem Z nami
.
, .-

Biedaczowskie gosposie

Stowarzyszenie Kobi et
Wiejskich w Biedaczowie w
leżajskiej gminie powstało w
efekcie kalkulacJi : czy bar·
dziej opłaca się status Koła
Gospody" Wiejskich, czy lepiej być stowarzyszeniem,
które m oże liczyć na drobne
profity.

s traciły

zdj'lć s kórę. a
następniq oddzielić mięso od ko-

Z kurzej tuszy

GW
mecenasa
staci Wojewódzkiego
K
ku
Rolni czych.

w

po-

Związ

Kółek

dowód" oraz "M31a gos posia".
byty równic emocjonujlIce.
o.wocem kursu szycia są stroje dla zespolu tanecznego. który
dziab w biedaczowskim DK , natomiast kurs gotowania pomógl
zdobyć dziewczynkom nic tylko
podstawowe umiejętnoSci. Każ
da kursan tka otrzymała wyprawkę w postaci zbiorku przepisów
kulinarnyc h. Zaraz po ukoricł.c·
niu kuchennego szkolenia , w biedacwwskich rodzinac h . które
miały na kursie .. swojego czło
wieka", serwowano podobne potrawy. nawet bardw pracochłon
ne. Wybrano takie przepisy. by
większość surowców do s porlą
dza nia potraw byla pod ręką: na
podwórku. w warzywniku.
Gala ntyna z kury. Jedna kura, razem z wątróbką. 1 czerstwa bulka, 1 szklanka mleka.
1 jajko. 3 dkg mas la , pietruszka razem z natką, seler.
pęczek koperku, żelatyna, sól
i pieprz do smaku.

Cóż, że

wieie kół jest nadal aktywnych,
skoro są biedne. Natomiast Stowarzyszenie. umiejscow ione w
konkretnej (lcżajskicj) gminie.
może ubiegać się o finansową

po-

moc Funduszu Lokal nego Powiatu Le7.ajskicgo. który powstał.
by wspie rać inicjatywy podejmowane ku poży tkow i najbHższego
środo wiska.

Problem polega nn wymyśle
niu dobrze uzas.1dnionego i c iekawego sposobu wydania pienię
dzy. Poparcie Funduszu otrzymal
program "Godzina po lekcjach".
adresowany do najmłodszych
mieszkańców wsi. glównie dziewczynek oraz ich mam. dla których
kursy: .• Szyjąc poznaję swój ro-

śc i,

którc razem z warzywami i
podrobami (z wyj'jlkiem wątrób
ki ) posł użą do ugotowania wywam. Bułkę namoczyć w mleku .
Mięso z kury razem z bulką i j arzynami przepuścić dwukrotnie
prlez maszynkę. Masę dokładnie
wyrobi ć dodając przyp rawy. Z
jajka usmażyć omlet. pokroić go
w kost kę, podobniejak wątróbkę.
dodać do masy i wymieszać. Na
serwetce rozłożyć skón;. ulożyć
na nIej masę i owi nąć skórą. Całość zaw inąć w ser wetkę i zasznurować n i tką. Pakiet wlożyć
do wrzącego wywam i gotować
ok. godzin y. Po ostudzeniu pokroić w plastry i na półmi sku zalać galaretką sporządzoną z wywam z kości i jarzyn z dodatkiem
żelatyny.

~

HALłNA .

.

W leczeniu Parkinsona rehabilitacja fizyczna jest tak samo
jak zażywanie leków
/

Weekend
1 - 3·
grudnia

Rozmowa ze specjalistą rehabilitacji, auto~em poradników
dla chorych na Alzheimera i Parkinsona, mgr, Eugeniuszem Jandzisiem
-

Cho robę

Parkinso na tneba

zaakceplowllć , bu żyj e s i ę z ni ą
mniej w i ęcej 20 lat (dop a da po

50). Ka id)'

chc i a łby, by tu ży 
cic było jak n ajd łu żej komforto we. W I>rzygotow)'wany m do
druku poradniku SWf'go a uto r s twa przekonuje pan , że 7.a l eży
to od sam yc h chor yc h.
- Podo.3S spo! kań,powol<lncj w
lutym br .. gnlpy wsparcia chorych
na Parkinsona oraz ich opiekunów.
uczestnicy dopytywa ł i o sJX.lSOby
ĆWiC7.cń, by jak najdłużcj utrl.ym3Ć

URODZONYCH

między

I a 3 gr udnia

twórcza

osobowość

wyróżnia

i wnikliwy

umysł. Są intelektualistami z wyob raźni ą: głowa pełna pomysłów, a wnik liwy umySł wyb iega
myślą w przyS'"lłość przewidując

skutki

od razu, pierwszego dnia. Proponuję w podn,,--czniku trly etapy ćwi
cze ń . Podczas porannej toaletY-4
przcd lustrem,chory koncentruje
się na mięsniach twariy i kr.;:gos lupa szyjnego. Przed obiadepl
wykonuje ćwiczenia ogólnie
usprawni<ljące. zwickszające s i lę
mięsniow'l. Po poludniu ćwiczy
sprawność chodu.
- C zy czło nk owie g rup y
.... 'Splłrciu mogą Iktyć TUI spraw·

dzian y "zadun domowych" pod
ruc howym nadzorem?

_&.Jo kolorów, wiele blasku
- Nie ma czerni w tym karnawale - potwierdza Anna Skrzyszowska., wlaścicielka finny "Styl", specjalizującej się
m. in. w szyciu kreacji wieczorowych i ba- 40,
lowyeh. - Nie ma jej nie tylko w żumalach. lecz przede wszystkim w zamówieniach klientek. Przychodzą do mnie
panie i mówią: - Każdy kolor. ty lko nic
czem! Mnie to, oczywiśc ie. cieszy, bo
nigdy nic hyłam zwolenniczką czarnych
kreacji na tak wcsoleokazje,jak karnawał.
Przecież slTÓj powinien odzwierciedlać
stan ducha, który w sylwestrową noc na
pewno będzie pogodny i radosny.
PonieWRŻjcdnak od każdej reguły są odstępstwa, to czem na baJu może się pojawić, aJeobowiązk.owo udekorowana kontrastowymi dodatkami. Najlepiej złotymi
i srebrnymi. migocącymi w dyskotekowym świetle i w bla'!ku dyskretnych świec.
To złoto i srebro pojawia się nacieniutłcich
jak mgiełka koronkach , wyglądaj'lcych '
jakby pochodzily z babcinego kufra i na
przezroczystych szyfonach odslaniają
cych tyle ciala, ile bez narażenia się na zarzut niepnyzwoitości odsłonić wypada.
ZiOle i srebrne bywają nici. którymi wyszywa się bogate zdobienia oraz cekiny,
lWZ}'WarlC we wszelkich możliwych miejscach kamawalowej kreacji. Chodzi o to,
by czeni była malo widoczna. zgaszona
efektownymi dekoracjami , kt6rc w balowej modzie są wręcz nieodzowne.
W prncowni Anny Skrzyszowslciej króluj(łjWnak zupełnie inne kolory. Wrl~

336. - 338. dzień roku
1.12 - słońc;e wzeszło
o godz. 7.23
zajdzie o godz. 15.27
2.12 - słońce wzejdzie
o godz. 7.24
zajdzie o godz. 15.26
3,12 - słońce wzejdzie
o godz. 7.26
zajdzie o godz. 15.26
Imieniny obchodzą
Piąte!< : Blanka. Natalia
Sobota: Balbina, Paulina

Niedziela: Hilary, Ksawery

ak tywność ruchową, prawidłowość

postawy. koordynacje chodu; 7..3sypywali pytaniami.jak gimnastyka doprowadzi do rozluźnienia napictych mięSili. zapobiegnie drreniu
rąk, glowy, pomoże utrz ym ać
sprawność oddechową; jak sobie
poradzić w sytuacji "ł-,lmrożenia"
podcws chodzenia. gdy - stop i ani
rusz. Ten podręcznik powst31 na
spoleczne zamówienie.
- Czy ch ony poradz.l sobie z
g imnasty k ą w domu?
- Zestaw ćwiczeri zosta ł opracowany również pod tym kątem.
Podręcznik będzie zilustrowany
fotografiami ćwiczących moJe. lek. pomogly mi w tym moje
uczennice ze Studium-Medycznego. Obawiam się tylko. by ehorly nie przestraszyli siC ogromu
propozycji i nic zniechęcili.
- Dlatego za proponował pan
racjonowanie ć wicze ń w ciągu
d nia.
- Trzeba je wprowadzać umiej.;:tnie. by nie dać choremu lupnia

nowiny

ważna .

POMOZ
SOBIE SAM

Moda

Ma być barwnie, wesoło , poły
skliwie i świetliście . Zamiast dostojnych dam spowitych w czernie, pojawią się dziewczyny wielokolorowe, mieniące się barwami motyli, kolibrów, a nawet ja'
skrawó upłerzonych papug. Urodę
kolorów podkreślą błyszczące cekiny, kamienie I Inne świecidełka,
zdobiące balowe kreacje.
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sy. pistacje, lawend y. eurkusy. różowoki, szafiry. C"zerwienie, ś li wki. Barwy
paste lowe S!łS i adujQ z ostrymi, nawee
kl7.ykl iwy mi, tkaniny gład kie z W"lO-rzystymi. Sporo jest modnych teraz
mot:ywów zw ierzęcych - cętek_ łusek, ciapek - w odcieniach naturalnych i niclypowych. Szyje się
z nich małe sukienec-Lki omz
dwuczęściowe komplety,
świetnie nadające się na
dyskotekę czy zabawę
w klubie studenckim.
Na duże imprezy
rzeszowska fimla
proponuje strojne, bogate kreacje. z malymi

- Przewidujemy ćwiczeni a koby w miarę poprawy
sprawno"ci zwiększać skalę trud·
ności. Chorzy muszą tcż nabrać
prlckonania_ że rehabilitacja jest
celowa.
- Kiedy podrę<:znik będzie gotowy i jak tra fi do z.ai ntel"esowanych?
- Jeszcze w tym roku któryś z
rzeszowskich cdytorów pomoże nam wyd<lć książkę. Chorzy
rygujące,

otrzymają ją n i cod p łatnie.

HALłNA ŁOKAJOWA

działa-ń.

B LANKA - imię pod,odzellia slll rogermańskiegv. Wywodzi się od slowa b{(/lIk'IS - biaIy. Dzisiejsza solellizalllka to ko·
kietka. Czaruje piet przeciwną
de/ikamoicią i inreligenc:frl. Mil/IQ
lIiell1wodllej illWit}i popa(/a czasem w tarapaty. bardziej ufając ludziom liii wewlIętrvlCmu glosowi.
Jej kolor: iólty, zwierzę: sarna.

BALBINA - wjęzyku la·

cińskim ba/ba znaczyło jąka/a.
belkocząca. Natomiast Balbina
10 kobieta ujmująca. choć wiad·
cza. Wra iliwo.l-ć. vnyslowo'u,

temperame/lllO cechy. które wyróżniają ją spośród inllych pań.
Lubi towarzystwo i uvumie.jakie
wzbudza. Jej kolor: niebieski,
zwierzę: hipopotam.
al

gorsetami i szerokimi. d lugim i
spód ni cami.
Przy dekolcie
niemal obowiązkowo są

one zdobione
.fan ta zyjn ym i
wic lobarwnymi
kwiatami . Deko-

Elementy zdobnicze są niekiedy zaskakuj:tee. Bardzodużo jest kolorowych piór
i futerek, ke6rymi zdobi s~ np. spodnie w
k.<;ztalcie dzwonów i sukienki-koszulki.
Fasony karnawałowych kreacj i w wię.k
szości są wymyślne. fantazyj ne i niespokojne. Grzecznych, pensjonmkich nie
ma wcale.
- Ma być wesoło . kolorowo i boga*
to - mówi Anna Sknyszowska. - Tak ,
by czulo s ię , że jest to karnawal przeło-
mu tysiącleci.
EUBłETA KOlANO
ZdJtcla zrobiono wfirmie .$tyr. Uszyle w
niej ~owe kreacjII pokaznI ZOIbnI ,..
pokazie mody wGrudz~, 8 i 9 gnJdnil br.

.
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Sm

Jak mąż Z żoną
Lidia i Bogusław
Tomczakowie

ki . zqpachy

Jesienna herbatka
Cejlon herbacianym potentatem herbaty stał się w
XIX wieku. Górzysta wyspa
okazała się wyśmienitym

miejscem na uprawę herbacianych krzewów.

C

ejlon, czyii Sri Lanka. trzeci na świecie produccnl herbaty. do niedawna dostarczał tylko surowiec, który w Europie był przetwammy i konfekcjonowany. Długa podroż sprawiala,

że nawet najbardziej odporne gatunki hert),.'lty traci ły swoje wl a~i 
woścl smakowe i aromatyczne.
Europejski monopol na handel
zla mał dopiero w 1988 roku cej·
lońsk i plantator Merill J. Fernando.
Zbierana i paczkowana na Cejlonie
herbata pod nazwą Dilrnah trafila
najpielW do Australii. Potem prl.yszła kolej na Europę, Nową Zelandię i kraje arabskie. W Polsce
moj..na się niq delektowuć od 10 lal.
Dilmah na rodzimym rynku to pol)ad 30 sma ków w rożnych opakowaniach. M.in. siedem galUn-

ków herbat cz.1rnych oraz
śc ie

piętna

czarnych aromatyzowanych.

Są również różne

herbaty ziolo-

we. Spl7..cdawane są jako sypkie, o
liściach dużych lub łamanych OrJZ
pakowane w torebki.
Wanosięgn ąć

po nie w długie.
wieczory. Na taką ok azję
Dilmah proponuje wyśmienitą
herbatę na jesienne c hłody .
słotne

przyrządzenia :

Wed«; z

zagotować. Naczynie zdjąć z ognia.
dooać herbatę. wymieszać, parzyć

pod prlykl)'ciem ok. 5 minut. Sok z
i cytryny z dodatkiem
miodu !XXIgrzat. Napar herbaciany"
odcedz.ić.dodaćsok zowOCÓw. Wy.
mieszać . Doprawić do smaku kilkoma kroplami alkoholu (whisky lub
rum). Przybrać laskami cynamonu
orJZskOO<ami cytryny i pomarańczy.
Napój pOO..'\wal: gOf1łCY.
baj

Składniki :

2,5 fy:tki stolowej
czarnej herbaty Dilmah (Premium lub Ceylon qołd), 6 liliżanek wody mineralnej, 1 ty.laczka goźd z ików, t laska
cynamonu, 3/4 filiżanki soku
po marańczowego, 2lyiki slołowe soku z cytryny, 3 ły 
żeczki miodu.

Zdobywamy pokój za pokojem

Sposób

cIod.'\tkiem gotdzików i cynnmonu

pomarańczy

•
••

Lidia I Bogusław małą troje dzfeci. Tomasz (14 lat) ma umysłchlon
ny i dociekliwy. Wszystko go pa.słonuje, ostatnio fotografika. Katarzyna (13181) jest uzdolniona plastycznie. Wyteżdża na obozy ar- '
tystyczne i uczestniczy w konkursach plastycznych. Jakub (11 lal)
jest wiecznym optymiSIą,z......taszcza w kwestiach szkolnych.

Co

robią?

Lid ia i Boguslaw w czerwcu
we Włoszech 15. rocznicę zawarcia związku ma l żeń
skiego. Ona pochodzi z Rzeszowa, on z ziemi płockiej. Spotkal i
się na wydziale sztuk pięknych
Uniwersytetu M ikołaja Kopern ika w Toruniu. B ogusław przychodził do kol eża nki na herbatę.
przynosząc deficytowy cukier.
Trzeciego dnia ... zapadła decyzja
o malżeństwie.
Z wykształcenia plastycy. mają za sobą staż pedagogiczny, zajmują się grafi k ą u żytkową. malują. Bogusław jest dy rektorem
Młodziezowego Domu Kultury
w Rzeszowie .
świętowal i

Co
-

cenię

u

męża (żony)?

jest niezrównanym gaPosiada tez umiejęt ność wnikliwej obserwacji. W
.sposób humorystyczn y. z lekką
ironią lub Sarkazmem, wyraża swe
opinie.
- ŻOna fascynuje mnie oQ 15
lal. Wciąż jest tak samo mło
dzienczo św ieża i niefrasobliwa.
Zawsze potrafimy się porozumieć,
czasem jest to komp romis.
Mąż

wędziarzem :

Co mnie u męża
denerwuje?

(żony)

- Chce być racjonal istą, ale zdarza si~. że rano zagląd a do senni-

ka. Wolałabym też. żeby problemy związane z pracą zostawia ł
poza domem . Nie lubi moich kotów. Przed ś lu bem obiecywał . Ze
będ zie wstawa! rano po świeże
bułeczk i.

- Nie mogę zrozumieć, dlaczego Lidia w każdym zjawisku usiluje dopa trzyć s ię działania niewytlumaczalnych s i ł. Podświa
domie broni~ się przed tym. ale
czasem i mnie coś wymyka się z
rozumowego wyjaśni ania świata.

Co

lubią?

Lidia uwielbia koty. Bogusław
woli psy, ale to 7.ona prlygamę l a
porzuconego szczeniaka. Oboje
kochają słońce', lato i własne towarzystwo. Szczególnie cenią te
chwile. kiedy są razem.

Czego nie

lubią?

- Zupy owocowej. Natomiast u
Judzi bezmyś lnośc i i odporności
na argumenty innych.
- Bezczy nnośc i, bezsi lności i
agresji we wszelkich jej przejawach.

o czym

marzą?

Chociaż k ażde

z nich nosi w

sercu krajobraz ziemi rodzinnej:
Mazowsza lub Podkarpacia, w ich
marzeniach pojawia się uroczy zakątek, przesycony s lońcem, św i a·
tłem. z nasyconym barwą niebem .

er

rozwiązanie

absolutne

GRETA CZARNIK

Biblioteczka hobbysty

Monety
Przewodnik dla

początkującego

kolekcjonera

Autor James Mackay, Dom

Wydawniczy Bellona
Ksiąikę napisano specjalnie dla
osób rozpoczy nających zbieranie
moneL Autor w przystępny sposób
odpowiada na podstawowe pytania, począwszy od tego,jalOe powinno być wyposaże n ie zbieracza monet, a skończywszy na rozmaitych sposobach powiększania
kolekcji. Bogactwu informacji towarzyszą zdjęc ia i diagramy, które w prowad zają w św i at numizmatyki. Początkujący kolekcjoner
dowie się, jak przechowywać zbiory ijak się nimi zajmować.
Autor wyjaśnił wszelkie możli
we wątpliwości związane z oceną
ja kości monet i S7.acowania ich
wartości. Książkę otwiera zarys

www.kler.com.pl

historii rozwoju monet. Omówio.ny jest proces ich wyrobu , rodzaje, elementy, kształty i rozmiary.
Księgarnia

Europa II

AGATA ROGALA
Irena Centrum Handlowe

•
·Rzeszów, ul. Lwowska 6, tel. (017) 853 44 33 w. 220, pon.-p!. 10.00-20.00, sob. 10.00-18.00
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Balgirmaa. Spotkaliśmy
na pustyni Gobi.

ją

PAW EŁ

BETLEJA

W Ułan Bator wynajęli ś my Uaz8 I
ruszyliśmy na GobI. Utwardzoną
drogą ujechaliśmy nies pełna 300

kilometrów. Byla. delikatnie mówiąc, w złym sianie. Krążyliśmy od
dziury do dziury, niczym w slalomie
gigancie. Reszta trasy. prawie 5
tys. kilometrów, wyglądała podobnie. Taka jest uroda mongolskich
dróg . Na wertepach, jak na huś
tawce, żołądek pcha si, do gardła,
do tego kurz niemiłosierny. I żar leJący

si, z nieba.

Z

rozciągały się

a oknem
bezkresne
oliny ste powe. na których pas ły
się SIada koni,jaków. a bli żej pusty ni - w ielbłądów. Nad stepem krążyły
nigd zie in~ziej niespotykane w takiej ilości myszołowy, kanie. orły prt..ednie. Wiel-

lOe ptaszysko cag-trupojad pr..~ys i adlo na
zmurszałym słupku. - Czek'... aż lrttfi mu
s ię jakaś padlina na obiad - rzucił kie·
rowca uaza. które mu p l aciliśmy 40 cen·

tów za kaidy kilometr bezpiecznej jazdy ...
Gościnność

Zatrl:ymujemy s ię przy dwóc h junach
rozsiadlych na stepie. Ciekawsk ie dzieci obserwuj ą,jak gramolimy się z llU ta.
Uchylają się mal utkie drewniane drLwi
jun y, wychcxlzi z niej starszy mężczyzna.
Wi tamy się, gospodarz zaprasza do środ 
ka. Wie my już, że wc hodząc do domu
koczow nika nic moż n a nadepnąć na
próg, który stanowi sy mboli czną grani·
cę międ zy do mostwem a świ atem obcym. W czasach imperium mo ngolskie-go w jurcie chana możn a bylo za to stra·
cić życ ie. D zi ś nadal Mongołow i e uważają te n czyn na z ly o men. Ostroż nie
omijamy drewniany próg, zasiadamy na
wojlokach rozc iągniętych na ziemi. Gof Podarz częs tuje kum ysem. Mi seczkę
nal eży ode brać prawą rę k ą . podtrzymywaną w łokci u przez Jewą. Ten rytua l
obow i ąz uje ta kże przy podawaniu jedze nia. Nie można odmaw i ać poczę·
stunku. Kum ys robi się z mleka kobyle-go a lbo wie lbłądziego. Kobyli zawiera
ok. 8 proc. alkohol u ,Którego nie czuje się
pij,!c. Po Iyku napitku , pierwsza myśl:
co za paskudztwo! Napój ma c ierpki i
bardzo kwaś ny smak . Z czasem jednak
zasmako walem w kumys ie. A jak znakomic ie gasi ł pragnienie! M o ngołowie
wyp ijają go bardzo dużo. Latem stanowi ich g łów ne pożywienie.
Jedyne łóżko w jurcie gościnnego Mongoła, jak s ię dowiedzialem, służy najstarszym członkom rodz iny. Reszta domowników sy pia na wytanyc h dywa-

nach. Mal y o łtarly k z Buddo:} strze"i..e spokoju domostwa. Miejsce z paleni skiem.
osmo lo nymi garami i plustykową beczk~1
doj rlewającego kumysu'zarezcrwowane
jest dla kobiet .

Pustkowie

Nieopodal wydm C hongory n Eis ci,!g nących s ię na dłu go!ki 100 km na d ac hu jakiej ś jurty zobaczylem przymoco wa ną

powrozem ba t e ri ę s łonecz ni) .
Swiadectwo le pszych czasów? Gospodurz hodo",,!al wielbłądy . Na skute k suszy by ł y sł abe, c horowaly. Mleka starczalo ledwie dla rodz in y koczownika.
Nie s p róbowałem sł y nnego kum ysu gę
stego jak śmietana .
Po ostatnic h susząeh na bezkresnym
pustko wiu spotyka l i śmy często szkielety padłyc h w ielbłądów. koni. Ich stada to
jedyne bogactwo wolnych ludzi. którym
tej zimy znowu zajrzy w oczy głód --.

Gobi nie prlypominu typowej pustyni.
Z początku wydala mi s ię martwy m pustkowiem o surow ym krajobrazie. prl.yslowiowy koniec św i ata . Zwirowe równi ny. pokryte czarnym lakiem, czasem
tylko pillSzczyste wydmy dochodzące do
12 m wysokości. Ale Sll i zielone oazy.
gdzie M o ngołowie uprawiają warzywa i
slonecznil:i .
Eweneme ntem na pu styni jest las Zemsta Owoo
saksa ułowy. Drze wa te, bardzo twarde.
Jego idealny stożek wznosi s i ę kilkarosną wolno. mimo niesp rzyj ających
set me trów powyżej dna doliny . strome
warunków osi~ł gają 2-4 m wysokośc i , zbocza pokrywa pumeks i popioły wulwys tęp uj ą na ruc homych pillSkach. w
kaniczne. Wyjście na krawędż krateru zakam ienistych dolinach i na wzgórzach. jęc lo mi ok. pół godziny. po drodze zjuNiegdy ś saksaul stanowi I towar eks- _ dłem kilka cebul ros nących na popiopono wy. Używa no go przy wytapianiu łach . Na s7.czycie roztaczał się p ię kny
stali damascenskiej. Koczown icy uży · widok na jezioro T erchijn Cagaan 2060
wali go d o podtrzymywania ognia w mn. p. m .. utwon~one prlez wulkan. Krajurtach - pali się bowiem bardzo długo ter o 3 km obwodu rob i wrażen ie. Schoi powoli . Teraz sa ksauł to rzadkość d r.ę na jego dno, a raczcj zjeżdżam po lac hro nio na. W piecykach •. kozach·· us ta- wi nie pumeksu.
wionych w każdej jurcie pali s i ę wę
C hcąc zrob ić lepsze zdjęc i e krate ru .
g le m . Pełn o go na pustyni. Kopal nie są wszedłem na znajd ujący s ię tam kopi ec
odkrywkowe. Gdyby nie kłopot z trans- Owoo - św ięte miejsce Mongołów. Stopanem Mongołow i e zasypaliby w ł a jąc na szczycie. obok czaszk.i koni a. zdą
snym węg l enl kawal Azji.
ży l em zrobić ty lko jedną fotkę. bo kamienie. nil któryc h sta lcm. odsunęły się
Którcg~ d nia zatnymaliśmy się oook
prlytulonego do jurty ma leńk iego skle pi- i po łeciałem wraz z nimi na łcb na szyję.
ku z desek. Skąd oni wzięl i deski na puPo tym zdarzeniu Uls i. nasz mongol·
styni, s koro w promien iu setek kilome- s k i przyjaciel i tłumacz, powiedzi ał :
trów nie ma ani jednego drt:ewa? S klepik - Spadłeś dlatego. że wszt.'1iłeś na Owoo,
mial ze3 metry dlugości. na pólkach m:j- nie rób tego więcej. bo może cię spotkać
ka, makaron,olej, zapalki i trzy magneto- nieszczęście. Ostrzeżenie wzi ąłem sobie
fonowe kasety .jedna z mongo lską trady- do serca.
W do linie gór Chubsu lskich wynaj·
cyjną muzykli. pozostałe z Britney Spcars!
Nie przypuszcz.·liem. że komercyjna mu- mujemy kon ie wraz z przewodnikiem
- Bata. Chcemy dotr.leĆ do jeziord Chuhzyczna może dotr.lCĆ aż na Gobi.
sugu!, a później d o plemie nia Catanów.
Rozbiliśmy namio ty nad wysc h nięt,!
Koni e rażno pną się krętymi górsk imi
rzek ą Dnga. Nieopodal1eżą szkielety byścier.kami . Wreszcie widać pierwsze czudła, które padło na skutek kolejnej suszy.
- Saju Baj nu! ( Dzie ń dobry. jak się ma- my (namioty) Catanów. Przypominają
cie) - por.drawiający nas koczownik prly- indianskie tipi. Obok czumów wyleguje
siadł obok naszego obozowiska . Pytas ię stado reniferów zmęczonyc h połu
dn iowym upałem.
my. jak mu s ię na tym pustkowiu żyje.
- Nic jest latwo - mówi - ostauiie laStarsza kobieta zaprasza nas do czumy.
to w Mongolii by ło n ajgoręt sze od 750 Pa nuje w niej półmrok. na śc iani e wisz,!
lat! Dwa dn i temu pada! tu pierwszy w skóry zw ier.ząt, lapy niedŻwiedzi. bębny
tym roku deszcz.
szamanskic. Enhee częstuje nas mlekiem
W nocy temperatura spad ła do kił k u re nifera. zllgaduje sk,!d jesteśmy . Mówistopn i. Rano. gdy s7.oo łem fOlografować. m y. że z Po lski . - U was tei są renifery?
- pyta. Potem zaczyna narzekać, że życie
prze kracza lajuż 30 stopni C . Po kilku kilometrach marszu obóz zni kł . Ogarn ęła jest tu ciężkie. ale ... - Czujemy się wolmn ie cisza. Nawet najmniejszego po- ni. Niestety. młodz i tego nie d oceni ają.
wiewu wiatru ,jedyne co slyszalem to bi- My ś l ą, że wołn ość jest w mieście - konc ie własnego serca. WÓwczas zrozumia- czy ze smutkiem. Lud ten jest już niemal
na wymarciu . Na północ nyc h tere nac h
łem. czym jest pra wdziwa pustynia. Wiatr
i słońce. brak wody - w takich warunkach Mongo ł ii żyje zaled wie 18 rodzin Catanów. czyli niewiele ponad 100 osób . •
potrafią Żyć tylko nomadowie.

Dz(eci dlugo w jurcie nie

usiedzą. ciągle gdzieś pędzą,

jak stepowy wiatr.

,

Piecyk·koza przed jurfą staje tylko podczas krótkiego lata. Zimą musi ogrzać do·
mowników. Pali się w nim wysuszonym nawozem albo węglem.
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WIĘCEJ

REPRYWATYZACJA - OBOWIĄZEK
,
WOBEC HISTORII I PRZYSZŁOSC I
Reprywatyzacja to jeden z wielu· wciąż
W pierwszych latach powojennych,
rabunek

nacjonalizacją.

ówczesnego prawa·

zatem

powiedzieć, że

Proiekt ustawy reprywatyz,acyjnei -

obywate lom ochronę ich wlasn~i, dalsze utrzymywanie
takiego sianu rlcczy byłoby nie 1)'l ko sprzecz ne
z prawem, ale i coraz bard7.iej kOSZtowne. Byli właściciele,
nic mogąc się doczekać rozwiązali. dochodzą swoich
roszczeń 'Ił trybie obecnie obowiązuj ąc)'ch kicie!:"
prawnych· i WYgf)'\l'ają procesy. W ich wyniku powstają
zobowiązania, które spłat:l/: musi skarb panstw"a. 5.1 to
zobowiązania pieniężne, klure mu~..I! zostać sfin~nsowanc
z b udżetu, czyli z naszych podatków.
Polska. jako jedyny kraj postkomunistyczny. do chwili
obecnej nic rozwiązała kwe stii reprywatyzacji w sposób

rozwi;p:ania tego problemu, rząd
do sejmu projekt ustawy reprywatyzaC)jnej,
prl)"gotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
Projekt ten reguluje wszystkie wymienione kwestie
i zapewnia byłym wlaścicielom moiliwość odzyskania
mają,t ku lub uzyskania rekompensaty.
W projekcie ustawy reprywatyzacyjnej wymienione są
t"Ztery .rodzaje bezpmwn)'ch dzi~dań. które uprawniaj~ł
poszkcxlowanych do występowania l rw.czeniem wobec
skarbu państwa :
I. Przekroczenie granic nacjonalizacji. Dla przykładu,
nacjonalizacja miała obejmować gospodarstwa rolne
o powicr7.Chni powyżej 50 ha. W praktyce jedllak '"nrstQ
konfiskuwano gospodarstwa o wiele mniejsze. W prlYpauku fabryk, nacjonalizacji podlegały te, które 7.3 t rudniały
[lOI'>yżcj 50 osób, jednak państwo przejęlo także wi\! le
l.akład6w zat rudniających o wiele mn iej pr3COWTlik6w.
2. Niewyplacenie naleinych odszkodowań. Fonnaln ie,
zgodnie z dekretami nacjonalizacyjnymi. włakicielom
konrtskowanego maj~tRu przysługiwały odszkodowania.
W praktyce jedll8k nigdy ich nic wypłacono. Oznacza to.
podobnie jak i w poprrednim przypadku, że z punktu
widzen ia prawa dawni wlakiciele nadal są prawowitymi
włakiciełami. a pa ństwo przez pól wieku bezprawnie
rozporląw.JdO ich własnością.
3. N i ezgodność ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych
z'6wczclnie obowiązującym prawem. Rządzący Polską po
1945 roku nie przejmowali się zbyt nio obowiązują(}'l11
pmw.cm, ale w.cllwili ucllwalania ustaw nacjonali7.ac)jnycll
wciąż obowiązywaly zasady ok reślone Konstyt ucją
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r. Artykuł 99
tej konstyt ucj i Sianowi!, że ~odjęcie własności jcst

systemowy.
Więcej

nii

budżet

SzacunJwwą wartoŚĆ roszczeń,

które

mogą zostać

7.gtoswne praz osoby poszkodowane w wyniku nacjonalizacji, ocenia się na ponad 190 mld :d. A zalem dalsze
zwlekanie z przyjęciem uSlawowyeh rozwiązań w kwestii
reprywat}'7.a,ji mogloby w perspektywie kilku lat z.agJozić
stabilnoki ekonomi,"lnej k~aju.
Najprostszym rozwiązaniem tego problemu byłoby
oddanie wlaścicicłom zabranego im majątku. Niestety
w bardzo wielu prl)'padka,h mienie tO ma d7jś nowych
użytkowników, zostało prlekazan\! gminom bądź sprledane osobom fizya.nym, które naby1y je w dobrej wierle.
Termin ten oznacza. że nabywca miał prawo uważać. że
kupuje dan ą rlecz od prawowitego właściciela. W takiej
sytuacji faktyczny włakicid, którego z naruszeniem prawa
pozbawiono majątku , ma roszczenie wobec skarbu
pll),stwa. Zasada pewności obrotu gospodarczego gwarantuje bowiem temu. kto nabyl daną rzecz w dobr\!j wierze,
ie nie ~dzie mu ona odebrana.

Kamąx
Fabryka

Uną d u ó

J\Jtńczudzc

M

w celu ostilt~t'Znego i zb'Odnego z prawem oraz pot"lUsprawiedl iwości

skierował

liczy na wschód

Mcchaniclnyc.h " Kamax" SA.
powsllllll ł li pca 1992 f . w \łyniku prywatyucji Fabryki Maszyn i Uną duń Przemys łu
Spoiywatgo "Spoman w Kańaudu. Kiłka łat pó.tnicj
z.alit:Zl)no " Kamax" do ol\iłcpi ej sprywatyzowanych przeds iębiorstw p. ósIWi»l)"(h w 6waesnym "'·oj. pl"lemyski m. ,~
Na początku lat 90. ..iększośf za łogi "Spomaslu'5....
wypo1I1edliala sif sif za prywatyzacją nnuy. Natomiast "
rormf prywlIty"Lllcji pl"l)'n li akcjooariusu usta łiIi prq ~
udliałe firmy konsu łti ngowtj.
Sp6lka jest wła~nością krajowycb osób rlZ)'CZnych.
Akcjonll.ruszami są w większości ohec:ni i byli pracownig ;
spółki: 7 osób posiada 72,62..proc. akcji, a 333 osoby 27,.38 proc. Nominalna wartość każdej akcji wynosi 100 zl.
Prna:M1Iicy mitli możliwość objęcia dowOlnej liczby akcji...
w

oczywikie w mia rę moiliwości finansowych. a dopiero
pófniej pOz.ostałą część akcji obję ły osoby 1. ZCWTiąln.
Kapitał akcyjny wynosi 25 mln zl. Sp6łka pracownicza
FUM "Kamu~ SA. podpisała umowę leasingu maj ątku po
zlikwidowanej fabryce .,SPOMASZ". Umowa ta w grud.
niu 1996 r. zamieniono na umowę spnedai.y. Dzięki tej
zmianie-spółka mogla pod posiadany hipotecznie majątek
uciągać np. kredyty ba nk~e.

Grupa

rabunku Da

Na dodatek, bardzo wiele z prowadzonych wówczas

można

kapitałowa

"Kamax" ma charakter holdingowy, a zależne od niej
spólki zajmują się. produkcją urlijdzeń amortyzującyclt dla
kolejnictwa oraz rur polietylcmJ"'·o-aluminiowych, działal
nością handl~ą i prowadzeniem skladu celnego, ~ IIIkżc
budowł a ną r co ciekawe hotclarsko-rekreacyj ną . Akcjo-

dopuszczalne

,

• problemów, jakie zostawiła Dam w spadku Polska Ludowa.

władze pań stwowe dokonały

Święte prawo własności
w Ul RzeC'l)'PQSpolitcj. której konstytucja gwarantuje

ciem

nierozwi ąza nych

własnych

obywatelach,

działań odbywało się

nazywaj ąc

ten

z naruszeniem

mamy do czynienia z podwójnym bezprawiem.

Prawo nie
odszk6dowania za 7.abranie mieni~ było
spneczne z kons ty. tucją, a zatem od samego początku
nicwai.nc. Projekt ustawy re pryW:lIyzacyj nej wymienia ł 6
takich aktÓW prtlwn)"ch.
4. Pnejęci e prlez państwo mienia nałei.:łcego do
obywatcli polskich. skonfiskowanego po l wrzdnia
1939 r. przez okupacyjne wladze nie mieckie. Często
bowiem było la k. że komunistY\:7.ne władze sankcjonowaly konfiskaty dokonane prlez ok upanta.
wyłącznie za· odszkodowaniem~.

przewidujące

Mienie zabużańskie
w wyniku poSHlllowien jaltanskich

PoIsk8 u t raciła
znaczne terytoria, które we~ły w sk ł ad Związku
Socjalistycznych Republik Sowicckicll. Osoby, które,
wmcając po wojnie do Polski w nowych gmnicHc h.
pozost uwiły na wschodzie maj ąt e k, ta kie zostuly
uW"lgl ędnione w projekcie ustawy reprywatyzacyj nej.
la gru pa obywateli opiera swoje prawo do
zadośćuczynienia na podpisanych prlez Polskę umowach
międzynarod owych. 8 ustawa,h gwara ntujący\:h im
odszkodowan ie, uchwale Sąd u Najwyi..szcgo. podniesionej
do rangi zasady prawnej oraz orteczeniacll Trybunału
Konstytucyjnego.' Mimo tak silnych podstllw prawnych
nie mogli oni dotychczas uzyskać rekompensaty
w pań stwie prawa, jakim zgodnie 1. konstytucją jest 111
Rzeczpospolita. Odpowiedn ie regula'je, pozwalając\!
ostatecznie rozwiąJ.ac tcn problem zawarte są w projekcie
US!P"')' reprywatYJ.acyjnej.

Zwrot w naturze
albo bOIlY reprywatyzacyjne

krzywd

wyrządzonych pół

wieku temu nie powinno
powstawania nowego poczu\:ia k17.ywdy
dzisiaj. Dlatego oddawane hę.dzie przede wszystkim
mienie będ~ce nadal w posiadania skarbu państwa.
w zamian za dobra nabyte w dobrej wierle praz zwykłycb
ludzi oraz gminy i prad~iębiorstwa - ~dą natomiast
wydawane bony reprywaryzacyjne.
powodować

Bon .. papier wartościowy
na okaziciela
Bony reprywatyzacyjne b.;d ~ mialy wartość nominalną
Każdy uprawniony otrzyma tyle bonów, iłe wyniesie
wartość przysługującego mu odszkodowania, obliC7.onego
zgodnie zasadami szczegółowo opisanymi w ustawie
reptywatYZ.1cyjnej. Z posiadaniem, sprlc daią i naby·
wa niem bonów nie ~dą się wiązały żadne opłaty.
Wartośł: !wiadcze nia reprywatYlacyjnego ~dz,ie równa
połowi c
wart ości
utraconego maj ą tku - dOlyC1.y
tO równ ież OOn6w.
Za pomocą bonów reprywatyzacyjnych będzie można:
- nabywać grunty zgloszone praz skarb państwa du
specjalnego katalogu mienia zamiennego alho
- n abywać mie.~kani8 od gmill łub skarbu państwa.
I zl.

Fundusz Inwestycyjny
IIReprywatyzocja
li

Za bony ,będzie można także nabywać udzi a ły
w specjalnie utworzonym Funduszu Inwesly<:yjnym, który
bl;dzie zarządzał akcjami i udziałami prywatyzo..... anyeb
spółe k skarbu państwa. l hb rezerwa akcji i udzialów
tworLOna jest już od 1993 r.

Zwrot zab ran ego mienia w naturze nic będzie
w bardzo wiełu pnypadkad. N~pruwianic

możliwy

nariusze i zarląd.są zadowołeni z coraz lepszych wyników
firmy budowlanej, która na bazie byłej fabryki elememów
budowlanyclt, prodl.lkuje nie tytko beton i elementy, ale
prowadzi te:i: kompleksowe uslugi ogólnobudowła ne.
Jeszcze lepsze wyniki powinna przynieść dzia łal ność
hotelarsko-rekreacyjną prowadzona w byłym ośrodku rzą 
dowym w ArIamowie. Pracuje tam 60 os6b, ktÓre zaj mują
się m.in. obsługą konferencji i sympozjów. Zimą są tu
czynne 2 wyciągi na 7.boculch o róinej skali trudności. ze
sztucznym naśnleianiem i ratrnka",i.
Ta różnorodność gospodarcza ma swoje plusy, gdyż
pozwala, na poprawę wyników w przypadku słabszego
okresu w jednej z brani Np klyl.)'S PKP i pamiętny kryzys
rosyjski spowodowa ł kłopoty .ze zbytem Ilw. ap.1ratów
ar.nortyzujących dla kolejnictwa.

Poprawa na Wschodzie
Jed nak i w tej ostatniej branŻ)' ~ Kamax" odnotował
kole i rosyjskich, a nie polskich.
- W tym roku uda lo nam się odbudować spradai tego
cypu urządzeń na rynek rosyjski. Wartość transakcji dla
kolei rosyjskich zamknie się kwotą 3 - 4 mln dolarow.
To powinno zre kompensować nam spadek sprl\!daiy dla
PKP - wyjaśnia Eugeniusz Strzyż. dyrektOl Fabryki
Ul2iJdzeń Mechan icznych "Kamu" SA w Kańczurlze.
poprawę , choć dot)'C"l)'ona

wzrosło
Od momentu prywatyzacji w 1992 r., "Kamu" zwię
kszył z.atrudnienie o ponad 200 os6h (dane z listopada
'2000). Obecnie ~ Kamax" zatrudn iana 661 osób, a VI 1992 r.
455. z czego 465 pracuj\! w Kańczudze, a pozostali
w spółkach 7..alcinych w ArIamowie, Mielcu i I'rtemyślu.
Ogromne zna,"lenie prl)'Wi;p:ujc się tu do warunków bllp.
Świadczą o tym choćby Isniące czystością Slatnie, umywalnie i zakł adowa stolówka. Co najważniejsze , w ciągu ostatniego roku. nie warzył si~ tu żaden poważny wypadek i nie
stwie rdl.Ono .....ystąpienia clloroby zawodowej. 'fe starania
7.arządu doceni ł Glówny Inspektor Procy i przyznał dyrektorowi Strzyżowi odznakę "Za zaslugi dla ochrony pracy".
T)'lko w br.. "Kamax-" .....ydał na środki ocllrony osobistej
40 tys.:d. a na modemizatję OCZ)'SZ('".r.alni ścieków 480 tys. tł.

Zatrudnienie

Liczą się

kontrakty

Kiedy są zamówienia produkcja "idzie" na trzy zmiany.
W ostatnim okresie czlon kowi e zal7.ądu byli praktycznie
MATERIAŁ PRZYGOTOWANO WE WSPÓlPRACY Z MINISTERSlWEM SKARBU PAŃSlWA

nieuc.bwytni ~ zakładzie. Szukałi nowycll kontrallcntÓ"".
Efek tem jeSt zawarcie umów wstępnych na 2001 rok,
o wartości ok. 100 mln zł. - Podpisa liśmy kontrakty na
dostawy na.'iZych produktów z odbiorcami z kraju ora:t
z Rosji. Bialorusi. Ukrainy, Chin. Niemiec. Bulgarii.
Szwecji i Norwegii - \\)'Iicza dyrektor Strzyż.
Wytwarzanie zderzaków kolejowych opiera s ię
wcalości na własnej myśl i tcch llicznej i stosowanym w nicll
tworlywie - ., ka11laxilu ~. Zderzaki te potwierdziły swoje
zalety w trakcie cksploatacji w waru nkach syberyjskicll
i afrykańskich.
Duże nadzieje rtrma wiąic z rynkami wschodnimi.
Duiym odbiorcą są fO.'>-yjskie kolcje. Ut .....orLOno spólkę
joint venture w Chinach. Nie slabnic tei z.aill teresowanic
Ukrainą. gdzie .. Kamax" z.ałoiył 5p6lk ę j. v. Moie ona
produkować zderzaki dastomerowe dla ukra ińskich
wagonów. ale zamówienia są znikome, bo tamtejsze
koleje nic mają pieniędzy.
FOl. urrhiwum

(AK)

"Warto wiedzieć więcej"
Pytanie: Jakiego rodzaju bezprawne działania powojenn}"ch włlldz upr:nmiąją do ubiegania s ię o odS1.kodOW!lnie w 111mach repl")"W3t)"l.acji?
Terminy !l'Jblikoqi kuponów: 17 i 2. XI, l, B, 15 i 22 XII. W!lYSrkie
kupony nvlety wype!nil wydq( i prlmłał Wfal z odpowiedliami
(na osobfltj kOtltt) w jednej koperóe WfUI z imieniem, namkiem,
odresem I tełefOft~ nodawty no od/es rr6akqi,

Nowill} l5-O16 Izmów, uL Un ii

lubels~

3

z doplskitm .Wallo wiedziel więui' do dnia 10 styCZnia 2001 fOku.
Najlepsze odpowiedzi wyloni komisjo.
Do wygrnnio (enne nogrody!!!

Done tNod/łS0W8 0I6b ~ udroI wkookuM rosłanq ~one
tyli:o !lO jKi!Jleby tego koobmll

f!1
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!

SPRZEoAż· MONTAż
Klonowa 24,

Jr1r~

d'JCI . p len budyn"'J,'

SPRZEDAMY PAWILON HANDLOWY
o PO'MfRICi-INI60m'

RZE SZÓW, ul. Rejtana 5

tel. 852-43-60 wew.2

www.husqvama.com.pt

tt;t'ol
łe1 Husqvarna
Zapraszamy do punktów handlowo·serwisowych:
a.-:.ozów: hmIi Knjowei t l , (0-13) 04 0227 . CiJna: Ci<na 67. (O- Il) 46713 46

e

Dębka:

lb.es1OWSb 142. (0-14) 670 46 28

(0-1 1) 433 09
~

sa e

J>awta!l ... 4 1. (0-1 6) Hl 2257

Kołbus:r.owa:

(0-1 3) ~n 49 ea e

~

e

JHło:

S6 a.

)an>slaw:

Rynek 14, (O-l l ) 446 51 98

e

e

krosno: Kletówb 20,

l..eiajsk: Rynełr: 29. (0-19) 54169 57 e l..ubaa6w: Konery I m. l.
e Mielec: PartyuncOw 9. (0·17) 788 98 94 e Pr::t~ :

lI<>Ierowskiqo lO, (0-16) 670 92 88 .

R2en6w:

Dukla: T...tct

t I"ł" Listopada ISIl. (0-17) 22 7 ~9 7l

(0-1 6) 61118 50

e

e

Dynów: Mid<iewicu. 14. (0-16) 65212 2S .

1b.esa6w: Rejtana 271, (0-17) 852 49 39

$w. Miko/aja6. {O-l 7) 8S1 9l 84 . Sandomien.:

(0-1 5) 832 98 24 e

$;onok: Kcx:haoowsklego

Zawichojsb Il.

I,. (0-1 3)

~61

~s

86

e sw.-.. Wola: OItulickiego 89, (0-15) 844 84 79 . Stnyi6w: t.uIc"""" 2,
(0- 17) 276 45 49 e

lhtnyłd

Dolne: Pbc Chopina 7, (0-11) <161

I~

95

·nowiny _

OGŁOSZENIA

1 - 3 grudnia 2000 r.-

®TOVOTA SACAR Stalowa Wola

ł
i

~

BIURO

dealera· KREDYT 7% w skali roku,bez zaświadczeó

AVENSIS - upust do 8 000 zI

f

1

199 zl* miesięcznie

y A RI S

ł " szcugółyu

~ :lO~pl\T;\

P:;~~.::;

i:=,o:m::'='Z:::IU

Al. Jana Pawia II 51 , tel . (0-15) 844-82-50,844-82-80

~

IKONSERWACJA - 819

35-205 Rzouow ul PIZy To .... 1
101 II",. 10-171 BOJ

51

"'księgi hond/owe

i podatkowe

"'sprawozdania roczne"'kadry, ZUS, płace

MEBLE

~

pokojowe ju2: od 795 zł ,
~ kuchenne Już od 560 zł
l .ypła lnle jut od 1495 Zł •

INlrIllń,fIII-"""
M~.", MEBKOR S.C.
-.s!r' - . ul. L _ 141
•

36

RACHUNKOWE

PomD.ta Sp. z 0.0.

35-232 Rzeszów
ul. Miłocińska 1a
tel. (0 17) 864 13 77
tel. kom. 0501 467476

teI.IIalI 962-05-26

~1lI. ~14. 1oI.e7..waa

Wyborne promocje

AUTONIKA HOLDING SA

......,

35·959 Rzeszów, ut. Rejtana 67
Salon: tel. (O 17) 852-47-94, faks (O 17) 852-26-50, seswis: tel. lO 17) 852~-64

Specjabtl> .....-.

z,aJin" grab'
•......tJII
I· 1lU''''.

.

·od 33950 zł
..,.". modlI<

C,.,..;c . po .

AJIrII

2000 zł
gratis

J

astra classie

Promocja pilarek!
STIHL - do każdej ilości drewna

REG-BENZ

RES-TOP

SAMKO

Mlełec

Ruszów
ul. Rejlana 67'
telJfax (0- 17) 852-42-30
leI. (0 -17) 852-52-27

Stalowa Wobi
ul. Nie7JOffillych 29A
tel. (0 - 15) 844-50-80/8 1
rax (0-15) 844-51-00

ul. Legionów 80
Icl Jfu. (0- 17) 583..()S-09
tel . (0- 17) 583-05-00

- przy zakupie pilarek STlHL 0 23. 025.026. 0 36. 044. 0 64
dodatkowy łańcuch, prowadnik z pilnikiem..
, I. ołeju STIHL 1 :50 - GRATISI
- ponadto przy zakupie pilarek 02 6, 036, 044, 064
sielciera STlHL - GRATISI
()tęrta

Jarmiaw

AND. .ASm tłl... u l. ......

ul. 3 Maja 948
lelJfa" (0- 16) 621 -80-0 1
leI. (0- 16) 62 1-80-02

AUTO-SERVICE
CZERWIŃSKI
Krosno
ul. Podkarpacka 32
Ic! J fa" (0-13) 436-22-72
leI. (0- 13) 436-23-80

wa2nli do 3 1.1 2.2000

""II>l<. l

,

f.

ST/HI:

~

AUTO-STYL
Krasne 7a

tel. (0- 17) 855-54-83
fax (0-17) 855-54-82
Przemysi
ul. w. Pola 34
tel. (0- 16)'675-15-0 1
leUfax (0- 16) 675- 15-02

OPEL
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Figuranci na pensjach
WOJCIECH CEJROWSKI
Mi~lister zdrowia oJwi(ldcza,
że nie może fIic zrobić w spra-

wie wysokości w)'nugrodzeli s/I/i.·
by zdrowi(l. Millister It}cvwsci, że
nie może /lic uobić w sprawie
kl/bla z Rosji do Europy biegnqcego w rurociągu.
Skuro mil/istrowie nie mogą
lIic uobić, to po co są? Taniej by
110m wysz10 gdyby ich nie bylo. a
sprawy s/I/ wy u lro wia i fącvlo'
śt.:i ~:lVimfow()d()wej toczytyby się
/lik sali/o jak leraz.

Leczenie
przez dobijanie

wHolandii !)(/rflllnent u/legl/-

Policja woj. podkarpackiego ma wręczać maskotki dzieciom rannym w wypadkach. Wraśnie t/Wa·
konsultacje z maluszkami z przedszkoli i podstawówek, co to ma być za maskotka. Na zdjęciu:
podkomisarz Dorota Buczek·Damek z KWP prezenłuje jedną z .,kandydatur".

ją

BALETY

Krzyżacy wygrywają
WŁADYSŁAW BOROWIEC

Dwóch reżyserów bierze .tię III
ekran izację •. Krzyżllków" Henryhl Sienkiek,iclIr. Od kilku miesięcy ry walizują ze .~'obą aktor
Limla i reżyser Zamojda. OstatlIio ZlIIlI ojda wpudl/w pOllly31,
by .. !.aklepm.''' sobie prawo clo
pierw.nej wersji filmII. W nosownym IIrzędzie otrzymal ., pru11'0 pierwokupu" . WychQ(lzi lIa
tO, że Li/lda kręcąc sceny mIlsi
strzec się, by nie byty oll e podobne do scen kręconych przez
Żall/ojdę . lllaczej grozi 11111 proces
o plagiat.
Czy/i co? Jeuli u LiIId}' Krzyżacy tei dOS/(l ll ą w d ... od ml szych, to będzie plagiat? Jeże li
Jagienka "czersf\l'o jak rzepa" ,
u Lilldy .. si(ldajqc 1It1 lawie kopę
orzecluJw 19niecie", popetn; pU/8im filII/U Żo lI/ojdy? A /IIoże u
Zamojdy zgniecie pl/pą dwie ko-

py? Diabli wietl1.4. Na ral ie najbardziej zadowoleni są z tego
dzJennikarze i aktorzy. Pierw.fi
mają o co'm pisa6. drudzy będą
mieli robotl' w dwochfilnU/ch. Np.
pierwszy a/ltyn azisltJ Daniel Olbrychski u Zam ojdy lila g ra ć
glóWfUl rolę W ban,'m:h krz)'wckich , zus 1/ Lif/dy ma być JI/rtm dem. Takich ljktor.tkicll dubletów
/l1lI by6 ".ięcej.

Nie (h iwi już fa kt ekrmlizacji
powie.ici histor)'CVl)'cll. Pierwsi
spostrzegli się f/lIucZ)'ciele, twirrtl<4c. ie to jest kręcone co jest lek·
turą, i gdzie widownia jest zapeM/iolla, a co Złl tym idzie - k(l sa . .. Og/liem i mieczem " • .. QII O
V(/di.~", .. PrzedwiOSllit'" - filII/Y
te maJq widownię, pron'tu/WlIlI do
kill w mmach ,wucZiltlia języka
IJOlsk iego. Gdyby minister od
oS......iaty i rOZl/mll ul.:llwali/ lekturę
.. Czlere ch pClll cem)'ch i psa .'.
szybko Ul poprawio ną w e rsję

wZ ięloby się kilku reżyse rów, Z
t)'1I/ ie Suu;ik by/by psem liiI" Sy-

z

berii , Iylko z Alaski, a MtlTlisia
mia/aby ,UI illlię Mary.
Li/Idzie pol.Oslclje l robiel/ie
"Krzyżaków " lIie wedlug Sienkiewicza i ŻolI/ojdy, tylko lip, w
wersji litewskiej. Na Lirwie Jagieł/o II ważally je.ft zu zdrajcę
Wielkiego Księstwa. W lilewskich
poclrf cVlikach pod Grummldem
zwyciężyli Utll'illi, Polacy zaś tiuli dyma II' kr:;aki. Na jJamią tkę
slIkcesll "ien/ttl IV kaidym mie.i"cie lIajll'ifb~y klub sportowy 110si f/a zwf lalgiris (CTlmwt/ld).
Na koniec " krl,Yiacki " dowcip:
Z Malborku wlecze się Jurom/ ,
OślepiollY, bezjęzykt/ i dloni. Kw cię ItIk olwleczy/? - pyU/jq tIIryści l.mier!llją cy Slo/tikiem krzymekiel, w mków. JI/nlnd kikll/elll
kre.tli V lak krryZl/ w POWietrl ll. Niemożliwe! PCK tak nie postęl
pllje - oburzają .fię lwyki.

Z LOTU NIELOTA

liw w(ll €lI lwlO ;ję, rera:; lekarze
wpe/nie legalnie bęt/ą mogli {JO/lit/gm.' nielIlecwinie chorym I)(l cjell/om w po"elnilllliu samobójsIwa. IVp f'Z)'padku, gdy ktoś utraci zdo/noie .Wlmodzielnego po·

--

dejmowania decytji (bo bęlhie
zbyt cll ory.[iZycZnie II/b psychicl/lie), o odebraniu życia 11/0ie Złlecytlo .....l/6 lehlrI. . Wyslllrt..~, ie skol/sulluje to ze swoim SI/miel/iem i jednym kolegą po Ja·
ci/u.
Lekl/rze.,w HoiwIllii mogą hezktlr;lie zabij(l ć wybrane osoby.
Tak.ie odstępstwo od STJ)'w/lej 1ft.
stuly " Nie w bijaj" rQ(/zi pokusy:
a moie by wk skracać cierpienia obfąkanym.wlekom , niedorozwiniętYm, więinialll sktlllmym
fla dożywocie, gloduji/cym w
Eriopii? Wszystko oqyw iście IV
odruchu humaniwmej IilOści.

lrawienny Z poczwarnym żolątl
kielll, Dawanie jej mięsa lIie by/o
przewidziafle .Tym czasem kto.~
wpadl /UI !WIllysi. ieby Q(lpady z
rzeini IJf7.embioć 1/0 mączkę lw.fIIUI i mit'sl/ą . POlem /(1 mqczJw trafiala do kO')'I. zamykając 'laIU rulllyobieg malerii duw wcześ/liej liii powilIna. Krowy jadły
krowy! 1 dziedziczyły \II tell spoJob chQrohy,-,.;Jóre lJlikJ/t'/)'by pr-.y
wc!/Owof/iu I/arilralt!€go obiegu
materii.
Kiedy w kolicu na grobie ja/iicjś su/lollej krowy wj'rasflItra wa, zbudowana z IIIaterii Oth.ysktm ej:; tej szalo/lej krowy, 10 ta
//loteria jesl lak dalel'I.' odmielIiO/UI, ie lIil~ grozi zagrożeniem
kolejllj't.:h krów.
C:;lowiek, dajqc krowom do je·
d ze nia mie/one fIIipo illllycll
krów . IIczynił Z lIich hlllil)(lli. !
:;oslOl za 10 ukanmy.

Kanibalizm ukarany
Chorobę szalonych kr6w wywala/ cl.lowiek, laóry wbrew IWtllrze ZlICzą/ kartIlic' przeŻUWllCz.c
mięsem. Krow(I poll'i/l/la jdć trawę. u /lie-mięso. Do tra wy tiUl dostosowaliy skomplikowaflY system

I

PODSLUCHANE ,

ODŚMIEWACZE

W ogólnej gudani.
nie - wiara w C hrystus a ulegnie s płycen iu i rozwodni si ę w mniej łub bardziej
pobożny m zalewie słów ,
Kardynał Joseph Ratz lnger
Pięć laliemu KwaSniewski nie
wystartowałby w wyborach prezydenckich, gdybym zaproponował- mu stanowisko ministra
spra w 7.agranicznych , o które

Kocham

się ubiegał.

lech Wałęsa
Reprezentujem y nasz kraj
w NATO. A zarabiamy tyJe,
że nie stać nas na zaproszenie
na obiad naszego zachodniego
kolegi.
Oficer· dyplomata Pl&CuJący
w Jednym ze sztabów NATO
Współczesne obozy inte rnowanych są dob rowo lne, Wys tarcz y nadzieja na zy,s k i
obietnica telewizyjnej popułarności, by wielu zaczęło zabiegać o zamknięcie w filmowanym 24 godziny na dobę baraku .
Jan Wróbel, dziennikarz
Skrócenie kadencji parlam en tu byłoby możliw e tylko
wtedy, gd y by wypłacono pos łom diety w wysokości przys łu g ują cej im do końca kadencji.

Ewę!

Mamy Odśmlewaczkę listopada 2000_ Została nią
pani Beata Kołcz z Jasionki za dowcip o rozterkach
r:nęsko-damskich w .. , raju.
Gratulujemy, słówka Idzie
pocztą!

W raju tymczasem - jak pisze
pani Beata - Ewa przytula s ię do
Adama i pyta: - Adasiu, kochasz
mnie? - Głupie pytanie - odpowitlda Adam. A kogo mógł bym
k ochać?

No właśnie, kogo? Dowcipnych
Czyte lnikó w "N". którzy tym razem donoszą :
. - Jasio - pyta
1Jaki to będzie

"",'how;,,,

tygodniach
opow iada o
przygodzie
7.Ilajomemu . Te n, zachw ycony,
pochw al i ł z wierzę za inteligen·
cję. - Taki inteligentny'to on nie
jest - odparł właśc i ciel konia . Przyprowadził do mnie weterynarza! (Nadesłała Zuzia)
• - Proszę bilety do kontroli zwraca się kontroler do jad'łcych
tram wajem skinów. - Spadaj! krzyCz..l skini . Kontroler rezygnuje
i podc hodzi do stojącego oba!,
starszego pana: - ProszC biłet do
kontroli! A starszy pan na to: Czy pan nie słysza ł , co ko ledzy
powiedzieli?

.1

; .
profesorze .
• W małym miasteczku turysta pyta tubylca: - Gdz.ie tu jest
dworl.ec kolejowy? - Pr.lCcież to
wie kaźd y dure ń ! - Dlatego wła-

Wiesława Ziółkowska, członek

Walczakowa u psychoanalityka
'b-"",,_.
PIOTR WRÓBEL

FAO, PHARE. Bank $wiatowy i
Un i;} Europejska pcst<lllowi ły wy.
ciągm,c z popegeerowskiej biedy
Willczakow:J w ram:JCh mi;;dzyl1ar~
dowego programu wyciągania z biedy ludzi biednych. PnyJ'Jlaty jej 5 1)'+
sit;ey dołarów, ale nie w gotówce, bo
Walczakowa od razu wszystko by
prlCj:ldla. Bo ona już taka jest że zamia~t wykazać siC i nicjatywą i inwestować, to by tylko jadla ijadła. Te 5
tys. dolarów organizacje one przysłały Walczakowej w postaci psychOlma1ityka. Zadaniem jego było
wejnenie we wnętne Walczakowej
i odkrycie tkwiących w nicj ·nie 00krytych doojd pokJadów możliwości.
Walczakowa u ł oży ł a się zatem
- jak to u amery kań skich psychoanalityków bywa - wygodnie
na 3 s no pkach s łom y i oddała s ię
psychoanalizie.

I'sychoanalityk: - Dlaczego
pingwin nie fruwa?
WaJcZukowa - Bo nie ma ś mi 
gI,.
- Co to jest program I Telewizji I'olskil'j?
- Kanal dła wszystkich.
- Kto w Unii Wolności ośmielił się konkurowac o przywództwo z wielce s lunownym profe .
sorem doktorem habiłitowunym
honoris causa JJronisławem Geremkiem'!
- Donald Pułtu sk .
- Jakie św i ęto obchodzą teraz ludzie, którzy prJ'.cl całe ży
cie dużo, ciężko i ofiarnic pracowali?
- $ wicto Z m arłych.
- Dł aczego kocha pani deszcz?
- Bo w cąłej wsi tylko o n na
mnie leci.
- OIac7.ego choinki z Czarn~
byla uchodzą za os7.czędne?
- Bo same sw iecą.
- Proszę wymienie znanego
pani c:r.lowit'ka, o którym mówią, że ma serce na dłoni ,
- Kuba Rozpru wacz.

- rros7.ę dokOliczyć 1111Sto: Pa·
lenie skraca ...
- n. papierosa ,
- Kt óre grzyby s q niejada lne?
- WS7.ystkic sąjad:llne. ale niektórc tyl ko raz.
- Jaki jes t efekt kwasnych
d(S'-e'-ów?
- Nu d z i a ł ce ros nlj kiszo ne
ogórki.
Psychoa nality ka o l ś nił o. W
ramach międ zynarodo wego doradztwa w yd ał wyrok: Wal czakowa. aby z biedy s iC wygrzebać. powin na w Walczakow ie wybudować hote l z basene m i sa u n ą o raz ze stadniną
ko ni. Po czym psychoanal ityk
wyjech ał.

Prasa ś wiatowa do.nios ła . że
FAO. PHARE, Bank $wiatowy i
Unia Eu ropejska wy s łały późni ej
tego psychoanalityka do Etiopii.
W ramach międ zy nilrodowej pomocy pr'-eprowadza lam psychoanalizę z głoduj ącym i dziećmi w
celu zapobieżen i a nllI1l~tającej fali głodu na św iecie.

Rady Polityki Plenlętnej
Nawet piesze pr,-ejśc ie w Medycechcą Pr,-cmyslowi 7.a brać,
Dojdzie do I(.'go, że nawet San
nam zabiorq!
Czytelnik regionalnego tygodnika
Żeroms ki był marzycidem ,
ą le my doż)' li smy czasó w, w
których jego marlenia si" s peł
niają .

Plemler Jerzy Buzek
Uwiel biam tak ic h ludzi ,
zwłaszcza m\,że'-yz/l , którzy to,
co robią. robi ą doskonał e.
Dorota Segda, aktorka
mp

pana pytam ...( Nadcslałll Maria S moJei! z Haczowa) ,
• Do urzędu zatrudnienia zglasża s ię kobieta z dz ieckiem mi rę.
ku. - Slan cywilny? - pyta urzęd 
niczka . - Wdowa. - Od jak dawna? - Od picdu lat . - No, a to maJclistwo? - pyta zdziwiona urzęd 
nio.ka. - Proszę pani. to mój mąż
u m arł. anieja,
.• Kowalski uprn'<izn gości: - Nie
siadajcie /la tej kanapie . Jest peł 
na pluskiew. - To d laczego jej
nie wyrzucisz? - Próbowałem . a łe
te bestie ciągle przynoSZ:ł ją z powrotem!
• R oz m a wiają dwie kole żanki :
- Wiesz. wcwraj w parku musiałam s ię lny rdzy przes iadać na inną ławkę . - A co, nagabywal cię
'kIoS? - Dopieroza trlc.'C im razem ...
• - Kaziu . ciocia j u ż wychodzi.
Co s ię: mó wi? - Bogu dzięk i ! - Co
ty pleciesz? - PrLecież po wyj .
śc iu cioci latO zaWS7.c mówi .. B~
g u d z ięki"!!!
. JeŻdziec s padł z konia w bus 7.U
i z łamai nogę , Koń chwycił rannego za bryczesy i przen iósł w
bezpieczne miejsce, po czym poga łopował po lekarza. Po ki lku
śnie

Zdjęcie

synka nadesfafa Magda lena Berbeka-Burek z Wierzawic pod L eżajskiem. W sprawie
odbioru nowinowego kubka prosimy o kontakt z Dziafem Marketingu . N~ tel. (O- 17) 862-67-77.
•

• - T woja żona bardzo ź l e wy gląda! - Bo wczoraj na obiad mieli śmy zaj ąca. - I co? Zaszkodz i ł ?
- Nie. ty lko jąjeszcze ręce bolą od
skuban ia .. ,
a- Co znJCZy ten napis prLy mumii: ..1900 p.n.e."? - A.topewnic
nume r rejestracyj ny samochodu.
który ją wyprawil na tamten świat.
(Nadesłala Pink Panter)
Czekamy na czytelne listy najz p ięc ioma żunam i pod adrese m: Re dakcja .. Now in".
ul . Kraszewskiego 2. 35-016 Rzeszów. z dopiskie m: Od śm iewa
Cle. Nagroda za najlepszy dowcip
100 zł.
wyżej

,k
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NOWEGO, COŚ INNEGO

Inlollnla: Oaoo 120 500

Pospiesz się. Stacze kolejkowi ruszają do akcji, bo taki ch promoCJ I Jeszcze nie było .

Atrakcyj na cena to nie wszystko .
a 31 grudni a masz

sza n sę do stać

na ro k, lub opo ny zi mowe grati s.
zaro bić

Kupując

go za d armo . Masz
Szczegóły

staczom kolejkovvym! Nie daj

między

samochód Daewoo
także sza n sę

15 listopada

na darmowe paliwo

w sa lonac h. Prawdziwa okazja! Nie pozwó l

s i ę wyprzedzić.

Daewoo. Coś nowego, coś innego.

,

DĘBICA AUTOZBYT S.C., Latoszyn ~14 , 014 67()-{)9·23 GORUCE POLMOZBYT KRAKÓW S.A., Błocka 7ZA, 018 352.()5·15 JANÓW LUBELSIO PZM-QZDG-Lublin, Targowa 6, 015 872-3HlO JAROSŁAW MOTOZBYT-Tomaszów
Lub .. Elektrowniana 4, 016 62, ·n-as JASŁO "MJM", Jana Pawia 1128, 013 4~22·48 KROSNO "MJM", Podkarpacl<a 16A, 013 436-88.99 l.EZAJSK BIBMOT S.C., Klasztorna 2, 017 242.{)2·1O L.UBACZÓW AUTO-GENTRUM,
Techniczna 3, 016632-60-06 MIELEC BIBMOT S.C., OrzewiecJliego 1, 017 583-44-44 OPAITJw PHU Józef Ciamaga, 1 Maja 66, 015 868-22.Q5 PIlZNO PIL.-MOT S.C., L.wowska 41 , 014 672-10-44 PAZEMYśL. AUTO-CENTRUM,
lana " 016 678-26-10 RZESZÓW AUTO-GENTRUM, L.wowska 6, 017 653-96·93 RZESZÓW AUTO-CENTRUM, ReJtana 67, 017 865-47-64 RZESZÓW MULTITRANS Sp. z 0.0., Handlowa'4, 017850-41-60 SANDOMIERZ
PHU Józel Ciamaga, ~wIatkOWSklego 75, 015 833-22-48 SANOKAUTO·CENTRUM, Krakowska 194, 013 463-12-87 5fAJ..!YNA WOlA AUTO KOMPlEX, Niezlomnych 66, 015 842-07-36 5fAJ....CYNA WOtA POL.SERWlS Sp. zo.o.,
Jana Pawia II 10,015844-48-68 5fASZÓW POLSERWIS Sp. z 0.0., Krakowska 51 , 015 864-30-24
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TRADYCJE
magazyn

Sposoby na

złe

duchy, uroki i
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r.óżne dolegliwości

LICHO NADAJE

JAN NIEBUDEK

Chłop odpowiedzia ł.

1.c
ze skóry (zostawi ł ty ł ko troszeczkę s ierśc i ). 00 go
nie usł uchała , Z1groził niedobremu ,
że jak będ7je straszył ludzi. to teź
obedrze go ze skóry i jeszcze rogi
lX'łamie. N-iedobry tak się wystraniesiesz?

kozę , którą obdarł

Niedałeko WIełopola wyrosła

Góra Straszowska, z jednej
p tronyo spadzłstym zboczu, z
drugiej o łagodnym. Kiedyś na
tym dziwnym wzniesieniu znajdował się kościół, ale zapa dł
sIę pod ziemIę. Zostal tylko
krzyż. Działy się tu ponoć taJemnicze I dzlwne historie.

B

aOCia Józefa Ciolkosza. która m ieszkała obok, twierdzila, że kto w połow ie wielkiego postu w nocy wejdzie na kolanach na tę górę. ten otrzyma różne
cenne il.CCZy. Pokazywała dzieciom
nową ch u s tkę i mówi ła, że to ze
Slras7.0wskiej Góry. Józek wiele razy przymienal s ię do wyprawy na
górę, ale jak w ciemnościach popatrzył na nią. to strach go oblatywał.
Dzi ś jest już w wieku emel)'llllnym
i też się ooi, choć w srrachy czy zabobony nie bardzo wieny.
~ Coraz trudniej znaleźć ludzi , kt6ny otwarcie pnyzo.1waliby się do
wiary w tajemne moce. uroki. W
ub. niedzielę na scenie MiejskoGminnego Ośrodka Kullury w Sę
dzis7.owie spotkali się ci, któny podczas imprezy ,Licho nadali" mówili oczarach bez ogródek.

Sposób na

młeko

Dawniej na wsi wielkim utrapieniem były czarownice i w ogóle ludzie o złym spojrzeniu. Popatilył
taki człow iek (pnewainie były to
kobiety) i temu drugiemu robiło się
slabo. Czarownice czerpały osobiste
korl}'ŚCi. np. iLUCając wuk 0.1 krowy.
Póź n iej przyw i ąza ł a sobie taka
wiedźma w domu sznur i doi ła m łe
ko niczym z krowich dojkÓw. Na
szczęście, nie brakowało ludzi (też ·
przeważnie kobiet), którzy wiedziełi.jak takich uroków się pozbyć. Nazywało s ię to odczynianiem. Nale~o pochować w chałupie wszystkie
powrozy. i studni tneba było pilnować, bo wiedźma wodę zabiene i
krowa przez caJy rok mleka nie da.
Je.~li czarownica poclrluci ła do komory pr7.ckJęle maslo (m.iękkie i żół
te). należało się go pozbyć. bo całą
rodzinę mogło doprowadzić do nieszczęśc ia . A gdyby i te sposoby nie
pomogły. to n ał eżało nawrzu c ać
gwoździ do garnka czy wiadra i gotując, pluć w wodę . Czarownica
przyleci i błagać będzie o li tość.
Ten sposóbznany jest nietyłko w
okolicach Sokołowa Młp .. ale i np.
w Lubcni. Tu także sk utecznie zapobiegał obecności much w mieszkaniu - podgotowane szpilki czy
gwoździe należało wysypać na połu na rogu chałupy.

Strachy ze

Straszydła

Wioski Lubenię i Straszydle(ok,
20 km od R7.eszowa) łączy mostek
. lia rzece. Takjest od kilku wieków .
Ale dawniej diabel chc i ał sklócić
mieszkańców (a bardzo się szanowali) - jak ktoś zbliżał s ię do most·
ku. wyskakiwał z wody , łańcucha
mi dzwOlli ł . wid łami wywijaJ. Nie
wołno było wypowiadać słowa diabe ł . bo ściągało nieszczęśc i e na
wszystkich mieszkańców. Nazywali go: ten nicdobry. Niedobry tak s ię
dal we znaki, że postanowili odejść
z osady. Znalazł s ię się jednak odważny chlop. który przyszedł ze
- 3 wOją bial ką (tak nazywano żony)
wieczorem pncd mostek, ka7.ał jej
rozebl1lĆ się do naga. wziął ją na
plecy do góry bnuchem i wSzedł
na mostek. ZKludniłó. zarycza ło i
niedobry wyskoczył . Pyta się: - Co

szy ł , że lIc iekł.

Bron isława Bieda z Lubeni, która tę hi storię opowiedziala. zapewnia. że teraz przy mostku diabła.nie
ma. a po strachach zosta ła ty łko nazwa Straszydle. Ale dziwne historie
nadał s ię zdarzają . Pani Broni s ława
miała przeooje z krową. Dostała ją
od matki na wiano. Bardzo dobra
krowa. Kannela miala na imię . Matkają'osU7.cgała, żeby w dniu. kiedy
krowa się wycie łi. nikomu nic nie
dawać ani nie pożyczać i bydlęcia nikomu nie pokazywać. Krumela 0cieli ła się. przyn iosła ślicznego byczusia. B ronisława udoi ł a gamek siary.
wszystko dobil.C się zapowiadało .
Uzgodnili.że za do:hód z tego byclka m<IŻ kupi sobie nowe buty. a ona
barchanu na s pódn i cę. Nieste ty.
pilyszła Tekla, siostra męża , poży·
czyć soli , a wracając .zajrzała do
ooory . zobaczyla krowę i byczusia.
B ronisławę aż przeszyło z obawy,
żeby coś zlego się nie stalo. !dzie
wiec7.0rem doić. a lu byczuś leży
martwy. krowie kapie mleko z doj·
ków. bije nogami na wszystkie strony. Zrozumiala. że to urok. K azała
mężowi rozpalić ogień. zaparly!a
zIeJe. zwolała sąsiadów. by pomogli
krowę trlymać. Dochodziła 'lwieil-ę, wypowiadała zaklęcia. krQpila ,
dawała jej ziele do wąchania, podsuwala pod wymię i gdzie indziej ...
Aż krowa wyzdrowiała.

Rady praktyczne
Czarownice ilUCały w-oki takl.c 0.1
ludzi. Wtedy człowiek jest smutny.
głowa go ooli. Na taką dolegliwość
jest rada wypraktykowana wokolicach Grodziska. Wystarczy wytrlCĆ
twail7.auroC'l.onego - dolną częścią
kobiecej koszuli (nadolkiem). plując
i wypowiad3jąc słowa: na psa urok.
Matka Apolonii K uźo i ar z Grodziska Górnego wiele razy ocierała
twail córce koszulą. Apolonia już
nie wyciera. bo nie ma takiej potrzeby. I nie ubiera 'czegoś na lewą
stronę. by uroki się nie czepiały. Ani
nic rozbija jajka nad głową chorego
mówiąc : I dźcie strachy na tamchy ,
z rąk. nóg i wnętilllośc i .
Czasy się zmieniły. m łodzi smieją się z uroków. Gdy kogo;; glowa
ooli. sięga po mbletkę. a nic po kobiecą koszu lę. J eśli nie może spac.
też bierze tabletkę. Nie chce słuchać
starych rad, że należy ustmvić łóżko
wzdłużdcsek podlogowych i tuk się
ułożyć. by głowa leż,1ła nil.ej nóg.
Warto jednak wiedzieć. -i.c na zmory najlepsza jest owsiana słoma do
łóżka . Albo tiL.Cba włożyć siekierę
i nóż pod pościel. Jeś li to nie pomok niech taki pos7.kodowooy założy lewą nogę na prawą i rusza dużym paluchem. Pomoże .
Młode matki nie pt"lestrt.egaj'l zasady. żeby pieluch nic suszyĆ na
słolicu. bodziecko wrzodami obsypie. ani nie śc iągać ich pr7.cd zachodem s łoTica. Nie powinno s ię
dziecku ścinać włosów przed ukoń
C7.eniem rok u życia. bo ś lepe bę
dzie. A panienki. które chcą micć
chlopaka, zamiast poszukać bylicy,
wyk'lP.1Ć się nago w porannej rosie
i wypowiedzieć zaklęcie, wolą istdo
dyskoreki. Olorly na TÓŻyci.kę !rlk1ją się do lekarza. zamiast skorzystać z przepisu Walkowej z Baronowa Sandomierskiego. RozpościeiJ się czcrwOOl} chustkę nad chorą, zapala 9 kłębkÓW lnianych, a
potem wyciera twantą chustką.

Chyba czarownice spa sowa ły
- straciły swoją moc. prLynajmniej na jaki ś czas. Może próbują
dostosować się do cywilizacyjnych przeobrażeTi. Na wszelki
wy padek warto jednak miotłę
trzymać przed chałupą - czarownica prze l atując zobaczy taki
pojazd i pomy ś li . że tu już któraś
koleżanka by ł a. Chyba że w iedż
my przes i adają się do współcze
snych pojazdów. wtedy konieczny jest samochód.
•
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Z nieba Ci spadamy!
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GRUPA JTl HOlD1NGS

nowin _
ogłasza

OGŁOSZENIA

1 - 3 grudnia 2000 r.

przetarg nIeograniczony, w formie ustnej licytacji

na

sprzedaż nast,pujących

• blaty

'''':;;;':i~ .
''''';' ,

• schody
• posadzki
• kominki

ii

&NItBPHA

14 8",dniaWOO I,.ogodz . 1000....... li koof.",ncyj ...j U... ~u Gm;·

:!~

posiada bardzo bogatą i zróżn icowaną afenę lokat terminowych dla P.T . Klielllów , o sta łym i zmienn ym oprocentowaniu .
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syslcm_atycznego oszcz«;dz:mia. rentierskich itp.
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!<rmi"""h podan}'<h ",y••j, (et.

Zakład Przemysłu

Odzieżowego
Spółka

~

z 0 .0 .

_u

ISlI:z.łcla.tH
SIt,OI'I..... mIkropłocttortm po:-w'" '"

ul. I. Krasickiego 86

M·""

Mi1t)iwoU tW)'Il"'1 d ....
1l{HJ1t1M"ł!f/"
; drt'M'1łiI ,to !:Qmi1llV>!'
CENY KONKURF.NC"JNP. !

WYNAJMIE
POMIESZCZENIA:

$-ctMlmrc infqrmpri( '
18- 16) 67 1_00-GI.po 10.00
8-SClI·51l·157

1. biurowe
2, magazynowe

ROWEROWO· NARCIARSKI

w godz. 7.00 - 15.00.

Szczegółowe

oferuje

informacje pod

nr. leI. (0-16) 648-79-36

wewn. 15.

Państwu

NARTY i SNOWBOARDY
RENOMOWANYCH FIRM:

Gminy i Miasta
Strzyżów

że w dniach
27. 11 .-18. 12.2000r.
w budynku Urz.ędu Gminy
i Miasta w Stnyżow ie
ul. Przeclawczyka 5

zostal wywieszony wykaz
dot. spr.t:edaży lokalu
mieszkalnego nr 4
w hudynku
przy ul. Daszyń s ki ego 5
w m. Strzyiowie, w drodze
bezprLeta rgowej
na rL,ecz najemcy

12 -

RealIzacja 2001/02
SM "PROJEKTANT"
Rzeszów, ul_ SIoneczna 2
tel. 862-28-07 ~4ZlM

ZAPRASZAMY
Oddział

w Rzeszow ie
ul. Fredry 4
tel . (0- 17) 852-56-65

Filia w JasIe
Rynek 17
te1 J fax. (0- 13) 448- l 2-84

- indywidualne projekty
- bogaty wybór materiałów
- kompletne wyposazenie
I-'A.J A

, ~~

....,.~

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

Najwifłkszy wybór biżuterii srebrnej, prace .~:!:;:~~

niepowtarzalne wzory; najnowsze koleIwje.

I

C.nt ..UHł Ou61l...slu. __, u/.3 _ _

BUTY DO SNOWBOARDU (MIĘKKIE , TWARDE)
ORAZ AKCESORIA NARCIARSKIE

Nowe Osiedle
ul. Witosa

- 16,3 %
- 16,8 %

m i es i ęczny

Pl7.Yjdi i wybierz z naszej oferty!

qal...lAS...6..a

wSPRZEDAżY POSIADAMY RÓWNIEŻ BUTY NARCIARSKIE

Najwlfłkszy wybór biźuterii złotej,

najnowsze wzory
Atrakcyjne

eU/'Opej~~'J'.r-

qall.,-la /AJas::a RzMzów, ul. ~2
Pn~ sl~lor.two

Proclukcylno-UslI.Igowo-Handlowe
Rzesz6w, ul. Hetmań.ka 9

PR ZYJ MI E
STOLARZY
W9KWAUFIKOWANTCH
od zaraz
Tel. 853-34-10. 0-604-235-166

Biźuteria z brylantami i kamieniami szlachetnym/.
Promocje pierścionków zaręczynowych I Juź cxJ 300 zł I

CA61.

7,,%

Rz8u6w, ul. SIowrtc~ 2

Kawiarenka firmowa - najlepsza

włoska kawa -

qa/.#.>'lA ftt~;a - . '" G~_ "

Biżuteria dla młodzieży, biżuteria srebrna, stalowa,

qa/....lA q",~;a _

oryginalne upominki.

,".K_30

/~.--.

~--:~.., ~

"I
~
G\
?rrY
y
~.' ~l~)

."

\:

)
Wszystkie klasyczne wzory oraz najnowsze kolekcje europejs
Promocyjne ceny I

MOTORYZACYJNA 2000 ROKU

Już

promocja !

- wszystkie zakupy
W

tej ofercie:

Adres Firmowego Salonu:

Hala

ul.

ł
ł

I

e.

teraz
świąteczna

- pierwsza wpłata J% wartości wybranego modelu (Skoda rabia. Toyota Yam,
HundaI Atos, 'ord fokus,Seat Ibiza. Volkswagen rolo. Oolf. Peugeot 206),
_nleoprocentowane raty od 115 zł m1esłęcznle'
- moiUwość modyflka<jl planu ratalnego (rorJożenJe rai: nawet do 100 m1e5fecy).
- wybór dowolnego modelu samochodu, koloru oraz wersji sllnlkowej I wypoeaienia,
- obowłąn.Uą. wszystkie promocje fabryczne (obn[!k1, dannOI« ubezpieczenia)
- możllwoSć wykorzystania starego samochodu.

t!'

Najwifłkszy wybór obrączek ślubnych.

NAJLEPSZA OFERTA
--------------------------------------------

Tylko

16,5%
16,8%
17,0 %
I7 ,5%

uł
_".i
ił

.§~~~ł~łLS »

INFORMUJE

- do
- do
- do
-do

6 - m i esięczn y

Rzeszow, ul. Mila 26
tel. (017)85 75 liGii

ATOMIC K·2 • 280 zł

i

mi es i ęcz n e

WKŁAD SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

PRODUCEN~:

ROSSIGNOL
SALOMON

Zarząd

miesięcz ne

17,5 %

EBLE KUCHENN

SKlEP

Pomieszczenia można oglą
dać

l -

3-

6 - mi es ię czn e
12 - m i e s i ęczn e

Stwierdzone nieszczelności na wcwnvlrl.nych insllIlllcjach gazowych lub przyborach gazowych (kuchenki, piecyki) należy
zglaszacliccncjonowanej fi rmie instalacyjnej lub udmioistracji
danego budynku.
W pr'-ypadku stw ierdzenia ni eszczelności na sieci gazowej.
prLy lączu lub urządzeniach redukcyjno-pom iarowych gazu, fakt
ten należy zg ł osić pod nr. telero n ów: 628-22-11 dol4,
0-605-281-904.

clłgu doby doIrIao:IJnIe pallW_.

Sprudat. montat.
serwis ~\O'arallC)jll)" i pog\Ohrnncyjn):
ł'irma •• IMPE)'~'

37-200 Przeworsk

oprocenlowanle roczne nawet do:

Ostrów, Łowce, Ludków, Zamiechów, Skotoszów,
Zamojsce, Aadymno, Sośnica , Święte , Zadąbrowie

*"",1...., .....,
•

O

.w....n.as1epujacych IllicjscowoSciacll:

~,m.

.. "

<fWtrkrołnl

LOKATY TERMINOWE

zawiadamia, że w dniu 5.12.2000 r.
przeprowadzana będzie
AKCJA PRZEWONIENIA GAZU

"'l<ltieonie. od P'lnled>.ialku <lo pi"ku. w go.binach od

'00"".

SZCZEGÓLN IE POLECAMY:

PGNiG S.A. W Warszawie
Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu
Posterunek Gazowy w Radymnie

~~~ .'*""J<,,.

'

BANK

."..-

pojazdów:

i

. il

•

plus atrakcyjne prezenty !
Największy

wybór i najlepsze ceny!
Zawsze mila i fachowa obsluga.

>.

OGŁOSZENIA
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FORO E$a;rI Pta. 19113. ~ Im Tel 0{i(I2·218121.

1

MERCEOES 508. z lIliIClI: 86HIJ.75.
MlTSUBłSłł LJOO,

cruZ

.'-

Slraszyd19 4.

~-

1oION000 101 OHIA (1997)·39,(00 li. Tel (0-17)
m·6().41.

FOfIO Ka. 199111998,'" 0-5OH137-&tl_
.... '&151)

Sam. T-25, łnJ\ow!ik,lIiewrIik. 0«16-

18Nl1a.

AUTO·MOTO

CIĄGNIKI .Sam" . lWI l~. Wólka Podle·
hl 150 ~'. ~.Msi!nó. ~17)]72.49.8I. 0«J6.

SPRZEDAŻ

.

7~211.

.,,~

C/HOUEC'ENTO 100. 1996. 0-603-741·960.

II 1!1 .AUTOSZYBV" + ~. 1'nl/esjooaI
"'11nOfl11ż - sprzedaż. Rzeszów (Baranów""),

CINQUECENTO 7CIO (1996). (1)-11) 862~Z8.

SluDsza 3;~.
"WIO
sprzeda.!

CWOIJECENTO 900 (1996) - (O-l7) 857·21-6', ().
6IJB.506-128.

iti 1\ .,A1IT05ZY8Y" «().11) ~70·
-/IICIIlIm: -ldejenie . przye;amrianie. ProI~
rtt ~ ..HMESCO' Aze&zów, Warszawska oW.

.,-

FORD Mondeo, 1991. salon. n2·29-45.

.,.,-

CłNOUECEHTo,

",.

.-

arR(l(H

"'1305'

sprn!danIlW łarnierót; ().6(XJ.899.S21.

...,13013

f ORD SIma. 1.6 (I 990). Tel. 85:uJ6-2A.

NOWE Sealv ki korlystroa raty. o.a<Jl-666-999 .

FORO Sierra, gaz. 191W. 851-S6-22.

(1997/96)

17) 2:5-53-01.

FORO TIIWISit. 1990, (0-11) 27&.41·62.

.,

.,-

OPEl Ascona 0982) - calDść kil) na
16) &42-36-60.

",'$loIl0

GOLf, 19901. 0-601-818-455.
HONKER. UAZ. naczepa fnna:

~I 6,

OPEL AslIa ".. 8$-28-211.

JELCl 311 W - 228-01-46.

OPEL Astra
833-921.

ESCQAT 1.(. S. dmrowy (1988) . alarm.
bfJrdac:łI. TIII, (1).17) 22H8·73,

KUP l1OWO\IO Seall, a ll\l(llinl jetdlil cIugie la·
łl. ().8Ot-66&-999.

~ll3oIl1

.,-

fiAT 126 P. 1m, Aulou ... Autobus H-9·21.
1983, 5Ia/'I~. ().16) ~I .
FIAT 126p (1985). (OoI1)~.

FlAT 12611 (1988): 852·1 &.69, 0.fi02. 731·178.

AUTOGAl. 864-13-U1.
AUTORZEClOlHAWCA: ~> W'fD9I'Y,
1).602·37HI12.

FIAT 12611 IX 1992), biary. TIII. 856-5&02.

,,-

.1 ł3312

OPEl Kadęa 141, !99O. 0.fi04·1»423. (0-18)
670-81-211.

OPEL Clrne!Ia (1996). belw'fPBdkOwy.{0-13) oI3S-

,""~uno

,,;;;;0,....,..;-'0:;;;:;;;;;::;;;;:,.,,'2-;::

RAT 127 -Iario! Tel. 855-41-80. pO lB.OO.
.., FIAT Brava, 1991. (0-16) 621-22-Q4.

BETONOMIESlAAKA SIe!lel6mSldc. SCiW'IwI
93M 6x2. 1986 •.• lei. 0-60,H!60.gJI .

FlAT Ciną.IecenID 1100 SporIi'G, 1996 I ..
beli. 1IIl 0-6(15..177-780,

kooI_, (19901). (0-17) 225-62·32.

.,-

napr~ lIOWYJ)i\Okowe. DIas~, pOierowanie : Oo
608.f32HX1B· Rzeszów (Zalesie). W_wskie·

..,oal22

FIAT Marea lomDI{2(00) 100m 862,1'·91.

go,

FlA T fVIIO lS SX (1isIopad 1987), belWYJ);ldko..,. (0-11}856-fj.33. 0-606-alG-2OoI.

BMW 325lOS. 19901, (0-13) 435-23-29, ().6(l4122·241.

.......

POdw\'ŹSZany.

.,.,-

(0-16)

OPONY larN. roawe, lage<I8fOW8IltL 851-77-17.

.lIl,1;m

OPONY zIn-.. tIr1Io.l111 czeklllII ....1Ig I !to~ I SprudIIi.InOI'IIat, ..,...unII, (0-1 7) 857·

""8)110

LADA Samara 1,3, 1988. (0-16) 621-17-62, po
21 .00,
"'I ~"
UDA. Zastaw •. (0-16) 621.()5.17.

BW 518 VI catIki lLtI .. CZfki. !Po. (1).17)
m -l&63.

FlA T Sier.a (1998). !n-16) 87().()8.7.,

.'-

FlAT ilj)Ol,9TO, 1989. ~ate~. (O17) 7.... -50-19 wIec:lorl'l1l .

(0-11) 851-7&.28.

C- 330. Ma!erIiMa 26 d,

AESTA, 1993. (OoI6) 621-12-08.

",'IIM.

M.

(łI'19T1'

MAltIA 323. 1.7. diesel (1991l, 17,000 tł_ (0-1 8)

.'-

PASSAT fO.ldlrnalylł1C(8. 0-S02·1 l~,

628-5!f.3.ł .

0.60.2-721·212.

C ... I<AZQ ....·B. PItZI'.M YSU)"'E

KO NSUI.TACJE l MONTAŻ GRAT IS

, ,-,

.

"

I' ~

-,

~

-

. 00

,.~

,-

9 99

.,-

PEUGEOTn

1,90. 1~96.lO-m229-T2-13.

PEUGEOT n
' ••·30-49.

XN, 1995. pilnie, 15,500.-. (~IT)

"""Ol

H~RMANN

,~, .

REMONTY 5iInIków ( zespoIbw

roW-

Cl)d1 (!faz w6zI(Ow ~ (0-17) 22S-13-37.
1l-6Q2·114-067.

.., ....'

RENAULT

1~,

TEMPflA .l .6, ~~

, "_lo, o 800 136869

td } (... (1).131 ~3j.j)ti·«I

.,-

1990.(0-

le) 67006 1-.9.

nco (1996). 863-10-11 .

1.1, 199>1. «().17) 851...t8-41.

.,-

TIPO 1.4. 1992. (0- 16) 64().tO- ll ..Mecrofem,

RENAULT Espac:e V6 3.0, roi< ~ lQ9.1,
lIIl8bieg 220.000 km, na bia/yttl1abbch. cena
6.000 [)M, Tel. 0-~123.

TlOClYSKO 50200. bab 5028, kibir.a 5028,
Hs.5J.34.
TlUMlKI - (0-11) 156-6-55.

\011023

RENAULT MagrUTI 3S5 ~, 1995 f. + nacz&pII
SI<nyrwIYa NI pOC1Iszkacn. 1989 f., 1el 0ł(l4.2llI).

TOlEDO 1.61 (19911 92) , (0-17) 862-91·54.
1103-899-514,

o.

.,~

.,-

TOYOTA Carin!l1I. 2.0 O (1990/ 96). Tel. (0-17)
856-81..&1. pc 16.00
TOYOTA Corola !lUłOmalic. 1991. (Q.17) 221·
84-{;1, wieaoram - 22208§..67,
TOYOTA Coroaa 1.' (1 998)· spneGam 1LtIl8rnieni(I- TIII. (1). 17) 745-33-91.

.,- "
n

. S....... 5018. łwialIa. podnośnik, Tel. (0-\ 7.5-

52".

$1113151

.,.,-

TOYOTA C«oIIIIWltII (1!B1). (0-17) 853-62TOYOTA Cototlll1.3, 1991. lei IHiOHI96-65l.

WYROBY HUTNICZE
nSAT

RE'S
IXL=:"
i
,_
....::.;;;.,;;;;
.KelT.....
_

--rovn.lIU

to,. ",",n !H':J.'.

R .~ "QW "I O.~"~.'~qo'6
t Q IIt.,,"'1i e ~J~~'

~ II{\I \ lł "Hł (1\\

\ .n'D

Bramy . Drzwl.Napedy
ru:eszow

...
/0,

. . . UL. OKULlCKUIGO 14

DOPS TEL_ 10-171

86ł-5ł-80

Al\ANt.Ac.JA WNĘTRZ • TRANSPORT
~ MONTAt • MEBLE NIETYPOWE •
1500 ARTYMut.Ow W CIĄGŁEJ 8PRU:PAtY

,

ciągników

RENAULT , . . . .. 1996. TIII. ().6(I3-122·336.

MERCEDES 310 O Mu: (1995), przebieg 216,<W.
C_ oIt, 3S,<W. TIII. II54·97-9O. 854-13070.

ROLETY BRAMY

n.'... . ·... ,,,.,,

~1-41i2.

PASSAT, 1981. 0-601-m.904.

PEUGEOT 205. 0-6(16.212·247,

.,.,-

MERCEDES 1729 3W • HOS. 19!191.. lei. 0-6CW26(}.931 .

PUNTO. 1991. 0-501·54H05.

lIOlJICZY ZescxII ~ Wo1*1 v.'iM agia'
sza lIIlel&rg na Jelcz 317. luli A- Iloraz my
~ ~, lei. o-606·!iQM18. Przelarll drU
7,12.2000. gocIl. 10.00, wbiurze spóId'lien,

MERCEDES 12• . 200 Ci 1992. 28.900.-_ (Oo I6)

MERCEDES 0107 O -lIontener, \0-17) 856-21-51.
pc 19 00,

1/11 \ I( III/III
• --:;)
I/It' /Ii III/II '

.,-

TANIO IIYeco Ołjy3S10 r.ła)li (1996), luIIlo die~ 2.8. IIIzebieg 185.000. bogate~ :

931.

MERCEDES 124 O. 1989, iILVI wdro dobry.
851..(1·57.

FORD Est::oft 1,3. e&1116 ,OOO. 1985. 854-~.

'

.'IIXS'

SUZUKI Mo 1.0, 1998 l .• 'oima.1IIektryczne $Z'f"
by. alolrm. oontrany zameI\. serwisowany. 0pOny ZiTJooAie. (0-17) 8624()7, po 15,00.

PUNTO 75 ELX. 1995. 3 O. m·21-40.

PASSAT Vanaa11.9 TO, 1992 f.. FO«I Siemt 2.3
O, 1981 ' .. «().\7)8SS.20-55.

MEIWEOES 124300 O, (0-16) 62I.ro.J1

C-:MO, T-25. Wili korbc7w',o C-3IiO. WideIo:a. Faryriarl JIrl.

_ \

m.

POLONEZ. 0-601.071-930.

. 113O.e

MELEX. (().1 7) 1(18.68-29,

fORD E$COIIl ,B D, 1992. 113-000 km, aenoo~. \rrfIII7WIDW'f, 856-oI7-261Lt1 0-!IQ5..570.a25.

I
I

POLONEZ, 1993· gaz. (0-17) 22S-3oC-97.

STAR A29 (1977). stan dobrf, lanio. 0-e01-968·

RENAULT 19. 27&,SI).(S.

OPONY zimowe. utywane - RlaslOw, BaWiego 3.b" TIII. II63-6O-48,

67Q.66-27

C-360 oraz luk ~, (0-17) 85S0&ł-C7

D ROMA

POlONEZ Trud<. 1995 ·96, {).6OU6I).łt11.

STAR 3W200 • 8!is.€e-06,

MERCEDES 207 (1987) . Janio, (0-16) 671-3:J.60.

00-15.

~

.~,

OPONY _~$IIrUIdIm, 853-82.

nie sprzeaam. ~,

C-330 M. W6ka ~ 1SS.

IHI

POLONEZ TracII (1.6), 9:) •• .a.5 tys.lI .. VAT. sirok po remcn:III, gaz. (0.15) ~ 0-6fl5.2Q4849.

n.17. 7,30 - 19.30.

.'~

FIAT RiimO, (0-17) 229-64-66.

STAR 11 42 - plaIldeka (199S), pIetwsz» _<licieieI: 0.fi03-899-S21

TANIO Foestil l.60, 1965. (().17) 277-55-\9.

FIAT PuoIo - pinia, WIllO lanio! (0- 17) 863-".
22. 0.fi04-471-14/i.
$1183331

SPRZEDAM Ul zamienit F>il1I 127 dieMI. roll
1983. 181. 22S-15-7&

PRZYCZEPA D-5S, wywroI 6 lOn - tatjj). (0-17)
229-72-13

MAGIJIUS (1916), pkvldeka S,60. sI8n doIJo:)o. piSIar!

.,-

SPRZEDAM Toco, 1996f.. 42lys. km. Tel. (0-15J
84H!s.26.

23-11.

_u

lADA 2107 (1999). TIII. (0-11)857-92-24.

RAT 126p. na częśd. (O-U)81'-G-27.

bd).

STAR 2OO A, 1964.o-6CI5-068-475.

",,14112

do 3.5 I. Tel. (0-13) ~fi9.

... ' 13110

AUTOZ.ABElPlEC2ENlA, centralne zamki. O602-4gs-616.

SYSTEM PPCIEPLEH

.,-

859-524_

OPEL KadetI 1.70-1991 wmbl 0-602-600-817.

LIAZ 89,go. 5krlyrOowy l pIandeI(ą. SWl Dlltd.!O
dotIry. Spaedam ~~M~1Jo.

LUBUN II, 1998. blMzalt.

RAT 12611 (1993)· 8S5c69-06.

@~~DIi!1!?~

""13'10

~,bl1'

"".,1)1

.'~
O-

SPRZEOAM Audi 80 83 19921 95. slBn
501-582·480.

.,~

orIl'IAD

LUBUH -

.,~

f)-6()6-42206I9.

OPEL Corsa 1.2 (1996). ()pel Astra ~ u
(1996). Peugeot 0106 HOI (1999), VW GolI roi
(1995). (0-17) 22J.lIH )9, !(om. o-606.a8H41 .

OPEL Kadełt 1.61 (1990) ... ~, 0.«1:3-

111.1

OY

1997. lakU' VAT, 0-501-5(19.009.

KORZYSTHE ~"', lJd'I SftaI fili arerie,
().801-666-9Q9.

67-44.

O"i'W' _N A"~

POLONEZ 1.6 GU (19i6) .gllZ. Tel 851..g:)..3B,
POlONEZ 1500, 1966. Rzeszów, 1eI_M3-30-54.

S1aW!2Y. s,I(fzynIowy.

AI1T'08US ~ 30!1 (J8 miejsc). tanio. (O.
16) 611.J:l.fiO.

OPfL AslIa. 1.1 TDł. 1993. (0-13) "fI3.1s.:so, 00

ESCOfIT 1.3. 11m. lei, 866-81·2( , 00 15,00,

~.

.,.,-

POLONEZ 1.6 (19901) - 9BZ.!IIan icSaUly, Cena
1.800. «().17) H 5-55-91.
POLONEZ 1,6 (1993) - gaz. 1atIio1856-1J.55.

OPEL Cor5a, 1997. (0-13)43&-23-29. ~, 122241.

AUDI 80. 1.6(1983) .. ~ .pInia. \aOO11H!1& - ESCORT diesel, o.502·11~28.
012·n• .

W 44e, 863-.(1.62.

n um, 1999. 854-43-88. lHi06-

KOfIIIILET k(iI ...... - TO)'ObI, Tel, (0-17) 221-i l'Ó2.
1'f1Z21!
KOMPLET napraWCly 00 Jelcza. (0-13) ....1·1$0
0<.

,.,,8;1'"

AUTOALARMY · ladiDod1warzac:H. Wa'$.I3W-

obsUJiL ~1WWny v.uysIIÓI Jormaho!ci cat>e.

OPfl Aslra. l.4,2000r., przebieg 5.oookm. Cli!'
fI8 31.900. Tel. (~17) 8SS-5oł-83.

OPEL A$łr1I,

CZliśCi 1IIdwo21a. ~ Ford Sierra. (O17) m-22-86.

ESCORT 1.3. 1981. 852-91·n

SPROWADZAM S8I!ICIdIocti l Nierni8c, F~

15,00,

",,&:1<'"

DAEWOO Damas. 1995 f " citŻBtllWO· 05fbatIy.
F~ VAT, Cena 1• .900. Tel (o.l7)855-54·83.

"
POLOHfZ I,S SlE,l:IiaIy.gn.Wietl l988,Sliwldobr,. tanio, 86,1.59-25.

.,-

CORSA, 1996 - 16,900,". Il-S01·5O!Hl19.

"'$loł13

POlONEZ (1989). mały )lQ00ieg. (0-17) 857-37-

OPEL Awa (lM). (0-11) 856-71..q.

IBIZA 1.90. 1991, 3d, 27&.:/H6,

KOMBAJN Bizoo Ret:o!d. llI.Jaczany, uek:io-

""a)Oł'

""13\011

OPEL Ascona 1-6 O. 1985. SIM dobry. «().I7)
229-18-28.

17fdOwY, T-15OK, (Oo16) 618~H1.

1 987. (o,16162 ' -21· 11 .~

(O-

GOLf U, 1987, n2-54-97.

JESU Seł1z ull8zpleQerietn Iest !WOin marze.niem, 0.a01-666-999.

AUOI 80 (1986) diesel, «().IG) 62H,·7".

c:z~.

'

126P"nI< 1990. (CH1) m-56-ge.

.,-

7f1!t.(179,

.... '1IN11

·()-604.J32~2.

T". o-ti/lI·532·326.

AUDI 100 Cygaro doesII. 19116.:IIM bM!lO d0bry. (0-17) 863425.

.,-

""><103
OGtAłENtE · T_.$W.2OO. Ford ESCOIl' 985. (O-

'"" .... '1lII

CITROEH )(M. 2.0 /199218:1), dobrze urrzyrnany.

l:H1P (1995), 43.000. (G-,7) 85IH4026.

S .. A .... Y.

.,-

sx

SEAT Cordo/)&
1.81 98. Bogale wyposaże.
... , teI, «().1 6) &42-1 2.s2. 0.fi04·551 ·263.

(łI!03IZ

AX. 199M7. (0-17) 857-16-12.

ClTROEN ~

HORM4NN

... , (Q.15) 811-94-M.

I.

SEAT Cotdobe 1.9 O (1996), bogale "")'POSIte-

FORD Transit. 19&4. ~0fI'!', 86:1-5S-03.

1261' (1989). Tfł. !SH4·96.

8łlAVA.

PEUGEOT 605 SRI jl99(). peN wyposa!elWi

,l

OKAZJA I AshIromti, Uj; (1!B1). (0-17) 242·54·

Mll"2

"'.

PEUGEOT 0406 SA (1999i 2(00) - salon. ci:da d0datków: Q-602.400-M4.

.,IIM

"'''0111

19114, SIM bib, \ri;I, 0-6Q4-1J93.

121f' (1985) • 1)-002-259-312.

AUDI (1992) -lP;), (Q.13) 43S-21·96.

$111'121

SCAMA 92MWI. HOS. 1965r.. 1el ().60(.260-

" ..
"..

PfUGEOT D, 1993. 225-32-69.

NIE kuplJj 918111. kup Sealll. o.a:ll.fi06.999,

S4SLlD je;kizi gratem? W',pallll.! go Seaiam,
o.sol-66&-999.

NYSA iroIerma, pitoiB $OIZeoWn. 0-6CW-71&.261.

~17) 8~ - haid hdownb1I, 1LomiIU, Clę
śc:i 00 prtyel~. NiewiadOw, Knott. AIIo.

125 00IIIbI. 852-0747.

••

f ORD Sie«a 2.0, seoan (1987). pi1niB. (0-17)
854-00-Zl. 0.fi03-079-73ł..

I IAUTOSlYBY -~ morW, ~22.

R!1!Sl6w.863-43-a7.

PEUGEOT 309 (1992). Tel. 857·5..,0. 0-r0I120-183.

FORO S07pio. 2.0GU (1986), iIIrl!lObry, Tm .
0-601-936-1&1.

•'''11321\

C/HOUECEHTO 900. 1995. (Ha) 622-34-52.

ZOBACZ: www_nowlny_medla.pl
PEUGEOT 306, 19901. lei. (0-13) 43S-łl{16.

.,~

ctĄGHlK

AUDl OO1,8.

In lflrtllU jl'nH '01"\ l h ( 1\ Idnrh.. m I ltl'h.l.ml<ld.ł\llłl\\ .
n' Ul!IU'Il'nia dl uhm' puhlrh.U\\,tlll II ,()\\" \t Iluh..rtIJH
\I\, JlI n', tl 1\ h.ull'lnl· dllJ \I Inh'rnn ll' la darni".

osoiXIWo· cit.taovwy. 1991.

(0-17) 225-74-94.
~GNlK .FM~.

nowiny

3 grudnia 2000 r. •

~ uLL

4

(0-17)8526_

OKN A ~
""DACHOWE ~ F A KRO·

nowin

•

TlIABANT 1.1. 1991 ,(O-l7)854-08-20.po 18.00.

UNO 55.

19&ł

OGŁOSZENIA

1 - 3 grudnia 2000 r.

r., (0-17) 277·33-31 .

URSUS 1222, BiaJoruś MTZ, ~ Ul
miana 1\1 mnIo!jBzy. (0-1 6) 648-~9.

u·

.',

VEtml 1.8 (1993): 1l-6()4-466.s:J9, 862·53·29.

.,.,Z&-

~ 1 ~. tu\?wriI1"CA5PRA-.
Azasz6w. 8aczyńslóego6,1eI. 850-62-32.

OOIitEK JI1'leoośr"r;, 10 x• .ao ni, :;sao zł. o-&:M630-713,

OREwtfO O!l8fIlWe. ~ poc:ęci&. lei, m-

""'.

".

..11m4ł

.,-

VOlKSWAGEN Passat 1.90, rok 1990. Tel. (O17) 226-91-39.

DWIE lwy Iiskare . (l..6(:6.381·790,

.,-

ny: paieQo. (11-52) 33HI1-30,

FELGl 1IIIImi1iowe ,. - 680 zł. pisIoIe1 HiIti, lei&wilor ZZ' - 650 li. rnag:11lIOIony CO z piIoIem. n0we . 580 lI.1t!IeIony Nokia-5310 - 300 lł. rowery
gótskie. koIBIId. TiII. 0-aJ6.187-112.

.'-

VOt..KSWAGEN T4O. 1991. 1eL (().11):z26.71.fil.

VW
Teł .

Gał

I.Si (1990), alllCl!Młik
(l}17) 862·5H6,

(~ r al)

vw LT.J5. 1983/1991. briJ.1l&J..<I7-82. po "'lUD.

MIESZKANIE 3- pOkojowe - Aleuów.

CIwm, Ó'J wynajęcia. Tel, 1l-608-2OO-969,

f1JT1IO l norek -rozmiar 168 (:m, (0-17) 226-6806. pel 16.00.

TANIO d10inki ~ - producent. (0-13) "-'811-66, G-ro5-334·1~ .

.,~

.,-

VW Passat 1.9 ID con(Ji, 1992, lrIl (0-'3) 43&-

GRZEJNIKI eIe/I11yane - ~_ Tel (0-17)
851-45-97.

,",""e?

MIESZKANIE óo ~. RzeuOW, cent/Um.
lei. 0-602-398-8116 .

TQKARKOKOPIARKA do otewna tri), pne.(O226-8>27_

MlESZI(.lNIE na wlasoośt w oenio wyn8~ 316
.... Md.lI1J. fiala od 466 li, (0-221 8IM7-9J. M05615-010,

'n

TOKARNIĘ:

$pIleMm.ll-605-659-361.

.,.,-

nio. ~SS5.

WOZEK "IriIIowyS\8yRlDc-OOSS 1,6l gazowy,
stan idealtly. 1989 r., lei. ().OO4·2IlO-931.
ZNISZCZONE - powypadkoIrrte. usDoodzooe. ku.
1Iię , (0. 11) S83-72@,o-602-11&-51\ .

...,.,3l1li

tUK A·11. 1984 l.. do

przeMIl U mebli. Tel. 811·

""

.,-

""ł3'OO

KARP i:'f"'1. ~. pIafy. O:50I~

_....-.
II III (0-15)

~1.

~

Ul 11 ,OOCW {O-1 4) 633*27. ADocMnie aUIlI

""""""'"

WIKUNA, (1).84)689-13-63,
MlESZKANł!: lO ZaIęiu do~,
WlKUNĘ: spr.!ooarn,

(1I- 15)6S2-1H1.

""11331'

KOMBAJN zootOW)l New HoIIII1d. 1iZe!". Itosy
2.50, Sj)IOW/IOUOI'IY l NiBmiec. taróo, (11-15) 811·

,."

""e:!'1II
WlIWNĘ, okotJ

10I0Il, Tel. (11-1.) 682-21·28,

WOZEK r.wati;1rti. (0-17) 583-74-13,
ZAMRA1ARKA • 400 t przeszklona. ~ @1. 1ril, (11-11) m-7S.~_ Il-602·loo-m
ZBIORNlKI ~, ~2·S44. 8$-4&-

"-

".

.,~

......

KURY 00Yci. moęsne, 2 - 6 gn.ocna, Nowak. Ma",111110

LABRADORY po ~ u;tyUwwyrn - ew·
ny. biszkopt (0-1.) 684-23-57. l).S}3-9.4 1-432.
1O.0000RtTY_częki~. Tel. ~27·

m.

852-&8-05.l1MOWrr - rieruchDmości. P!r;jmujemy zgbsmnia.~I~

KUPIli osd:nNy, ~: 811-6$-78.

.,-

SILNn( FIala 126p .~. (O-m 85HHO.
SIMSON - (11-17) B62-96-2fi.

MIESZKANIE, 63 m kw. ' Rzeslów. Kr2yż1lllOW
sIiJegQ. 863-7.-02, po 16,00,

DOM. SIobema. 160 m, lI'OIOWMI'f (. meIlI&) - 1eL

m.

MIESZKANIE. &4 m..... - Rzeszów.Sp'tOOam.II601·53).127,

DOMY - Rzeszów. BiaIa. Ub:io, Chmienk, JasiorN. ,BROKER". 852-47-67

PIĘTRO.

40 m- bua "P. 862-~21 .

I

od5tąpiv .

m-lIKi,

.,.,-

BWN - do wynaj\1cia 0lkaI0t: 140 m • Boguc:trwala; 44 m. ~ m- NDw1I MiaslO, 852496.

POKOJE DOmowe 00

jesion. buk.

ezereśnoa.

"

""&1&)'

pawilorl.o
17) 8s.H7-a4_

POSZUKUJĘ:

ha~ (tlała) .

C)kIop, lei. {n-83) 358.Q).12.

PIANINO, lorIepian • ~>

16.ll!l.

Rzeslćw. ~I

.. ,183m

SPRZEDAŻ

SPOŁOZlElNIA Ml,mklniowa ,GEODECI' puyjIniII ~ administracji I lm~

róa ~ mieW:aJiowycll. lleI$l1ll Ru$ro" • . Tel. 85,3.66-53.

wynajęcia

WYN AJMĘ:

O'I,I3łt ,

.-

koInoctf 1imII. SornI360.

--

BETONIARKA .,4OO'. pusIiIki Aoem13na. (G-16)

"...

mieslbniII, 871-19-27.

~swnia.

9I}{)4. 1).601-991-656.

ll'MI$pQ'l

NIERUCHOMOŚCI

mies.zkalje M.J. Rzeszćw. ul. Pu·

LOKALE

.'-

MIESZKANIE w óoI1IkI.r - "')'I\ałmII ,łXIlinił. TeI_
652·89·67, pel 15,00; 0-601-528-353 ,

SPRZEDAŻ
3 poI(oja - Iwmfort; s;nedam,

.,-

Miebl.1l-602·29S-68(,

\O)'I18Jmł.

().I7)

.,~

POSZUKWĘ clrewroanego domU - Ó'J ~
cia. w oIIoIicadI Rz.!ISlOWa. Tel. 856-02-64, po
18.00.

(0-171 &52-23-94. 0-601-403-340 .
WYCENA nieruchomości. 863·61·63.

~I " II

NIERUCHOMOŚCI

I

48 - 8afaMiIoila (iO.OOOI , 51 . D~
Nowi budownicłwo • 1 u.000) . 59 0smec:bIg0 (116J)OO), 69 - ~ (okaljtI!
105-(00), imI_ J(WAS""AA', 853-8Il-06. 65215012.
(okazjIl

pwtł'!, lliI usługi.
lremllilpW_,~, w~o/I:::ad1dwo<ea. l1ll
858-11'32, pl. ~6_

.,-

""-

<111'1111 1

K/l.WAlERIC.A -1f;J01a za pólroIru. ~721 .

.,... \13111

.,.,-

~ ł.ańc:ucka: cegła pełna nlJ1II!i

o.d.9. W~ (0-17) 85-52-81, pel gcxIzIrIe
18.00 .

SPRZEOAM wózek WicIowy Ó'J larIiIku na l<rAatłI

SUkHlĘ: ~

.,-

• CymbeIi1e 2COO. fI)l1!IaIJS. ().

~363-619.

"" IIVli'
lOlW.E ~Ó'J~ -certNm: 85368-21 .

śRUTOWNIK - rtWabrUi::z BIł(. (0-17) 7t'Ml-

KAWA LERKĘ:

- !I62...ta-J7. 0-Ml2-D23-569.
.,~

.,-

OZlAŁKĘ

.,-

li.

w KrIlS/'llll1'l. 226-61-64_

b\IcIaw\arI" 7.8~. l domkiem . .s.00:>

Pog..udĆl'fl'

Nowy. 0-61)4.630-713,
.,~

DZlAlKĘ . 1 arów. Rz.eszów - WIIkowyja. Il-6OI·

S37-S87_
OZlAŁ"] łxlI:Ic7M8ne - dMI. pela arÓW - 7 km od
Rmswwa T81.857-41-119.
DZlAŁXJ ~ .

BucI1JwóI. lei. 857·511-68.

11-502-395-755.
.."Q"
DlIAt.Kl ~0IiZ.lasw~. (1I-13)

46lf-22.Q7
DlI/l.ł.KI: lirc7MI, tJsInydg - lO. Kr~ -9~
S52--47-.'11 .852.()6-4() .KAAMM'.

EURO BON - 21 a, budowlana, Wy5Qlla Giogow-

,1Ili, pod lasem 130.00:». lei. 858-11-22,
.." t:>IlI

lDar1 (198.00:», $Iocw\ą (250.000), 1IocJudlvoał.a
(330.000), BWa - 'ła1l/or10WP 12 a ~, tął.

.,-

""_'0

GAFlA! Rzrszów. ~. TeI. ll-6Ol.J66112.

GOSPODARStWO. 1.5 - Trwana, 0-607·197·
7~

l..ANcur•.I() a. przy otJooxhcy ' 100,(00), ,.cENTRUM'. (1).171225-5&-41 .

"'_

olnlll'lii'

BIESZCZADY, dom murowany, (0-1 3) .6().11102

MALAWA (105.000), S'IIik:u (130.000), Wilia
Mala (87'(lOO). Il'ala. $lllłegOwk1 - Jbeszów.

-I

MIESZKAN1E PrMmyiI- Kmiecie . • 9 m kw•• G501-71. -312,

,KWAŚNIAK'. 85.W0.()8, 852·15-12.

.,~

BWN - lliel\lCl'lOlnOSć kome,cyjna - Rzeszów

""&l');!

(l000ml.~~·S kmod

'"

~ ~,

Dł;8ICA, ~1ltidowIar14 12 •

. Tel. ().606-

832-671,
OIlłG\1

OOM • Aolbćrl.IiOIO Pn:eworska. (11-16) 643-33.

~

OKAZJAI Com ~ 200 m 1Iw"
Rzeszów. lei. !l62.os-n.

pod ~
"'!ł3\1Ii

Rzeszowa (650 m). 852-45-ł16 .
M-5, 1IogucłrnIa. U50 li Im kw .. 0-502-371l-

.'~

BWN • dOm~ : RzeszOw (. 8G.000). talll:uł
(lXI.OOO). J3.siot1I\a (60.000). dre-iatly - 0ł<QIi
et Straslyda (.&(1,00:» . 652-46-96_

".

.,

O2IAlKĘ, 0.26ha.,

GARAZ · Rzeszów. ul, SIBszica, Tel. 854-33-11.

LOKAL kI!ytkow;. ceotnn1 Aopczyc. (0-17) 221SH1. ~ 222-6S-fi1.

....

, .,

17 RlÓW - koIolasu. (0-17)7n-34-6J.

'''''11

KIOSI( 1ypu.Ruc:h" l ~ WC8I1IIlJm Ale852--82-«1.

LOIW. do W)'I1IIJtdI. (11-17) B13-02-94.

"'~
Rudna Woe4ka

""&3,,,

KAWALER"A- Rze5lÓ\O :85&-87-68.

SlIlWII_ Tel , (0-17)

",',,*1

.,

KAWALERKA - 32.5 m kw. Azesz6w, Tel, II602-3"-301 .

,",'1lI!I1I

20, UCIiwig .. 5101t. ~ (0-17) 221<'i1-81 .

SlBERI".NhuSo.yl Ovrie $.lC:zII;I, 856-17--41,

(Il-In 225-7G-l1.

0'11_'
LOKAl, 40 m, pa1ef- ~ FłjneO.- na ł\andtlł.

llbuclową.

EURO BON, 110m)' ttewroane w 0Iu)Iica(:łl Rutszowa. \e!, 856-11 -32.

.RESlOR". Comki.&'Od iUJa- lAga •
•!eoyty Ceny prOm(lC)jrIel

JEONOPOKOJOWE. C/wnatA, ss.t-34o«i.

SPANlEU - (11-11) 2n-39-20.

10 arów, z

Rze:smw •

(11-17) SS2-6&16.,ARKAOA"- niIIcI\lty~!

-linko.

1ł5 2-SSO!S

SAMoI8.(()'ln871~,

DZIAŁKA,

- m-42.J7,

856-11-22,

SPRZEDAŻ
(1)17) 856-12-16, WlIBClOIBm. Com·

lllfWWolIIo (ItlI1IOOwe
lei. (0-'3) oI31-2!o-17.

TeI, (I)-17) ~7-59-52.

EURO BON. t\Ot11y , ~ (' 30_00J). Mó-

3O-sI<le\l.~. 8~1O.

4O mlo:w,~ . 857- 17-36.

ERO BON, ~. 50 m,

.,-

WYCENA ~.1II8SlYI' I~,

"11.80'

magiel !lisi<..

spaw~

~

852-48-96' 1

DO ....yoajęcia lokale magazyoowc- MrxIowe do
600 m kw" łokaIe I)f.r,owe od 20· 300 m kw .. lO

.,~

lIyc:zny · Ianio. (11-15) 672{J1l.75. 672-<l!l·n

PROOlIKC.JA,

.'"r..t

DI ....7

.'.,-

DZfA,lKAreIV1lac,jna, 52 łIIl, lO ~ . ZaIesio.

OZlAlKA. 33 ary - WyirrtJ. '8 km od Rleszowa :
D-6O(I·284-264,

1

DO wynajęcia lokale hardowt! Vi altll",m Jarl)/ slavM,(O-16) 621-6S-fil

...,

OllAlKA budowtana, Budziwój, 15 i . pOOe me-

1Iia. 1&1, 229-99-7(.

,",I!'!lO'

8WN

64 m (IaOOa). blok II~JJętrowy - RBs:zów (l<rakowska·PotJdnie): 856-8.f""ll.

PRASA WeIJp. pociI)'Iik do bel stlmy, (11-17)
713-17-95,

budowtar.a 20 .. lO K!asoem. leŁ 221·

DZIAŁKA ~

- W)'08ł'a nieruchomości.
SobiesIo:ievO
2 011 .

857·58..,;.

PlANINO,~. 8S2~90,

PRALNICA, ....ówh.

DZI".ŁKA

95-76.

. ,~

3- ~,

-lIIOlI. (11-17)85,3.

CEGIEUU - TIZ!Ib:Jsk& pasiIda IOIJUfIdaży. C&
!JI\! pM'1ą i~.~1nn!Jtrt m·

CEGIELHlA

. PRAWElSKr - lgIOś sWO!ą ołerlę ! 8S2, 1628: l'tsucIWago 31.

O'I'I3lI!II

AKORDEONY .5c3daI'", )łołJ"e( .•- ctUov;e,
120 ba3óW. Tel. (G-17) 871-00-<11

B/E2N1A ~

m: O-

BUDYNEK. 240 m kw. _1 0~ . p;ńilg -III tli;ra~ kJbSPlIedam Tel. (11-17) 857-4!j..\1.

00 "Y'I8Ięcia ~ do-.DJ m. Vi RleszowiII (d./ty parkilg). 0-605-056-778,

~m.051 -~ ~.~

&t2-36-{,(),

.,-

mieszIIanie w Rzeszowie, ok, 60
602·2(J9.923.

AGAJ: nieI'uI:t1Dmo9: 852-11-13.

dwl!pokQjcwe Z kuchnią, (0-17)

PEK/NClYKI. (11-1 6) 621-7H1.

TwarIUik,

"UPIĘ

.,-

SIocinitt. (II-

OZlAlKA lmOWW\a - SWkU: 856-06-46,

"

sIe.1dacle bebne.

ANTYKI • at:lI,

~

... 113001

OfIZECłfY ..bsIae. Tel. 0-601-9.12-5115, po

LOKALE
KUPNO

Vi

(II-

..,...

3- pokojowe, 68 m kw. - Rzeslów: 857-S7..f(1,

PINCZERY ftdrie. czsm&, pOOpaIa"e. l ~
".. NeWIeb kIJIlIIIlIOOermaIIa .. kryóa Ul lin"';'
cą. ().12j 421-()7-43,

n852-62-69,

DZI/I.lKA budowlana. 20 arów.
ln22S-6J-46 ,

PILNIE mieszkanie . .KWAśNI AK". 65J-~,
852-15-12.

POKO.! ~. 857-4S-71 .

.,-

736-321.

DO wynajęeia IoItaII1II biuro, G~. RleSlÓW. 1I-601-468-382.

.'~

DUKLA· ~ lIar'dowo- PI~, media.
plac utwart1zony, lei. (0-\ 3) 43.1-OS-&S.

!O$Iawla, (1).1

BWN -misszIuna 1-. 2·. 3- poIufJwe. 852496.

POłC:OJ i garli do wyna)ęCil. 862-59-06.

... 'łtOO1

PAfI1{lET dąb. buk. f0-17) 74<10-32.

.,.,.,-

DZI".lKA t>.Jdow\ana, 28 1. Vi~. k, Ja-

SPRZEDAM gat3Ż- Łańcut , 225-38-96,

.'~

DO wynajęcia M-4. Jar'o*w, os. WIIOSa. ().606-

DO ~

KUPtĘ beczIó oII.okllOO:> I Ó'J WlIrISpOItJ wody. I).
501-393-528,

ROPCZVCE -mieszkanie. 53 m k'Ii. (I pooIIOJ ł gil-

,at. (0-17) 221 -1'"55, po '6.00.

lI-ł>Os.55i-28oI.

.,~

POKOJ dO wynajęCia. Rzeszów, 862-19-96.

1askI9go. (11-13) 438-04-56. po 11100, 0-502·1(5·

"

...,.najęcia. 862-~~

"'11311'2

OZlAŁKA,

00 -..yr.ajęcia 2 JX*ojII l ~uc:mą. leiBIonem (50
fil kw.) - Rzeszów. ~ (800 li Z eryo$lllm). Tel. 857-511-90.

Kńzuga; (lI- le) 642~.

. ATOl" - kaWą ilość makulatury, Rlesi:ów, ul,
Podkarpacka 15 .JJ". tel. 852-36-30:JalosIaw, (II16) 621-46-<11 .

KUPIĘ:

.I
,~

... 'e:!'M
dąb ,

PARKIET; bukOW)l. ~ - pootritmych
cenad1. elementy bu~owe. n -AP Ho/z'.

KUPNO

... ' Bl201

NIERUCHOMOśCI· jlUPAI\, 3 Maja 28. 85340-31 (10,00· 16.(0): G-606-6OO-230.

"" ~" 1

,PAR·
1<lETPOI:. Rzas,Ww.~32. T8I.857-67.,~

DOM lTIII/OWany. (11-16) 6210113·21 ,

MIESZKANIE, ~ m, Rzeu~. 865-73-96,
MIESZKANIE, 51 m kw. - Sęd.ószćw MIp. (11-17)
222-1.-20 •

DO ...-,.na;,aa kaWiletlla.. (11-17) 856-85-71, po
16.00.
PARKJET -

OOM j 00IIynek pod dziaIaI10ść gospoda'~ą
murowane. (0,16) &42-73-89, po 17,00.

""1I3<1Il

BAR -centrum Rzeszowa,
0-606-647-772.

DO

~n·

DOM dl8\ll'niart>i. po remoncia; dzii!lka 18 arówkolo lafIeuIa, (11-17) 22HI4-49,

(G-I7) 871-

LOKALE

"UTA ~~IJit. (G-1S)846-<I1·75.1).

bok loWy do SeaUl TOItIcItr,

.,-

M.

BWN - mIeszkarOa 3 pokoje. 852-e96.

801-916-117.
KUPl~

89I-ł1n

"'1a4"

BWN - do w~n a),cia dom . 100 m. Pobllno.
15OOt\'!I-c. 85~96.

tario. fimIa ,.AT"."; 8S7-7&-

""&:!<l'

MIESZKANIE. 40, I poękO . RzElSlOw. 1eI. 1l-6Q2-

POKOJE do~. 863-.2-15,

... '13673

KOMPtITEłY ".".".

·1
DOM drawnlany. pehy aronymsnI. W\adomoIść
Krlem!eniea. (0-17) 22(..711-75.

28-61. pogodl. 17.00.

857-36-2 • .

710.

MIESZKANIE, . poI\oje, &t.6 m, 856-211-70.

.,~

POKój do wynaWda. 857-47-2:/.

KOMBAJN Ó'J boazerii. (0.16) SC8-78-21 .

a-cgi118l. (11-171 229-«1-26. po 16,00.

MIESZKANIE, 53 •• m, 3 pokoje. 856·21-59.

BWN - garal. kI.,Ąugvst.i. 15MJ\.c. 852496,

O·tiOU8HlOO ·

wy!18J1Tl11 . AzeSZÓW.

MIESZkANIE umeblOwana, 80 ni, D!I1Irum Jato.
sI~ odd.!łn w najem. (0-16) 62HIO..~L

(11-17) 862-65-16 .ARKADA' - wynajem,

KlOCE dębu· (1). 17) 853-5J.7s,

DOM ~ Vi Pogwilóowie Nowym (~

MIESZKANIE. 35m - Sędzisz~!.Ip. Tel. (0-17)
222-67.()3.

......"

""1'31

fUK, 1983. 1500 li. (0-17) 22H2.JI .

AUTO-MOTO
KUPNO

5111denłom

"'''''11

tuK ~ 1990, I)a.t. (1).17) 225-25-59.

tuK ~ (1990). (0-17) ~99-0.2.

MIESZXAHIE Wt.i&łcu - Borek. re mww" ~,
11-601 ~7.a:JIIl.b 58J..!!2ol!6.

MIESZKANIE. 50 m - P\.łasIdego, (0- 17) m 19MIESZKANIE

.,~

vw Polo 1.3 (1986). Tel (0-15) 811-t14-łi8 .

VW U , \.9 m, IV ' 995, II\IIX dIugi,,DQeIIieg
ll!O.OOO km. S1an tdI. Opony Uoowe, biaIy. la·

O'IllJ21'

WóZEK ~ -0-aJ6.911-044.

VW Passal(l988j, TIIl0«l2~13,

.,-

OOM · SI3n ~owy, 51 arów· Wd~ (O-17}

229·57-70.

""Jl06Z

... 1131l1li

".,,,.

Mon~

.,-

MIESZKANIE, 51 m, ŁańoJI. (G-17l 563-91>-78 ,

".....,

""Ui1l

ElElCTRYCZNY piec tWemczy I garmażeryj
VOlKSWAGEN Jena 'M, 1989. (0-17)276-2S-

MIESZKANIA do "'Yf1IIi9t>a. KohIszowa. (11-17)
221·11 ·53.

CłłOINKI ~i~,1If1c:It..

cnv, bombId. sIrołi. świeDe. oiwieIIania

OKAZJA I DliaI!a - 90 a.1I'1Ida - t.\ldcowa. (0-17)
227,11-.'10,
OMEGA - iIl!28da: Ut$I9OWy apąt\inIeIt. 110 m
1Iw, - ter*\.f11, Irl k.irnienicy. 4 pokoje, 110 m kw"
działka. ~a.t, srrycł!. a:!<1I!Um. 852-55-50.

Rzeszów (017) 852-27 -76 . Przemyśl
Jarosław (016) 621-55-97. Mi elec
Dębica (014) 682 -64-06. Jasło
Łańcu! - "DAREX "

.. \'"11'0

(016)
(017)
(013)
(017)

678-94-4
586-39-0
446 -27-3
225-77 -5

OGŁOSZENIA

.,-

OMEGAspaeoa: ~ I, bez;ośfemo my trasie
RllISZÓW • Łal\o.Il (1CtJsne). BS2-S5-S0.

OMEGA SptledB: 27 ha. przy 'asie na KlallóW,
p04 Rl~. 852·S!rS4.
PAWILON hiVdowy Rzeuów. ~. spmtdam IOO~. o-6C)I·537·58Q.

.

.,-

~22-82.

"'pr"'lr""~1

ClYSZClEl'l'E (!y<'oar>OW
8171

..

,

857

" ~,,

ClYSZCZEN'lE dywanów . irnpfegnacja: 857-41·

.,-

SPRZEDAMdomy • JasłO, JerosIaw. 0-501·136-

'""

"

I

856-83·~._ 1

SPRZEDAM azlanll DI.oCIOWIane 12 !/Ów, JatosI.1w- WIdna Góra. 0-607·SOS-64J.
SZEREGOWKA · Rz«I:fów. tel. 857·57-81 .

,","'112

OOCIEPLENIA, aCl8ptacje. ogOlOObulkr<i1SIlII.
,WN.JMR', leI. (0-17) 6S4.7G-17, (0-15)823-~·

-,

.,...

FIAWA Bu<lc7wINIII wyktnIje I((wftpletne ushJgi
od Jaru , Tel. kom. ~Sl:H)o19,
FOTOGRAFOWANIE · 865-78-57.

SZEREGOWKA ClęIldcwo ~ 1162·25-

flSTALACJE ~.~sl8d1<om
puIeroWe. k~. JIIojekty.
0-605-

lJb rołlO •
Tel. 865-76·85,

.

budowlaną

"

'~

KUPlI; dom ct"ewrian)' do 1OZbió!ki.1eI. 0-li0-J35..

'J<,

JOMI aSlG442

...

.,-

JDIUtY,

"'

INSTALACJE
873.01-30.

~e·

cme

OI'HznaCleniem pod bo./dOWIJC!WO wieIoo:1dlił

ROLETY

" 'lUI.

~OTEK

...
.,k·

eSl48--'<

."

"'
SERWIS !lIie!on6w ~ Napraw<!' uwwani8 SimIock. leDIm. (0-17) as,t·7l!·99, 854-78-

"'$2""

853-70-48,

" '1'*

SlKLEH1E DkleI1. (0-17) 229·53-{)7.

..

l, 862-45-n · NaPfIWll.

KOMINY · labezp;eczan;e p!2ed niszczeniem
.5TAW.X'". (0-11) 654-94·28.

.,-

KOMPLEKSOWE ~eni8 wnęlrz, 18OlJdo.
WI podcIuzy: 856-9'·711,
KQPARKOSPTCHARKA ·0-602·102-666.

.,~

KSII;GOWOść , ZUS. Tel. 0-60M18H56.
KUCHENKI . Ilie<:f<i.

....1.112

~ ka!k7we. gorip! .
CERKAFE L.ląitk ~ 149, iti, (0-15)

871-37-93, ()-603·750-246.
~,~

IiALOWANJE · 85&-lHI7.
MALOWANIE, adaptacja podDIszy. wtiIy. rigipsy: 873-*-58. 0-90-381·263.
..... LOWANIE, szpadlIowanle.~, pły1.
III. ()-602·S21-e32.

.....

a5W5-14. MonIaż. apm!daż _Poego ogrze·

TAPICERSTWO · 853-68-01.

. ,~

rIa. uybIcO. 1

suI)'

AUTOALARMY, ~e. W~awska
~.ce. 863·43-62.
AUTOALA RMT. 862~.
AUTOłłDlOWANIE · O-502·267-!in

.,.,-

.,-

TYNKI, wyluWkI.
871·92-40.

Slp;1Ie~,

UKŁAOANIE piVI8Il. pIy1ek.

WOd. · kaIl.. CO. ~ 871-48-15.

VIDEO · FOlo. 856-71·n.
VIOEOALM ·

.,-

856-83-3oł.

BEZROBOTNEGO ześrea*rl~ w
Przemyślu na ilallltlYimt, ((}olS) 875-011-28.

VIDEOFILMOWANIE • ~1-a3.

CHAŁUPNICtwO dosIawa, zbyT, 1JIIIOWy, Infor·
macje be!platne, dOI;jCZ 2 maczki. Hł· U Pa/ron

02-671 Warszawa. box 10,

(}OS03~.

'"""~

CHAŁUPNICTWO.

0-603-408-138.

CHAlUPNICTWD. o-so:J..S47-91 S.
CUKIEFltłKA.

..,-,-

WlDEOFIlMOWAHlE, ll-606-66O-956. F~,
BIl2·71·1S.

iI\ASA1Elecmic:za u klienta Rzeuóooi. 862·51·
~,

I ~ --"· I
oIolł22l11

PflZYSADA Grzegorz, rehabililanl: b6Ię ~
Wpa. stawów. rwa kU5:l:owa. .. (zabiegi): J(RUKIEREK". (0-17) 8!.J.~52.
REHABlUTACJ .... zabieg! bez 19rmiOOw1: .,KR1JKIEREI(". 10-17) 853-33-52.
., ~

. STOM - PROr. Sikorsltiego 98. PoPiełUsZki
6I22A. SIomłl10i0gia. ZMliegi w 1IłcliriJ. proIe1yka ~eśniejslymI meloda~, 857-44--48,
8S2~75,

SZCZEPIENIA pnl'Ciw
SOHSET Suits Moda Męska poslIIk..;e 0soby na ~ kietOWTika oru SprlVd.tw.

-',
ców. OJ

Oflll!i$t ~ ze zdjęciem
kierować pod adres: SunaeI Suits.

lIIoHny
31 {)21 Kraków, ,J. PoriarIska:12 z 00pisklem

STSTEMY

gfypÓI:

..ASI<tEPIOS'.

"'..."

-~

tM1NKQWSKI I.IareIc· urolog (zabiegi): .KRUKIEREI<", (0-17) 853-33-S2.

.,~

RÓŻNE

""2:1<

MuIti4ołk.a

.,-

STOMATOLOGIA · iTIJiar1I'I . (0-17) 856-43-65, (}o
602-659-907.

• zys!( 2.500. 0-503-836-

,""

.,-

""..:l"
WYSOKOOOCHODOWA! 1l--605-!N9-384.

la· CIWóch~. ośrriu ;neosIawkSell ~
d1owych, (()-I1) 857-4Q-n.

MIKOŁAJ ·

Wizyty: 85&-7&39,

-""

WIKOŁAJ odwiedzidzieci wOętJey, 'łfI7'/I'I~od

14.00. ~: \eł. 682«1--40,

na błrdzo ~ wan.ntad1. (O17) 871-42.78, po 19,00,

00 sekre1arialll, dz\akI SClfZeIIaŻ)'. 0bsI0..9I ~

DAW grul, 225-52-«1. 0-602-105--124.

.,~

ZAPRASZAMY do WSjlÓIJ)faey. lnłom1acja: RleW1łt. .... Zamkowa 9. IBl. (().17) 853-48-01 wewn
45, w drIIiId1 5 , 6 )(112000 roII~. wgodl. 12.00·

POWlERZCHf.llf pod prtIIa:sjonUle ~ r.a
wysoklm budynku ,CENTRUM 20Cd odpIalrie
~1ę!lnImy. Tel. (0-17) 857-4!1-41.
""1"' •

16 .~ _

SYLWESlUI. ~ imprezy, 858-04-33.
SWtĘTY Mikdaj. f~ ~

laIoz;e .

I.

ZATRUDNIĘ ~Z~. Stwr

,--

"""136 ,

...

WYCINANIE, ~łnie drzew • 855-23-61 ,

PANELE · 229·' 2-3oł, wIIiczoIltIII.

,""&3'116

mac_ ADfl, Iel (0-11) 862·91-&1.
DDDATXOWA p!2C3: SOO· 1000 11. Tel. (0-17)
85-ł·65-89 (13.00· 16.00).

tALUZJE .DOTO". n:li6~ wewoętrlnB · ma~'
,"" I. ~ .

low!I, zewr>ęIml8·~. ~

ltlWi. 0IWJa. 852-00-21.

PANELE.~·851·75-07

tALUZJE .ŁAŃCur 226-6().81 .
PlYTKI • 8S2·~25,

tA LUZJE .MYSZKA' • 862·21-02.

PlYTKI · remonIy I8S1·23-19.

iilLUZJE ,.NESTW.

PŁYTKI,857·21-84.

"

.,.,-

CYKUNQWAHlA. 221 ~59.

Pl YTKL ~. 856-SS-3.2. ()-606-714-969.

filLUZJE, Łańcut 22.'>-45-13.

remonty, ~a!\III. 863-42·75,

'""830'l

OóśWlAOCZOHYCt1lJl'edS\iIWicJeIi toardowycfI
l wIa&Jlym~, Hur\oWnia ~

RasWw.0-605-618-535.

StO)""~.

181, ()-602oÓ72-127.

rolety J,E$TEK' . 8S3-S9-23.

,",'I'611

.,-

tlLUZJE, roIeły. martizy, !)ramy~. 863-

tALUZJE, rolety. Rzeszów ·852-&1-6-1. SIsIoWB
Wola • 642·51-ł'1. (}O502-4163-920.
.,~

UDOST~PNI~

,'O,,,,.

rModcIIaII'IiI V«nit [ ~ z wym.

pów. (0-17) 86s-&2007, 8&$-61·11 . ,ZELBUD".

.,- .......

ZATRUDNII; plU<l5111WiciB1i l\andbwyd1 Z wła'

WESELA · 865-17·22, 0-601-4n·702.

ZAnlUOHI~ w Kro$1it b/aChaIZa Itakietrika w·
"~l Pfakl)'lo:.il, 181, ()-6()6..179-440.

.,-

ZESPól muzycmy l loQfi w ,ytweslra. (()-1 7)

..111.0:1

ZESI'Ot I27&-1iO-2I ,

.,NAUKA
.'~

ZESPól· 'Il'eseie. 750 li. (()- 11) 226-0&-26_

oQepI." chwl22HO-

f ALUZJE.

""',

lIlIIO! w domu oIeruje wydaM\ic •
0-501.072·10[).

ZA Tl'IUDHlĘ l*ialr\I w POZ.ZapeWllilm miesz·
kanie. (Q-! 7) 243-&1,90, po 18.00,

.-

Pl YTKl panele • 856-1 HS.

Pl YTKl, remonty . D-liQ.ł-4.ł7·513,

DDDATXOWĄ

Iwo • 900 DnIł1o.

Cena 2!i

li. Tel . 863-33-:12,

"' .... '1

",'UlIO

"um

.,... 11111

ZESPól · sIuOOówkl. wesela. 854-41·$7"

PANELE, 2711-74·58,

Pl YTKl. 0-50:!-9Q9.809.

SPRAWOI r:r., d:ICe!oll1l mą prarować. Tel. ()1106-446-160. (0-13)~.

....1• •

'"

.,-

.,.,-

..l1li011

VlDEOALMOWANI E 851-33-46,

CYKUNOWAHlA ·221·96-3oł.

865-79-06.

AVOH · choII5z zosJaO: konwIWt1ką· zadzwol\
852-44·12 Itb prl)'Irtź do bklIa • Rzeszów • Ja.
giBłońska 101
""I2r!O

ULUZJE pionc:Iwe. hlr1 od 22 li. 852.a5·n,

CTKUtfDWANlE,~.

"

SKŁAOANIE ~.~785 .

WYCINANIE, przycirIar1Ia azew. 857-41.a5· 1

PŁYTKI,

PRACOWAlEŚ Iag~ N'emcy, Eurooa Za·
cIIodIIia. Odzyskujemy podatek. (O·71)385-2Q-

" , ",

USŁUGI

lUSZCZYCA: IkuleczlWI (0-32) 27&70-27,

,."

SKŁADANIE dugopisów w domu. Dystr,'lJu1of
o:IJgopisów. ~-4n-&l4 .

USlUGI INtIcznrI. 0-&04-739-391 .

KADJOWSKA· Kryda W&IIda· rauma/oklg' In·
"XRUKIEREK". (()-17) 853-33-52.

~:

PROF. Almej Langner. dermalOlog [1USl<:zyca.
bllllactwo. ądzł .. -): .KRUKIEREK". (0-11) 8!.J.

AMfJ1VIWłSKO · wtosIII ~ liWIó'I sprlU'
dilwcOW • dC:Itadców finansawydt. (0-13) ..:3&-2830, (0-13) 436-48-65.

rerooncy. (0-17) 74S-

IMPLANTY SIOIr1alOlogiczoe .BKlOEW ' (0-171
852-57-38.

SlÓW. 857-83-02. 0-501·535-999.

.,~

,""II'.

Pl YTKI. panelę podIogowu, $cieme;o.607·191-

CYKUNOWAHlE, 862-05--41.

....em,

PRACA dla mężczyzn przy przedświąleczne)
sprzec1PJy karJli, leto-501-393-528.

""'ł2eI7

Pl TTKI, meIowaroe, urmoncy· 0-603-527·181

CYKUNOWAHlE · bezpybwu, TeI. 852-89-03.

"'"'21111

.,-

QABINET C1WurgIi PIe5łycznaj dr Oaoo1a Kacz·
~ Kraków, ~ 10!1. (0-12)633-41'
56.Wdai piątel1, 14.(1()· 16.00.dr;Inr,(O-I2)285-87-39,1:Odzienni! 20.00·22,00.

.... 17tOl!

pIyIki. r&mOr1\'y. 191.

tALUZJ E • etI!)' tunr.urencyjne: 863-44-19.

CEKTRALNE ogrzewariR, 871-37-82.

PRACA bUowa. WykslIak:erIie Iurysłyczne, Tel,
852·28-99.

ADAESOWAHlE. ~aoaróa. 0-501-39&-57S.

3ołl.QSO.

...11311.;

ENDOKRYNOLOG · JarirIa PartyIr.a. specjaista
dIotób wewnęlrlllyCh • Gabinet Orzeszkowej 11
18. Rla$lów, 853-41-{J1.

WIZJA TV. C)'fra+. 77245-31. ~.

BIURO RacIlunkowe . T918S2·31·90. 852-9G-79.

BlIJflO Rad:1Iriowe .MARKĄ' • r~ ZUS;
8!.J.37.7Q.

.,-

l własnym $8.!TIOCflOcIem

i lIIy\em na rozwóz pieąywa l j)I!Ikami, III lerenie lfIŻajska. T~. ((}o I70 2(,2·79-41.

ADRESOWANIE koper1l1a engieIsI6ej 1Wm~ wy.
s-,1IIowei. 1.000 sztIA< 350 Iurnów. DoIączyC 5,90
maczkalli Wy5yłarrr'/ inIorrnację. AlU 132. pLac
Tysiąclecia 1. GIogów 67·210.

AKWlZYTOfIÓW zdośWIiOCZ.nem. 181, ()-60!1-

REK". I

,""e.1

MURY, ~ ·851·:12·16.
. MYSZKA" · rolely, bramy rolowane,
862·2Hl2,

.,-

Pl mARlE, ...ykor.arie balus1rad: 853-68-21.

PTE Kredy1 BanIw ' lalr\Dllll\Wizylorow (a~).
(0-17) 852-60-36,

BIURO RacI\I.I'Ikowe.PEGAZ"~)
• 852-86-15. WarWlWWl5I1,

BIURO ~ (ic:ero:ja). 853-24-O:!,G-603602·280.

.,-

Tel.

(cod:tiemie),

NlESKOMPUKOWANA · domoWa. 0-603-762·

"',

P1IACA chakrg.róczil. 0-603-601 -426 .

AGfHCJA zapIati za rtIcIarnt na sarnoeI'Iodlie.

WIOEOAlMOWANlE · m·22-88.

1wc::he<JtI.~.

~-z
MENAD2EROWIE . agenci ubezpIeCZeniowi
prakli'ąl ~p;.ga1su 0Ie<1a ~ wysoIde
JlIO"ilje w ~ 1 1~ raottqą, 0-6()4.2541.9.

,

me. 2.000. 0-&')2·395-001 .

"'~

BEZPŁATNE I)ada!u gi'neIwlogiclne I(QI)iet 30
• 59 lat KlirOk:B .ASKlEPIOS". ((}OI7) 852-$-65

Norwida mo.

.,-

TRANSPORT ·1ItIio1 G-6C2·120-328.

BEZOPERACYJNE mania Urnrcy tOlc~.
~. prootaty. l!8InOfOir:16w· ().6(Il·214-388,

zuch!sowll!ll koperta. dwa znacrld lulam .BAH" O!HOO PIodc,

POSZUKUJĘ ~

,

BAllEUCH AnIont- hBmOfoidy. t/Iorobv ~I!I,
()(I)yInicy..... ,KRUKIEREK". (0-17) 853-33-52.

domu.lnIormaąe.

P1IACA od latu. 853«)-48.

MALOWANIE, 1apeIowBnia. szpad1bqr'" 856OO-~.

""Alll'

MEO!APRESS zatrvdrli na poi etal\r ~
!lO pracy w domu, Siaki wynagrodzeroe DeZ pro-

. POlSI\:A Ekologia'. 0-005-949-384_

PRACA

'MOSóW. 0-601·214-388.

630-373.

I PRACA w hanr:I.r • W)'$OIóe ~: O502-225-470.

TRANSPORT · 0-602·267-577.

WlDEOfIUIOWAN1E. Tel. 857·16·911.

~.((}o11)863-1&-06.

n.

SYlWESTER · SIowaeia. Pary.!:. (0-12) 632·
18·16.

DAMPRAC/Ę

. G-602· 1 02~.

IiALOWAHIE, $lpacł1lowarie: 229-łS-1 5.

MEBLE r.a wy!lIIar '
AUTOALA RMY. blokady. centrUIe zamki, lufo.
ma1yOVle wląwIikl iWiale!. radioodtwarzacze
Blaupunkt .AAGUS', dr inż. Adam Węceł\. Za·
wIIcowa 2/ 4: 857-4&

www.QIWod.atm.pI.I0-84)66oI·~.

,

VlOEOFllMOWANIE

ANTENY, dukode!y Polsatu. ,WI1Je TV". 0,11"8.,
871-36-66. 0-601·1e662.

ROl1oczl,

FORD Trar$I· szullam lIIacy. 2n·l !J-43.

0-600ł-666-057.

paesIIąaIie ~

(0-17) 853-36-63· PfałJ.lo!Ió'ioki. miksery.

Lwow,

POSZUKUJ/Ę

TRANSPORT DVSem,2n·1S-4J.

KOMINY · ZłIIelOilJCZanIII; 863-67·24.

'"

"'!~i

SYlWESTER

SZPACHLOWANIE, makM'ari!r. (0-17) 226-82-02
hb O-W8-2~ 1-902.

wkład)' kominkowe. Wykonawstwo.
montai·~, Brlllll\'l\IIpik:rIa. TeI_(o-

leI8wizo<ów. 863-23-92. 0-60&-008.
.....2~1

SYCYUA, Rtym. N&apol . belJll(lblernowo wy.
na!em e\l1Oliarów. TIII , (0-81) 825-06-10.

,",'DU1

TRANSPORT · 85NN-65, 0-606-515-011 .

11 111 ((H 7) 857-7()-35. Na!nlwa ~.
IIl<łaprawa

oIo U'O,,"'

""I0I:l'

"'1211

11 111 (Q 17) 863-1&-53. ~ teIew\loróW.

MAGISTRA larmaq, Zakopane · 1I!lteU. moes;z •
kanie, ~ ~ QIlIia"). Tel. G-«I5-

1OflAi ~, ~ itp, tktwó:z. ocltiór
PRZEWOZY: ~ Ancona. F~ 8rtósi. Bat1 , Tel. (0-81) 884498.

KOlotINKI ,Dwofek SwiIczł'. Jedna 1
Slyeh eUpozycjI Podkarpacia. III~ lir·
ma, Tario. łl)'bIIl) . ~1 ,

17) 221-93-91.

BADAłł1E

wyrobów l

INSTALACJE mla!ro' gn:ewczu. 857·15-~,

",

.,-

.,~

,",1"r.t1

KOMINKI ·

USŁUGI

.,.,

'"

ROLETY. bramy gararowa. 563·55-99.

nlAIłSPORT

.... Tel. &53--6&-53,

APPlA · Rzym.. Syqtia.laL (0-81) 825-56-53,

nowiny

AlITOKLAWY gra'll'i\acWla, podQśnierIiowe.l<.a.
SHlWe, ~. rlllY ·leasing, (0-17) 853-57·1 t.
(0- 1ł1) 621-47-64 .

wuj, 0-&16--852.Qi5.

kt6Qyly. (0-17)

INSTALACJE, ko!Iownie. (0-17) 222-33·24. O001-95&-8n.

SPOtDZIELNIA ~ieaz!laroiowa .GEOOEcr w
RzeszowN! • k\4li dziajkI na l8I'etlie Rl~ l

"" ,,.,,

dzoemie. a~aktyJll8 C8IIY. ,WAGAB\JNDA'. Przemyśl : 67.5-0!!·2~ . Jarosław: 621·12·n, fIll!$lÓW '
852-00-36, KobJszowa: 227·1 8·90, Lubaczów:
63:1·39·19. SIII1OiI: 464-39·93. Krosno: 420-12·
76. JasIo: 448-18-90

•

IDEA · zatrudrf: o-502·1~.

! I PARY2· Rr,-m. Neapol ·lo"oayn· Niemcy: (XI-

ROLETY ~riJWe,!U.Ilję pionowe. ProcM:enl (0-15) &ł4 ~I3.

SPRZĄTANIE·

NIERUCHOMOŚCI
~an.,

ROLETY

8'i2.Qó-21

,",

INSTALACJE c.o.• PUY!4CZa, kelty, pieqki.
3flIZ!ldat. manta!, 8S6-13-el . 1J.603-13:Hi113.

KUPNO

OOTO

..TURYSTYKA

ULUZJE, rolety. 225-60-91.

HTDRAUlIKA · 855-23·61 ,

.,-

SZEREGOW1(A do ~ D-OOS-278..ł1 8.

ROLETY

DEKORACJE baIonowII . (0-17) 8&C--l0-4S.

"

BIaIei.~.

.,-

~-

(0-17) 223-(l4'51 , 0.607·5S6<l3il .

ROBOTY ~enowe. UIIII(W'I!y: 0-003-0'7·
781 . 21&62-1l4.

DOMOFQHY. w;leodornołony • m-4S-37, 0«\4.

I ,

DZlAlKI;

... nDll

PRlEPRDWAOZXI .18n1fl\. 853-96-n, o-rol·
487·798.
Ił\GIPSY .

CZYSZCZENIE dywanów'

~

SPRZEDAM dom· Prle_sI<. prq c' •. G-6();).
272·9"4

71,

PRZEPROWADZKI · 850-43-66. D-6C1-4.38-525.

L

APAAAT BRTIeczy bIofe1Of)lllS8m aS1ll'ę.""'·
wb. reuma1ylJfl. TIJ$Iy alergicme. odezuIani8.
GabineI.,BIOTERAP1A·, Rzeszów, ul ĄsI'I)Q 10.
1111. 852·5s-63,

I1ALUZJE. rolety • Lwowska .5: 657!;~ I

POKRYCIA 1IiIdJDWe, ().602·7l!5-195.

CZlSZCZEtlIE dywanOw, 1BQiC:e<IIi, 856-82.

,~

....

CYKUHOWAHlE, uIIIadanie. (0-17)

1 - 3 grudnia 2000

'"
AR .....

pIad 1,200.' ~ ~
reklall1f ma TwoIIn wnocIlOdzie. Gwaran1uje
~ pIaci za lok z góry! ~ na domo.
~. Fima ,.OI'll""'", KOI1a<11eg061 , ~ 1 63
Ka\OWice. Zalącz llI8CZki na hl polecony.

AR"A ll5ł..gOWIIl.IItnIdrI osoby. Chę!roe letlCISIOw 1\1 stancIWISko KIEROWNIKA OBIEKTU (Ol"
~acja P'1IIlI' ~ SClfZątaj~, Praca na Iern Rzeszowa. (0-12) 423·2S-85.

11 j KOMPVT'o:FIOWe ~. JNFOX", 852-36-08,
~ 31 (poIIOj 21Sl . RotWnylodaOrzel

ZWROT l!OdalkU da ~ w NiIImczadI.
((}o16) 67S-01·36,

ANGIELSKI · egumir1y Cambńdoe, l1iemecki
(~aminy GoeThe ·lr8titIll. MIski,~.
łrancoski· kursy wRlfilOWie I LWIcucie. na 1~
pcziomacft zaawanlOWar'iil. PROW.R. Rzeszów.
LI. ks. Jmwego 23 I , teL 8&2--40-31.

OI'IZ szala agetICf reIdamowIIj. RzIIS2ÓW. (()-17)
854·92·12.

~.

.,~

MEDYCYNA
ALBADENT SIOmaIoIogia • be2IxIIesne Iecz_

.,-

zfbów 1e5ertm. ~. Rzeszów, l8l1lt1OWlez~ 3:VJIj, ~·23-Ill

... , SIN;

ARMA ZBInIdriIectrillóW i~ eIeIcIr')1<ów

.,-

dosIawa. od-

ZLECIMY 5l<!ada"
1lIOf. G-6C2·361·S43,

ANTYNIKOTYNOWA łef2pia. Aoa<Il BRT. Gabinel.stOTEAAPIA·, Rles.zóW, ,J. ~ 10,181,
" , * ",

,",'1II3iI 1

ANGIELSKI atlo niemiecki z Itl'fkiem ~
skin.1riInrusIU'n lJb ~ ~ KGlegun ~ ()t)cych PROMAR • INTERNA·
TIONAL PaltOrlal: Uriwersy1e1 J~. lh...·
..,. Pfl)'9OIOwuJąee !lO mau. na WIia i dio rre-1\Idl$rÓW, ~certyfb1y llIIIjotr'ości jęz;yka błzroesu,

tel. (O- tn 853-55-20.

~-

nowin _

1 - 3 grudnia 2000 r.

FRANCUSKI .. kaepełycje: 855-24·98.

PIASEK.

ptYnU,remonly. ~..nęIQ.

<*0111II1II

.,-

.,-

lIemit .. !Iostarcą: ().f;()2·194-323.

52-25. ()..6(l8..ł!21..()38.

TeI.SS7-

..,,0130

NJEtotIECIO, Itaepetycje, 865-49-33.

.

PRACOWNIK ~·

.,III'Il11'0Ii

SAlINY fińskie. tel. (()'13) ~·I!),n.

".

1Y122IJ

FUNDUSZ 8II8)'IU1y (Illiar). o.eol ·$I6-009. (O.

16)618-33-99.
<o, .,~

GOTóWKA

!la

~ta. 001 ~. (o.17)

.,-

KREDm bel~,ll111lbkiodl850.

salonowa. O-6OHI20. ()47, po '4.00.

CiIIbanIt(o.17) 853·§8.13. 85().6().50 .

kI.n, Rzeszów, 857-66-

SKOMPUKOWANE ~ wnęłfL Um0wy. soIirtlość. (0-13) ~1 ·~.

KREom od 1000 do 3000. bez
cieli, o.eol·51&«l9.

TANIO 5dlOItr', pań.:iety. panel&. usk.gI. U~

TRANSPL.ANTACJA wlos6w· bezpłatne jron.
SIJłacje .. ~, 2 grvaI& " ~ Il-001-321·

,"o

.,-

pon0 !I!lI'ZedaZ ratalna. FII'I\a DflEW-cHEM.
ReilIIIIiI 29 B, IeI. ((l-ln652-97·716,

WYKANCZANIE kompleksowe mi8sZi<ań. ;mp.
!aCła poddaszy, mornal: okien. Transport gratisi
Rzeszów, ()-6OO..120-%6.

ZDROWIE
.,=

ZGRABNA sytweIka I zdrowie. MaJa Akademia
AuchII. O·60N55<I62,

WYLEWKI · O-6Cl3-OłH81,

""'7$$'11

HURTOWNIE

Ra-

SZÓW, tel. 8S2·13-ll2.

I'rJWg odJ>r<t.it lir

""'q ...

w.

SesjtJ (ca 3 tygodnie): pilJte/c pO pOł.Jdniu
i - . . (la.lo:walerOWll""'. raty).

• dodruki ślubne

81& .... ill/""""""; m0Ia «:;)'Jhx' pod iti.
III' (0-171 ]42-6).05 ..",, ~. 101.
~-<2U3

(0·/2) 633·02·22.

Makijaż ślubny gralis

MIESZKANIOWA

SKUPUjt;l\IY:

ul. Gałęzowskiego 6

• zlom stalQwy 0 ,2 1 . 0 .18 d/kg
• lkJm mewi ~""lR>W)'Ch 3j()· 5.80 1.l1kg
• makul.tu~O.IK ·O.J0 1.łlkg
~~

"",N)

PILNIE z pr:lI'I'tÓJ wyjazllJ spr:zadam bat gastronomiczny w centrum Rzeszowa· ba-dzo alfak·

mieszkania własnośdowe :

37-450 StsIowa WoIB. ul. PrzlImysobwa 19,

• 2·pokojowe, o pow. 52,30 m kw.
• 5-pokojowe, o pow. 84,70 m kw.

Pl..,\,n;oS(:OOTÓ\\' K" WO)o:IUIX.lStAWY.

ul. HandlowB 5, fBI. (0-15) B4Ui2..97,
842·7fJ.16, te/Au(O-IS}844-4UI.

POtyCZKI ~, kredyly hipD(eczne, in~. mieslk.riIwe, .FAKTOR", ul. Qku.
Iid<iego 16. 35· 2D6 R28SlÓW, 1$1. (o.17) Sfi3..6G.

oraz do wynajęcia pom.iesU'7.e-nia biurowe w budyn ku,

".

Gulęzowskiego

6&-12.

lMorma'cje

.,-

''''RD . 1brWIy. dodatki Icrawi!óie, Rl$$lÓW,
ul, W~ 7.181. 854-76-7& CbiżII.alBldo5O

MATRYMONIALNE

.,-

BIZNES
Poprowadź

przeIISIBwicielslWO. iMe lub
~ac.i 1 fimIą. kIOO! ~ za 100 oIer1
WSpOłp'aey od prowcentów 1impor1emw 1 cale90 kraju .•TEDESLOOISTICS POLSKA·, lei, (O.

..,'I,MIII

(0 17) SS,396.3<)"'.IJ. (O!?)

Td<f"",
Ad",,,

uLK . aOC'lri</;i<g,,<)A

ko .... sko - miC!i1.kaniowy I . cOOzicnnic
opfÓCuoból. od god~. 12.00 do 15.00

J~·2 10Ru\~'"

ceno,,"ł'

lub lelefonicznie. nr 85J·20'()) wewn.

59, a doIyC1.ójCC wynlljeci~ po!!11H:sU'7.t'1i
biurowyt:h, wcwn. )3.

Osl r....,.,ny pr.... m"",.i~,,, ;1I>111""ji w ... l u,O<)'t.O .... "ych 1A1~I Wach łr ""~u

n. '1,;aLośt .UOO<I"'. y<h "'oC"'"

<, odr..,,">"",u.br:I~ B""""""'ji ,

,.ANI ...• • Ma~ zaptaSlll: 652·37.04,
tonowe 15. Kcjarzymy pa'Y syłv;estrawe.

Wyższa

FOTOKAT ... LOGI malrymonialne. SoiOOII cha·

Szkoła

rakIe!ystyIó, iOesy koOieI. męielylrl. Całość 35

PODKARP... CKIE centrum '-Ia~monialne
,HASKO' s.c., 37-450 SIaiowa Wola, &Icr. 202.
Tel, 0.$02· 122·104. łHi()4.976.fJ93. hIIJl:lft9.

.

Ekonomiczna

,

lIoIydI. 00rJd;I:Iw0 • ,DYSKRECJA·· zadzwoń. O.

NOWOOESNE
OIINAI DRZWI
DREWNIANE

604-507.(J58, Zao.rIaj,

..,11111'

~IUlOiII

w Nlsku
37400 Nisko
ul. Sandomierska I

artr, UIoVf

IclJfax (0.15) 841.37·98,
lntemel! http://wsenisko.pt•
e-mail : wse@nisko.pl

MOłI TI,HRAI!S!

CWap;A/lCJA, swDllOk'..,

un

Myślisz

WPŁAĆ 1,5% WARTOŚCI SAMOCHODU
Czy katdy z nas nie zastanewia się Jak polepszyć swoją sytuację finansową? Jak wydać mniej
Jak zaoszczędzić? Codziennie szukamy nowych okazji w prasie, radio I telewizji,
W dniach 1-3 grudnia 2000 r. stwarzamy Państwu możliwość zakupu dobra luksusowego jakim
Jest samochód. Jest to szansa zakupu na fBty bez oprrx:entowania bankowego.
Katdy kHent zgłaszający się do salonu sprzedaty w dniach 1·3 grudnie 2000 r. będzie mial motliWtMĆ płacenia RAT O POŁOWĘ NIlsZYCH n/t w innych ofertach, a telds otrzyma preferencyJna ubezpieczenia AC, OC, NW,
Oferta dostępna d/a wszystkIch w tym talde dla osób bez stałego zatrudnienia;
roJników, emerytów, rencistów, studentów oraz firm.
Nie wymagamy poręczycieli, zaświadczeń o dochodach. Wystarczy pierwsza wpłata f dowód

Od lutego 2001 r.
WSEw Nisku
ZAPRASZA
RZESZÓW:
• ul. Pny Torze 1, tel. 863·68-80
, ul. Bardawskiego 4, teł.
, ul. 8 Marca 9, tel. 852·30-70

na 3-(etnie studia licencjackie
dzienne i zaoczne
na kierunku:

EKONOMIA
specjalnoŚĆ:

• Sklep patlonac:kl:
MIELfC
ul. Sanlklmlerska 6
tel, 583·74-29

Informatyka w

Zarząd zaniu

Wpisowt wnoszono!' jtdllortl::;YWQ

wy/wsi 450 zl.
Czes/le dla studenlów SI/u/iów
dziellnyclz wynosi 500 zI ';.Q m-c,
d/II slIldell lów studiów ll/OC1.·
nycJz 1250 : 1 t.a semtSlr.
Uct.elnia /lUl mo:./i.mJt wkwu-

(CH Faraon)

UWAGAIII Tylko w dni.ch 1·3 grudnia 2000 r, pierwsza wpłata
zmniejszona do 1,5% wartości autlr,

lefOIl'(lIIill ,

Rzeszów: C.H. Europa II
Al. Piłsudskiego 36
tel.
7) 8528218

Kandydaci prtyjmowani są
bez eg7.aminów wstę pnych

+ choinka 1,5 m
GRAT/S

wg kotejnoSci zgłoszeń.

U nas nie ma haseł reklamowych,
u nas są fakty:

Wydawnictwo ,,R-press" w Rzeszowie

.... ........__.
bMW· ••."".,.,

Fakt nr 1: Jedyny w Polsce kredyt O % w

....,.",..,/. . . Be "".",,"

ljeżeH

nie chcesz zapłacić pełnej ceny za samochód ~

złotówkach'
oprocentowania)

pożyczamy bez

Fakt nr 2: Wspólnie ustalamy ceny'

.",

(razem stworzymy najkorzystniejszą

lp;

ofertę

d/a Ciebie)

ŚTed8ie..,._

-d_cyjDość

-

zaoJomoóć Io~rynku

a

dełwiackzenle " pracy pn;edsła"kieIa baadIowego

WYKORZYSTAJ TEN CZAS

__

OfcrqjcmYi

_.

przyszJości,

(} nowej specjalnosci?

Zapraszamy do auto ryzowanego salonu sprzedatv:

• dekawą pracę " renomowanej finnłe
a

Q

(} studiach.

SKORZYSTAJ Z KAT
.BEZ----------------------------------------------------------OPROCENTOWANIA BANKOWEGO

-co . . . . .j

do mie.'1.kUl)
w biuru spóldzie!ni.

prą ul.Gal~/.owskiego 6./WJał ~1jon·

~S,396.30w. iJ

Proponujemy bard1,o atrakcyjne warunki

.,A·ZEr. Kojarzenie par s~ . kamawalowyd! (20 zI). RzeszÓl\l. 8.)3·9H7

.~

zalr'llclaJenie na podstawie umowy zIec:eaia

•

• oferta limitowana

Res Motors - Rzeszów, al. Armii Krajowej 50 (obwodnica)
tel. (0-17) 850 30 00, 857 80 00

- wy......._ ......wlzyJ..
Preferowane będą osoby posiłlda.Mce zarejestro .....aną działałooSć goLIII MNłJ*acyjDy wruaCV....." IkłIIdaćpod..m-:
Wydawnictwo ,.R-press~ . 3S.Q16 Rzesl.ÓW
III. Unii Lubelskiej 3, z doptiki~ .,Dyrektor Marketingu"

w

odnośnie

można u1.yskllĆ

Da jem)' 5 Jat gwaranljj ( lub 300 t)'s, km) nil systemy BRe

WlNDyKACJ .... (H;()5.61łHi70.

'~

wm....

6

ODbycia m ieHko ojp

RSM.

24-93.

pubIika.pLł{ASKO.

.,7JłP/I

sprzedaży

,

·lw1lnywasZUJr7.lleO,15J.tll:g

.,-

oferuje do

!:!

'~kumula!Of)'<k> UJOlłl1:,

posiad!lją człopkowi, onCkYJ~CY

17)~Hi9,

osobisty,

..

RZESZOWSKA

KUP1fi: za!Moną s;lÓIk\I. o.5O'J.a32.a32.

HUAT odriety~·~(()'I7)226-

.i

SPÓŁDZIELNI A

<0 "'01

ey;-.a oona. 1).502·211).190.

,,·dIri. /5,1Z:!OOOr•

q ,,>dz.. 9/10. Pr:.",j prJ""litm
phi.
ci<' .. ud!"", ... ~~.IO "" "'~ ....) .............

·~ (prtIp11y~akcIa·fmej

InlormaC)łl;

• "'),P<'~yrJl"i~ sukien Jlubll}'ch
• s:j'C;t 1III mior( ... unit
"')'(IQ~'Qe"itJ (pitrw$C!t lftl()~(nit)

potyCZKI. ~ fin8rIsowe. (0.171851).

... A

ElEJrnlYCZNE ogrzewanie podIogowe.

rok prOOykcji 1')10
« na wy,,-QławcU! J 800 'd

Pjł'rWszcli.5Iwg

OOMKl ImiskOM. pelp. • ~ .......itr; da·
chowe: IHi02-35I·333, (0-171 862-46-611.
EKOENERGlAI 0-6()S.949-384.

·~I""""Ii!I\id'a"."'Ioi"i

!~

pOIęel'f-

.."a17'115

.,-

·:::r~WDrqIiIriJ
łl'gIrizaąIIllagiIł)a w11M!

POtyCZKI go4ów\Iowe. (().17) 852·26-61.

V6-62~.

BUDOWNICTWO
BOAZERIA MDF I PCV .DIHAAO" Rl\l$ZÓW ..
MiIocil 1SI. lei. 115:J.M·56.

OGlASZA PRZETARG
na ~ przedał. koparkO:'i pycharkl
" BIALORUS"

'1IIo::łIri:owo6 (żezw. "" ra~tin rg.
•

Salon Mody Ślubnej

IfORT/NO ZPQW l~",jfk. Sp" t M.
~/. f Qbrytvul Z

STUDIA PODYPLOMOWE

SlATlCA ogrodzerOowa Panele, brlWl'lY. ceny po""113311

.'111$' 99

SzKotA ZARV,DZAHIA

I BANKOWOSCl W KRAKOWI!:
ogłasza dodalkowe zapisy na

,..,.

~9,_. 25 : ~ .

,~

00.

WrższA

rIB dzialalrość . mewa 0ld0brIa. WlóbrslwO.
lWodeI $prlęIerft ~ itp. Tel (().17) 2(2·

FAJERWERKI .1'o.ń;Mria Rzeszów. Tel. 852.fJ7·

RUSZTOWANIA .. 851 -61-(18.

PlYWAHlE .. natAr.a I gimrw~ IIOrflkcvina tfa
~. M8!a AkaOemia Aucru. 0-602-755-062.
POUCEAlNE: SIIJdioJm F8I'macell1y\;lnU, SIlidm Projektanlów Mody, Rzeszów, 8&3-a().78.

00 ~ na tIJgl okres . atrakcy1la
CZiab (13 aryj, pIZy gIównej liasie w LeiajskY •

KlefllDId:

lilATEMATYKA, rir,ta. G-603·67\-233.
N1EMIECKI · !l-6OO-IS2-810. 852·S.-93.

OGŁOSZENIA

Kross
Tares Motor
Moskal Motors

Krosno
Tamobrzeg
Janów Lubelski

ul. M ięsowicza 10
ul. Sienkiewicza 145
ul. Reymonta 10

leI. (0-13) 436 17 48
leI. (0-15) 823 60 62
leI. (0-15) 872 22 22

CO-GDZIE-KIEDY
BRZOZOW
NOCNE DYŻURY APTEK
ul. Md<Jewlcza 27
TELEFONY
PogOIowie Garowe - 992
Pogotowie Energeryczne - 991
Informacja PKS - 434-16-02
Taxi - 434-19-19, 434-19-31

D BICA

NOCNE OY2URY APTEK
ul. Cmentarna 52
DYŻUR SZPITALA
Izba ~ (tA. Krakowska 91) - 670-33-82

l"""" "'. 00bę)

Strai Miejska - 682-42-34
TELEFONY
Pogotowie Energetyczne - 670-40-21,
alarmowy - 991

Pogotowie Gazowe - 670·32·51, alarmowy -992
Pogotowie WOlt-Kan. - 670-26-96
Policyjny Telelon Zaufania - 670-20-17
Telelon Zaularia Poradni Specjalfsłycznej
ARKA - 681-81-41 w godz. 18.00.20.00
(opróC1: niedziel i świąt)
Informacja PKP -93-15, 94-36
Informacja PKS - 683-39-74
Taxi - 670-31-92

Taxi bagaiowe - 670-JO-13
IMPREZY
MOK - XWojewódzki Przeg'ą<! Zespołów
Tanecznych M iko łaJki, $Ob., godz. 10.00

.IWONICZ ZÓR&
Pogotowie Energetyczne - 43S.0B-1S
JASŁO

NOCNEOY1URYAPTEK
Rynek 23
TELEFONY

InformacJa PKP - 93-15, 94·36
Telefon Zaulania - 446·47-1 4
Pogotowie Energetyczne - 443·52·44,
alarmowy - 991
Pogotowie Wod.-Kan. - 446-27·50
JAROSŁAW

NOCNE OY2UR Y APTEK
Rynek 11
TELEFONY
Informacja PKP - 93·15, 94·36
Informacja PKS - 621-30·59
Straż Mieiska - 621 -34·23
Pogolowie Gazowe - 621·58·61
Pogotowia Pogrzebowe - 621 -21·48,
621 ·55-63, 621·88-45 (całodobowy)
Telelon Zaufania - 621-23-36
Taxi Dworzec PKP - 621·21 ·18
Taxi Bagaiowe- 621-53-79
IMPREZY
MOK Jarosłew - ,Ne Jagody" - bajka
dla dzied w wykonaniu aktorów Teatru
.Maska" z Rzeszowa, pt., godz. 9.00,
10.45
- nWitaJ MikotaJu~ - Impreza charytatywna dla dzieci organzowana przez Miej·
ski Ośrodek Kultury wraz z Fundacią .Pomocna dłoń-, 500., godz. 16.00

KOLBUSZOWA
NOCNE OY2URY APTEK
ul.

Wolności 3.7!!J:!!l~;::''':::
~ROSNO

NOCNE OY2URY APTEK
ul. Wojska Polskiego
TELEFONY
Informacja PKP - 93-15, 94·36
Całodobowy Telefoo Zaulania - 988
Policyjny Telelon Zaulania - 432·39·85
Adopcyjny Telelon Zaulania - 432·30-86
czynny w godz. 14.00-17.00

RS DRUK

ORUKARNIA. WYOAWNICTWO

KALENDARZE 2001
3~6 FIzeslow ul

ZM" WI\I"" Sb

10-1118547·361
teL/r.. (0-171 65-40190

tel {O-17)~~93

,. . . . ,. . '"1>_-_
436-67-11

432·77-D7
IMPREZY
KOK - Maty ksląię, spektakl Narodowego Teatru Edukacji we Wroclawiu, pl.,
godz. 8.30, 10.00, 11.30
- 111 Tumiej Szachowy Grand Prix OPu·
d1ar Senatora Jerzego Borcza, sala fU
51, niedz., godz. tO.OO

LESKO
Pogotowie Energe\yCVl6 - 469·66·29
Pogotowie Gazowe - 469·86-46

LEtAJSK
NOCNE OY2:UAY APTEK
Rynek 22

LUBACZOW
NOCNE OY2URY APTEK
ul. Piłsudskiego 1
TELEFONY
In!ormacja PKP - 93·1 5, 94-36
Straż Miejslc.a - 632·14-68
Pogotowie Energetyczne - 632· l 1·06

ŁA1K:UT
!!"::==

NOCNE OY2URY APTEK
ul. Rzeinicza 2

MIELEC
NOCNE OY2:URY APTEK
ul. Ducha Święlego 38
TELEFONY
Informacja PKP - 93·13, 94-36
Informacja PKS - 93-16
PogoIDwie Er:ergetyCzne - 991
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Wod.-Kan. - 994
PRZEMYśL

NOCNE OY2UR Y APTEK
ul. Bielskiego 47, Dworskiego 2{1
TELEFONY
Inspekcja celna: calodobowy, ogólno·
krajowy telefon InspekcFCelnej - (0·22)
548·05-48
Regionalny Inspektorat Celny - (0-16)
678-38·70
Informacja PKP - 93-1 5, 94·36
Informacja PKS - 678·54·35
Inlormacja MZK - 678·60-69
Straż Miejska - 678·55·23
Straż Granlczna - 675-09-90
PoUcyjny Telelon Zaufania - 678·15-00
Telefon Zaulania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - ~ 727
0uszpasIefski TeIeIon ZauIania - 670-58-04
czynny w!PiZ. 19.00-21.00
PuriI1 Konsultacyl1YAIDS, ul. Rzeczna 20
- 670-60-68 z:.N PCK
Telefon Zaufania .Pogotowie Makowe'·
678·77-67 czynny w godz. 16.00-1 9.00
Telefon Zaufania Khb.J .Alfa- - 670-40-09
~ Telefon Zaufania - 678-69-81
godz. 17.00-19.00 czynny codziennie
Ośrodek Inłormacf Turystycznej 'MadycZe
3-675-16-64
Taxi Bagażowe - 678·77·75
Pomoc Drogowa - 981
IMPREZY
Klub ~PiwnlceH CK _ Wieczór muzycz·
ny-pt..godz.19.00
Sala wldowlsJcowa CK - Widowisko mu·
zyczne .ŚpIęca Królewna wwykonaniu
Zespołu Tanecznego _Koralik" - niedz.,
godz. 10.00, 12.00 (Imprezie towanyszyć
będzie zbi&ka pieniędzy na Rzecz StoH

,t. 'AAO,O

(\JIA~)
10M

warzyszenia OpIeki Paliwatywl\6j I Hospicyjnej OcIdzial w Przemyślu.

PRZEWORSK
NOCNE OY2URY APTEK
Rynek 20
TELEFONY
Informacja PKP - 93·1 5, 94-36
Inlormaga PKS - 648·32-75
Telefon Zaulania _Pogotowie Makowe" -

648-n-D3
T;ui- 648·50-01

ROPCZYCE
NOCNE OY2URY APTEK
ul. Grunwaldzka 1

RZESZOW
t+OCNE OY2URY APTEK
stale: ul. 3 Maja 16, Podchorążych 1
ul. Starzyńskiego 2, Gafęzowsklego 3
Apteka Lek6w z Oar6w Fundacja ~Nowe
:tycie" al. J. P~sudslOOgo 8·10, czynna:
poniedziaf&k· piąlek, godz. 13.00·17.00,
tel. (017) 862·28-46 w. 334
SZPITALE
Szpllal WojewódzkI nr 1, ul. Szopena
2, tel. 853-79-61
SzpItal Wojewódzld nr 2. ul. Lwowska60,
leL 862·69-11
Szpllal MieJski, ul. Rycerslc.a, tel. 853·
90-31
Poradnia laktacyjna (Szpital WojewódzId
nr 2, ul. Lwowska 60) czynna całą dobę,
tel. 862-79·21 wewn. 543 lub 723.
Szkoła RodzenIa (Szpital Wojewód zki
nr 2, ul. Lwowsl\a 60) czynna od ponie·
działku do piątku w godz. 7.00·19.00, tel.
862-79-21 wewn. 543
Hospicjum (lll. Poniatowskiego) czynne
calą dobę - 852·63·52
ASKLEPtOS (ul. Rejtana 51 ), ginekologia,
chIrurgia, laryngologia, radiologia 852-ł19-65, 852·89-64
Potady ambulatoryjne intemistyczno-kar·
dialogiczne, (catodobowe), tel. inlonna·
cyjny - 854·64·41
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pozama - 998
Pogotowie Policji - 997
Informacja PKS - 94-33
In!ormacja PKP - 94-36, 93-15
Zandarmeria WOjskowa - 854·32·13
Slużba Dyżurna Wojewody Podkarpackiego- 862-3G-32 (pOgodl. urzędowania)
Teletonk=zny Aparat Zgtoszeniowy. Wy·
dział ds. Narkotyków KWP - 854·99·33
Terepia Uzałeżnień - 853·96-40, 852-8744 (codziennie w godz. 8.00-20.00)
Teleton Zaufania Komendy Gł6wnejE.o
licp - 0-8QO..120-226
Młodzieżowy Telelon Zaufania Poradni
,_..,."..,""""""'" "' 2- SS>
31·63 (czynny od ponodo pl. w godz.
16.00.1 8.(0)
Telefon Zaufania - 85341·24 czynny w
godz. 14.30-7.00
Telefon Zaufania - 862-07·68 w. 320
(dol.chorób .Vi" i AIDS) czynny w godz.
7.00·15.30
Telelon Zaufania Stow.•Karan" - 86213·14 (dol. narkomanij) czynny w godz.
12.00·15.00
Pomarańczowa tinla - 0801 -140-068 (pomaga rodzicom, których dzieci upijają sił)
Stowarzyszen~ .Hiob" - porady i pomoc
niepelnosprawnym - 862·82-52
In!oonacja Turystyczna .0000s' - 852·28·
99, 853·43·66, codziennie z wyjątkiem
niedziel. w godz. 8.00-17.00
Rzeszowskie Centrum Informacji Tury·
stycznej - 852·00·36 czynne w godz.
9.00-16.30
Centrum Intormaqi Turystycznej, li Asrry.
ka6-852·4&-12
Międzynarodowe Przewozy Autokarowe853-25·18.853-82·64
~ PcgzeIx1Ne MPGK -Q-601-4CC2·991
(czynne całą dOOę), 853-5348 (czymy w

!1Jdz. 8,00-16.00 w!tli robocze)
laklad lJsIug Pogrzebowych KIR - 0-602181--319, 852-Dl·99 (czynny cafą dobę)
Zakład Pogrzebowy, ul. Jesienna 27 862-75-01,0-6(11 -491·270,1)-601-491·271
Zakład Pogrzebowy AETERNITAS 853·51·68, 0·601·956·868 (czynny ca·
łą dobę)
ZAKŁAD POGRZEBOWY Piotr Jarosz871 -40·73 (czynnycalądobę) . pomoc w
formalnościach i czynnościach związa·
nych z pogrzebem (trumny, transport,
ZUS, PZU, nekrologi, wieńce. nagrobkl)
Super Radio Taxi - 96-22
AUTOBIS· Prywatna SzkoIa Nauki Jazdy
- 862·73-61. 0·90·254-301
LOR·BUS Ośrodek Szkolenia Kierowców
(wszystk;e kategorie), wynajem autoka·
ru, ul. Wyspiańsltiego 18 d - 863-13·58,
tel.llax 853·07·69
Taxi Dworzec PKP - 874-52·46
Plac Farny - 853·26·10
Taksówki bagażowe - 853·47·77
Pomoc drogowa (wszystkie pojazdy PPT
PKS Rzeszów) - 853-65-70, 853-62-61

RYMA OWmROJ
TELEFONY
Biuro Inforruacji Turystycznej · telJlax
O. 13-435-71 -;:.
"~=~ _ _ _•

SANOK
TELEFONY
Pogotowie Energetyczne - 463·69·31
GOPA - 463-22·04
Centrum Informacji Turystycznej - 370-00,
godz. 8.30-16.00
IMPREZY
SDK Z muzyką przez wieki, koncert w
wyIt uczniów PSM II stopnia w Sanoku.
niedz., godz, 16.00

STRZY20W
NOCNE OY2URY APTEK
Aynek31
PunkI Konsultacyjno·lnlormacyjny 27·63-800 (czynny pon., śr., pl .. w
godz. 10.00·18.00, WI., cZW., w godz.
10.00-20.00)

TARNOBRZEG
TELEFONY
Pogotowie Drogowe - 822·30·34 I
822·37-01
Informacja PKP - 93·15, 94-36
Informacja PKS - 822·14·35
Pogotowie Ciepłowni - 822·14·90
Pogotowie Wodociągowe - 994
Pogotowie GazOIY9 - 992
Pogotowie Energetyczne - 991
Informacja o zapobieganiu AIDS - 958
~USTRZYKI

DOLNE

TELEFONY
Bieszczadzkie Centrum Informacji i Pro·
rnaq- 471-11 -30
Informacja PKP - 93·15, 94-36
Informacja PKS - 481-12-36
Pogotowie Ell6rgetyczne - 461·1 2·16
Pomoc Drogowa -461·1 8-17, calodobo·
wa · 4ól ·16·77
Taxi - 461·13--34

_._.-..-.

_ _ _ . IrI"f. _ _

G,~) .I strefa
15% 9626
_ __

RAIAT
.
-

~

•

RZESZOW

•

lIuzłon (ul. Rejtana) - X-mM1 (USA
1.15), pt., sab., I"liedz., godz. 17.00
- Rlgulamln zabijania (USA 1.15),
pl, sab., niedz., godz. 19.00
- AudoI ClIeIWOIICllIOł)' renifer (USA
b.o.), $Ob., nIedz., godz. 14.00, 15.30
Mewa (ul, Dąbrowskiego) - San&........ _ IiX'.I.l~. pl,
godz. 18.30, niedz. godz. 20.1 5
- Amerleln Płł (USA I. 15), pl.,
godz. 2O.4S, sob., godz. 20.15,
- Rudo" czerwononosy reniter
(USA b.a.), niedz., godz. 9.00
- RtIIopII znałezIony w SaregosIII (pol. I. 15), niedz., godz. t7.00
ReiI (ul. Mict.iewicza) - Tańcqc.
clemnoiclach - pt., godz. 18.00premiera, 20.30, sob., niedz., godz.
15:30, 18.00,20.30
W[)t( (ul. Okrzeij - Straszny 111m
(USA 1.15), pl. sab., niedz., godz.
14.45, 18.15
.
- Shałł (USA 1.15), pt., sab., nledz.,
godz. 16.30, 20.00
Zorze (ul. 3 Maja) - Olnolaur (USA
b.o.), pt., godz. 9.00, 10.30, 14.00,
15.30, 17.00, sOb., godz. 10,30,
15,30.17.00, niedz. godz. 9.00,
10.30,15.30, 17.00
- Amerlcln Psycho (USA I. 15). pl.
12,00, sob., I"liadz., godz.13.40
- AnIoIk1 CharIego (USA I. 15), pl,
godz. 18.30, 2O.30-premiefa,sob.,
riiedz., godz. 12.00, 18.30/ 20.30
- Rudo" c:urwononosy renller
(USA b.o.), sob., godz. 9.00

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

I.
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

,.' .
Q

Snieib- Gladlator (USAI.15), pt ,

•
•

sob., niedz., godz. 17.30
- Kosmiczni kowboje (USAł. 15),
pt., sob., niedz., godl. 20.00

91

BfZPfATNY

C.s.~A

NISKO
Sokllt- Stuart uaIu1kI (USA b.o.),
pt., sab., niedz., godz. 17.00

- Patriota (USA 1. 15), pl. , sob.,
niedz., godz. 19.00

PRZEMY8L

• ",,",-śwtooo=o_ liX'.
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

b.o.), godz. 16.30
- Przeboje I podbofe (USA 1.15),
pt., sob., niedz., godz. 19.00
JAROSŁAW

West9lplatte -lIwIkłany (USA l15),
pl, sob., niedz., godz. 17.30
- Co kryje prawda (USA 1.15), pt.,
sab., niedz., godz.. 15.30, 19.30
Ikar - BIlIr W"rtc:h Project (USA li5), niedz., godz. 18.00, 20.00

KROSNO
KOK - Droga do Eldorado (USA
b.O.), pl , godz. 10.00, 17.00, sob.,
niedz., godz. 10.00
- Kawaler (USA 1.15), pl., sob.,
niedz.. godz. 19.00

•

LESKO

•

Jutrzenka - ~or (USA 1.15).
niedz., godz. t7.00, 19.40

•

•
•

•

•

lBAJsK

MDK - TItan NowI Ziemia (USA
b.o.), pl., godz. 18.00, $Ob., niellz.,
godz. 17.00
- Ja, . . i Ja (USA I. 15),pt,godZ.
20.00, sab" nIedz., godz. 19.00

ŁANCUT

•

Gabinet-Krzyk 3 (USA 1.15), pt.,
500., niedz., godz. 16.00, 18.00
- .... gre (USA 1.15), pt.• sob.,

•

~edz" godz. 20.00

•

•
•

•

Sokół - X-men (USA 1.15), pt., sob..
godz. 18.00, niedz., godz. 17.00
- 0uU lWIerą (pol. 1.15), pt. SDb.,
godz. 19.-45, niedz., godz. 19.00
MIELEC

UatDNc- Toy Story2 (lISAb.o.l;
sob., niadz., godz. 16.00
- ZWmII ~ (pOt 1.12), $Ob.,
niedz., godz. 17.30

•
•
•
•
•
•
•
•

Kosmos - Bitwa o Zlemlt (USA
1.15), pt., soo., niedz.. godz. 16.00, •
18.00
- JetdzIec: bil głowy (USA 1.15), •
pt " sob" nledz., godz. 20.00
•

PRZEWORSK

•

- Warszawa - Pen.JonIt dla ....
rów czyli Hotel Paradlso - (USA I. •
15), 1;11., niedz., godz. 17.00
- WIerność (Ir. I. 18), pt., niedz., •
godz. 19.00
Centrum - PInoIIIo (USA b.o.), pt., •
njedz., godz. 15.30
.•
- SIodkJ chń (lISA L 12), pl., niadz ..
godz. 17.15
•
- BlaIr Wiłch Projed (USA I. 15), pl.,
nledz.., godz. 19.00
•
- Romeo musi urmlĆ (USA I. 15),
pl, niedz., godz. 20.30

ROPCZYCE

•
•

Przyjafń - Świętłcma przygoda
(pol. b.o.), pt., sob., nledz., godz . •
17.00 .
•
- Boski ilgolo (USA 1.15), pl.. sob.,
niedz., godz. 20.00
•

RUDNIK n. SANBł
Rusał\(a -

•
•
•
•
••
•

Wbrew regułam (USA I.
15), Pt.rJedz.,godz.17.00, t9.00 •

RYMANOW
Irys - Tygrys I przyJaciele (USA
b.o.), niedz., godz. 17.00

SANDOMIERZ
M!Ieoium- f'oIoIrMrtI; zwIet'qcy - pt.,
sob., niedz., godz. 18.00
- Duże zwIerzt - pl, sab., niedz.,
godz. 20.00
SANOK

JASŁO

•

OODifit:fBrA

DĘBICA

Kosmos - Rudolf czerwononosy
renifer (USA b.o.). pl, 500., njedz.•
godz. 16.00
- Wygrane marzenia (USA 1.15),
pt., sob., nieclz.., godz. 18.0IJ

•

•

RZESZOWS KIE RADIO TU

t
"!:7~9 i!

•
•
•
•

(całodoboWf)

Ogólnopolskie Pogotowie Alarmowe 96·30
Biuro Pośrednictwa Pracy SOLlDAR·
NOŚC , Rzesz6w, ul. Kraszewskiego 2,
tel J1ax (0·17) 862·28-19: Łańcut , pl. S0bieskiego 18 telJ1ax (0-17) 225-32·36
Port Lotniczy Rzeszów (połączenie iot·
nicze ze stolicą) - (0· 17) 853·27-21 ,
853·23·31,952
IMPREZY
Teatr Im. W. SlemaszkoweJ (ul. Sokoła)
- lwol"l8 księinlczka Burgunda, Duża
Scena, pt., godz. 11.00
Teatr Maska (ul. Mickiewicza) - Na jagody, niedz., godz. 16.30
WOK (ul. Okrzei) - Podkatpackle spotkanie cymbalistów, niedz., godz. 10.00

~II

~.IIIeII""""""
....

nowiny

magazyn

,

Krośniełrskie

Centrum Informacji TUlY·
sl}'Clnej - 436-12·00
Ośrodek Informacji TUI}'S\ycznej, ul. P~
sudskiego 16 - (0·13) 432·77-07, fax:

1 - 3 grudnia 2000 r. •

SOK - Lato, czyli 27 1kJwIzIonyc:h •
pocalunkOw (niem.l.15), pt., 5Ob., •
niedz., godz. 19.00
SĘDZlSZOW 1OtP.
Jedność

- Zlelol"l8 mila (USA LIS),

sab., nJedz., godz. 19.00

STALOWA WOLA
Ballada - Olrrozaur (USA b.o.), pl.,
godz. 16.30, 18.15, sob., nledz .•
godz.I5.00, 16.30, 18.15
- lJ.571 (USA 1.15), pt, sob., niedz.,
godz. 20.00
Wrzos - ShIft (USA L15), pt, godz.
16,00, 18.00.20.00. sob., nfedz.,
godz. 18.00, 20.00
- Stalowy gigant (USA b.a.), serb.,
niedz. ,godz.I6.00

STRZ'ROW

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

Qdrodzenie- Prymat (polt,15), pt., •
godz. 9.00, t6.3D l 19.00, sOO .. rWm.,
godz. 14.00, 16.30
•
- Jak ugryU: 10 milionów (USA
1.15l, sob., niedz., godz. 19.00
•

TARNOBRZEG

•

WISła - Fantazja 2000 (USA b.o.), •
pt., godz. 16.00, sob" niedz., godz.

15,00
•
- Człowiek widmo (USA I. 15), pt.,
godz . 17.30, sob .. niedz., godz. •
18.30
- Krzyk 3 (USA 1.1 5), pl., godz• •
19.30.21.30, sOb. , njedz., godz.
t6.30.2O.30
•

USTRZYKI DOLNE

•

Orzel- Gladiator (USA 1.15), pt, •
sob., godz. 18.00

ZAGORz

•

SokóI - The F\elnston. - NIech •
;tyje Rock Vega (USA I. 12), SOb.,
niedz... godz. 18.00
•

•
nOWiny
_

SPORT

1 - 3 grudnia 2000 r.

Stronę przygotował

Roman Aybicki

magazyn

Rozpoczynają rewanże Lato zn6w zagra

na 10 nallepszych sportowców
woJ. podkarpackiego w 2000 r.

Koszykarze I ligi zakończyli
pierwszą rundę spotkań I z biegu, bez

żadnej

przerwy, przystępuJą do rewanżów. W ten
weekend dwa z naszych zespołów -Polonia Przemyśl I Stal
Stalowa Wola grają u siebie, a
Resovla stoczy wyłazdowy połedynek w Zielonej Górze.

Q5(P

talowcy
Kujawiaka
Bydgoszcz i ich celem
S
po dwa punkty .jest
podejmują

Astorię
s i ęgni"c ie

•

LISTA JUZ PRAWIE GOTOWA
Jeszcze tylko jeden

dzień

pozostał do zakończenia pierw-

szego etapu naszego Plebi-

scytu. W piątek zamykamy t»
wiem honorową listę i w poniedziałek

wraz z kuponem do
na

głosowania, zamieścimy ją
łamach " Stadionu".

statnie dni przyjmowania zgłcr

Oszen niezwykle
Zarówno kibice. jak i prw:lstawibyły

gorące.

prezentuje dwójka skoczków do
wody - Andrzej Kozdranski i Dariusz Gómiak. zapa.~nik Stanis ław
Surdyka oraz zwycięzca tegorocznego plebiscytu na naj lepszegożuż
lowca Małopol sld i Podkarpacia Maciej Kuciapa.
Z mieleckiej Stali wpłyrv;ły zgło
szenia dwóch siatkarek - reprezentantki kraju - Agaty Karczmarzewskiej i Elżbiety Kulpy. Obie Sij podporą miejscowego zespołu I-ligo-

swych klubów i kibiców trafili także dwaj przedstawiciele sportów sumochodowych. kierowcy mjdowi
Mariusz Borczyk or.!z Grzcgorl.
Grlyb. Nic zabraknie na niej pilkarek f\.'C7.Jlych Jaroslavii - Edyly Dobr.tailskiej i Reginy Fia łek, sanockich przedstawicieli łyżw i arstwa
szybkiego - Kal!m.yny Wójcickiej i
Witolda Mazul1l. a taki..c łu cmicl.ki
Resovii Jolanty Wymlatil Or.łZ koszykarzy Madej:\ Szciba (Resovia),

ciele klubów sportowych proponowali swych faworytów i honorowa

liSia błyskawicznie s ię zapełniła.
Kilka propozycji wpłynęło z rzeszowskiej Stali. Wszystkie bylyuzasadniooe, bo kandydaci w mijają
cym roku odnosili spore sukcesy.
Brygidy Sakowskiej nie II7.cba nikomu przedstawi ać . Zwycicżczyni
poprl.Cdniego plebiscytu tym razem
tytułu najlepszej będzie bronić indywidual nie (40 Plebiscyt wygra ła
ze swą młodszą partnerką z akrobatyC7.nej dwójki - Katarzyną Wojturską)_ Wprawdzie w mijająt-ym roku
w~1'Ólnie zdobyły ty tul mistr.tyń fuIski , ale później pech wykluczył
młodziutką akrobatkę z nujważniej
szego SIanu, wroc ł awskich mistr7.ostw świata. Kontuzja nogi Wojtursk..iej sprawi ła, że Brygida Sakowsh z konieczności wystartowała wc Wrocławiu z inną partnerką. (kzywiście, tytu ł mi strzyń

Polski daje prawo partnerce pani
Brygidy do miejsca na plebiscytowej
liście, ale ponieważ osiągnięcia obu
7.awodniczek są różne, obie wystartują indywidualnie. Do wyżej wymienionej dwójki dochodzi jeszC7..c jeden duet akrobatycmy Stali AndrLej Piechota i Tomasz Wlezieri. Ponadto rzeszowski klub z ul.
HeonaiIskiej na honorowej li ście re-

Mila i Osuch

w Przemyślu

Równ ież przemyskiej Polonii już
w pierwszej kolejce rewanżó w
pr'lyjdzie ponownie rozegrać mecz
o przysłowiowe .,eztery punkty",
Rywal - ROlOGórnik Walbilych zajmuje w tabeli 8. miejsce i ma
tny punkty więcej od gospodany .
Przemyśl an i e, gdyby zrewanżowa
li siC za porażkę w I rundzie ( 84:95).
zbliży liby się do "ósemki'" , która
jest ich celem. Prl..cgrana praktycznie prrekreśla nadzieje.

Być mote już za kilkanaście lat syn Tomasza
zastąpi tatę na plebiscytowej liście .

wego. Swoimi znakomitymi atakami niejednokrotnie już rozstilygaly
o losach spotkań . Tę tak popularną
dyscyplinę w naszym województwie w Plebiscycie reprezen tował
będzie także siatkuil Resov ii Andrzej Kowal.
Na plebi scytową listę zu sprawą

Czas Lucjana Treli
W 1965 roku w dziesiątce
najlepszych pOjawił się po
raz pierwszy reprezentant Higowej Stall Stalowa Wola ,
sześciokrotny mistrz Polski
w wadze ciężkiej Lucjan Tr&
la (7. lokata),

Wprawdzie w pierwszym meczll w
Bydgoszczy pokonaliśmy naszego
~obotniego przeciwnika i u siebie
jesteśmy faworytem - ocenia S7..msc swej drużyny trener Stali Lc$l..ck
Kaczm:u-ski, ale nic oznacz:t 10 wtllle, 7.e już mecz wygraliś my . Rywal
Slisiadujc 1. nami w tabeli i w I<lkiej
sytuacji jcst lo pojedynek nie o dW<l,
ale o cztery punkty. Niewątpliwie latwa nam 7.wycjęstwa nie odda. Jc..~ li
jednak mój zespół 7.3grn tal;, jak w
ost3tnim tTlC{.-lU pr/.cciwko SlUllOwi
Lublin. to o końcowy rezultat je.
stem spokojny. Do dyspozycji mam
wszystkich zawodników. w tym lakr..c pozyskanego pr/.ed meczem 1..c
Startem Grzcgorm Kija,który z każ·
dym meczem. po zgraniu s ię z zespokm. powinien spi sywać s ię co-raz lepiej . Na zdrowie n<lrlekali
wprawdzie R afał PlII1.yka i If.miel
Niem iec i nic uczest niezy łi we
wszystkich treningach. ale mam nadzicjv, 7..c do soboty oznaki grypy
znikną i będ:} do mojej dyspozycji.

Ten wspaniały pięściarz. którego walka na igr'l.yskach olimpijskich w Meksyku ~ 1968 r.) z
póż n i ejszy m mi strzem świata
wszechwag Georgem Foremanem
przesz ł a do historii polsk iego
boksu. na dohre 7.adomowil s ię w

Lucjan Trela (z prawej) dwukrotnie wygral nasz Plebiscyt.

- W ostatnim cl.3sie poczynilismy starania o pozyskanie amerykańskiego celllr:J. ale. nie wiemy ,
c-I.y uda mll się dolecicć do Polski w
lenninie.gdYŻ: 30 listop:ldajcst OSlUtnim dniem ruchów kadrowych w l
- ligowych drużynach - powiedzial
..N"" prezes Polonii Jeny Mi ~kie 
wicz. - Jeś l i nic z lego nie wyjdzie.
zostanie u nas Davis. Tal.:. czy siak,
z Górnikiem musimy wygrać, chociai nic będzie tOlatwe.
ery nowy Amerykanin zjawi s ię.
w Pr7..cmyslu. nie wiadomo. Pewne
jest natomiast . ie w niedzielnym
meczu zagraj:, dwaj byli poloni śc i
- Krzy sztof Mila i Ark:td iu sz
Osuch. Ten ostatni od niedawna
ma nowego pracodawcę i Polonia
nic może mu zabron i ć w ys tępu
prlcciwko niej.
Powtórzyć rezultat

z Rzeszowa
RZt:szowianie natomiast jad"! do
Zielonej Góry. [ch przeciwnik Zastal odniós ł do lej pory tylko jedno
zwycię stwo, ale nic oznacza to
wcale. żc latwo go mozna poko-nać . Koszykarze Resovii doskonale zdają sobie z tego sprawę . chociaż pierwsz.y mecz w Rzeszowie
wygrali. - I dla nas - mówi kierownik sekcji Stani sław Wójcik jest to mecz o cztery punkty. Mimo
że przeciwni k zajmuje ostatnie
miejsce w tabeli,pojedynek z nim .
podobnie jak pięć kolejnych. bI;dzie trudny. Wierzymy jt!dnHk, że
ze.~pół ~tanie na wysokości zadania
i prlywiezle z Zielonej Góry komplct punktów. Gmć pou-.tfi ,co udo-wodnil m. in. w Inowrocław i u w
spotkaniu z wyżcj notowan:} Notecią. Gdyby jeszcze w koricówce
zawodnikom nie zadrża ly ręce, to
dzisiaj mielibyśmy pewnie o jeden
punkt więcej . Presja wyniku i wyrównana, mocna staw ka rywali
sprawia. że nie zawsze wszystko
przebiega po ml.~zej myśli . Jc.~tem
jednak optymistą i wierzę, żc w re·
wan7..<lch będzie lepiej.
my, wab.

Demkowicza - Hubert

Tomaszu Przewrockiego (pOlonia
Przemyśl) i Marcina Rzegockiego
(S tal Stalowa Wola) . S łowem
wszystkich tych, którzy w mijają
cym roku wyraźnie znznaczyli SWlj
obecność na sportowych arenach
kraju , Europy i świata .
my

naszym Plebiscycie. Szybko
awansowal na wyższe pozycje,
by wreszcie dwukrotnie konkurs
wygrać (1967 i 68).
Oto trzy kolejne dziesi:}tki najlepszych:
Rok 1965: , . Zyta t-loJek ( la - Stal
Mielec), 2. Henryk t-lar!lowski (sport m0torowy - LOK Nowa Dęba), 3. Stanisław
t-lajcher (piłka ~lna - SIal Rzeszów), 4.
Ryszard Długosz (zapasy - Stal Rzeszów),
5. Jerzy Slublic:ki ( tenis sloIowy - Karpaty
Krosno), 6. Katarzyna Wiśniowska (łUCZ
nictwo - Resovia), 7.l.ucIan Trela ( boks
- SIał Stalowa Wola), 8. Maria Wisz (łucz
nictwo - Resovia), 9. Stelan Czerwonka
(spadochroniarstwo - Aeroklub Podkarpacki), 10.K1ystyna Watracz ( tenis stolowy - Siar1\a Tamobrzeg).
Rok 1966: 1. Stanłslaw t-lajcłlef. 2.Lucian Trela. 3. Ryszard Długosz, 4. Stelan
CzefWOOlc.a, 5. Czesław Korzeń , 6. Jerzy
Skl.blicki, 7. Jan Oomarski ( pilka ~żna
- SIal Rzeszów), 8. Zyta t-lojek, 9. Katarzyna Wiśniowsl\a, 10. Jo,acłlim Krajczy
(piłka nożna - Stal Rzeszów),
Rok 1967: 1. lucjan Trela, 2. Stelan
Czerwonka, 3. Wacław OrIowslc.i (zapasy
- Wisłoka Dębica), 4. Wiktor Narbulowicz
(Iocznictwo· Stal Stalowa Wola), 5. Jan
Domarski. 6. Zyta Majek. 7. Rvszard Dłu
gosz, 8. Czeslaw Korzeł!. 9. Jmzy SItublickl. 10. Stanisław t-lajcher.
opr&C. roy

Ważna

próba sił

Czy przegrana ze Stoczniowcem była wypadkłem przy pracy, czy też prawdziwym miemikiem formy sanockich hokeistów, o tym będzie można się
przekonać podczas tego weekendu. SKH zmierzy się bowiem
z dwoma zespołami z krajowej
czołówki . W piątek w Krynicy z
KTH i w niedzielę z GK5-em Katowice w Sanoku.
&:!,zcl..cgólnie interesuj:}co zapo-

~iOOa sic met"Z w Krynicy .Tam-

tejsza drużyna,jakby chcąc udowodnić swą waność i tym samym 7.3pcwnić sobie finanse. gra rewelucyjnie. Po pokonaniu Polonii Bytom
8:4, w ostatnim meczu w świetnym
stylu pokonała w Katowicach wicelider.:llabcli - GKS - 6:3. Zapewne bę
dzie. chciała przedł użyć tę passę i pokonać przed własną widownią SKH .
Ale sanoc7..anie zapowiadają lWard<!
walkę o zwycięstwo. Twierd74. że
lubią agresywny styl gry KTIf i ze...

chcą dotrl.ymat mu kroku. Bardzo
ciekawie zapowiada się pojedynek
dwóch reprezentacyjnych bmmkarly: Jaworskiego i Wawrzlcicwicza.
Niektórzy twierdzą , że od ich dyspozycji wc-lcC będzie wynik tego spotkania. Wydaj:.- sięjednak,że rezultat
mccru w dużej miel7.e zalc-i.cć
d7je od dyspozycji napastnikow.
Dużo emocji powinien także dostarczyć niedzielny mecz SKH z
GKS-em Katowice. GoScic to mocny zesp6ł. Uljmujący aktualnie m[okate w tabeli. ale mit:il.ący je..<;ZC7..c
wy7.ej. OSłatnio mu się nie wiedzie.
Najpierw przeżył gOf)'cz porażki z
KTIf u siebie, ostatnio pr7.cgral 0:3
po....1Ó1"l.Of1y mct"Z z GKS-em Tychy.
Zapewne zechce lllCl.ąĆ odrabiać te
sItaty. [JOC"lynając od meczu w Sanoku. Ale sanoczanie na pewno mu
tego nie ułatwią i zrobią wszystko,
żeby udowOOnić górnikom z ł<alowic.
że bez Dolgova i Ciukha tcż potrafi"!

*

wygrywał.

........ STRUŚ

Ucinek w Łańcucie
Piotr Ucinek (20 lat. 195 cm),
przez ostatnie lata koszykarz ł
ligowej ResovH, został wypożyczony do lidera podkarpackiej III ligi drużyny Kominków
Groz Sokoła Łańcut.

Premierowy występ w nowych
barwach zawodnik zaliczył w sradowym wyjazdowym sparingu So-kola z Glimarem Gorlice (II liga). W

meczu wygmnym prlCz łancucian
90:77 Ucinek uzyskal 12 punktów.
W ekipie gorlickiej teslOWWlO r"C:zerwowego skrzydłowego Wi sł y
Kroków Piotra Kwamlr.msa (21 IUl ,
198 cm). Krakowianin zagrał skull."Czoie i OIrzymuł od gorlic7N1 ofertę pracy. Sprawa t•.msferu ostalt'CZnie wyjaSni sit do kOÓC"Jtygodnia.
WynIk meczu: Gfimar . KorrVnki Groz
Sok6I Tl"!XJ.
tOt

z Domarskim

Interesuj ą cy mecz czeka
sympatyków futbolu w Rzeszowie, Na stadionie Resovii w jednej drużynie znów
zagrają razem Grzegorz Lato
I Jan Domarski.
Okazją do tcgo niecocJziennego
spotkania będzie m eCl aktualnej
IJJ-ligowej drużyny Resovii z Zespołem Gwiazd , zlożunym z zawodniów, którzy ongi~ występo
wali w resoviackich barwach. 'Zespół ten poprowudzą dawni trenerlY w tym klubie Alojzy Mutysiuk.
JcrlY D3ni ło i Zbigniew Gnida.
Do swojej dyspozycji b.'d1 mieć in:
Jcrlego Podbrożnego. Jana 00marskiego. Ryszarda Padwiriskiego i Macieja Nal t.."]1C. Gr/.eg0f7.
LatO wyst:}pi gościnnie .
Wspomniany meCl zainauguruje uroczyste obchody jubileuszu
95-lecia CWKS ..Rcsovia··. klórego Imd organizacyjny i oprawę
atT:lkcyjnie zapowiadającego s ię
pojedynku wspomagaj:} Bro war
Van Pur i FOTO HURT .

,..,

Jak wżużlu
Pingpongistki Siarki Tarnobrzeg mają w sobotę wolne, bo mecz z AZS AE we
Wrocławiu rozegrały awan sem, zwyciężając 4:3. Pozostałe podkarpackie ekipy z
lig tenisa stołowego grają
mecze z rywalami o zbliżo
nych umiejętnościach ,
Zamykający tabelę ekstraklasy
pi ngpongisci Izolalora Zapelu
Boguchwala pod ejmują beniaminka. zespól Alumna Płock , w
kt6rego s kładzic w idać nazwi ska ..otrzaskanych'" w lidze Jacka Wandachowicza, Jaromira
Pyrka i Jarosława Kolodziejczyku. - Nareszcie mam pole manewru. gd yż do roboty wziąl siC
Darek Lasek , a Tomek Klag wyleczyl już konIUzje i też pali się
do gry . Po ostatnich n iepowodze niach Tomka dam ch yba
szansę rutyniarwwi Laskowi. a
Klaga wys tawię do debli. Ostateczne decyzje podejmę po czekaj4cych nas jeszcze trlech treningach - z nutk:} optymizmu powiedział Tadeusz Czu łn o . - Rywale są w naszym zasitgu i wypadałoby wreszcie zdobyć jakies
punkty, bo pozycja w tabe li
wpływa demobiliwj,lco na nasze poczy nania . Aby wygrać ,
musi zapunklować cala drużyna .
Jak w żu żlu - zakończy ł Czu łno.
W l lidl.e szóste kolejne zwycięstwo powinny odnieść zawodniczki Naftomontażu GórnikaNafta Krosno, bowiem ich rywulki. JKTS Jaslrl.ębie, nie prezentują się najlepiej. Tymczasem
zawodnicy AZS-u Politechniki
Rzeszów (ostatnie miejsce w tabel i) !)ęd:} podejmować inny lespół z zerowym dorobkiem, Energetyka Elektrownię Rybnik, - Z
kim wygrać,jeśli nic z Energetykiem? Szkopuł w tym. że rybniczanie tez będą chcieli zdobyć
pierwsze punkty - mówi CzuŁno.
prowadzący także ..akademików".
- Na hory'l.Oncie pojawil się ewentualn y dobroczyńca, ale poważ 
na linna nie będzie inwCSlOwać w
przegrywający wcią ż zes pół.

Chcąc mieć

sponsora. ch ło pcy
Nasza s iła tkwi w
kolektywie. Nic będzi e jedynie
Anura Tywoniuka, który znikn'll
z Rzeszowa i nie wiem , co s ię 'l
nim dzieje. Szkoda , bo tozawodnik z I:ligowym dOŚ wiadczc.nie m ,
liczyłem na niego -zakończył trener Czul no.
mawa
muszą wygr.!ć .

Stro nę przygotował

SPORT

Marek Blui
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.Zapasy
tradycyjne

W Rzeszowie dali sobie czas

Kiedyś

Rzeszów stał zapasami, Tutejsi siłacze zmiatali rywali z mat. Ryszard Lasota,
mistrz Polski w kategorii 82 kg z
1973 roku, który został nowym
prezesem sekcji zapaśniczej Stali, wierzy, że uda się wyprowadzić dyscyplinę z przy muso~
go parteru.

C

hcielibyś my nawi:p.ac do tracty"
eji, ale będzie to niezwykle Irud-

ZAWODNICY ZA MILIONY
MAREK 8LUJ

Drabik i Jabłoński w Pile?

NajdroŻ5Zym żużlowcem na
tegorocznej liśc ie transferowej
będzie Robert Oados z GKM
Grudziądz, który został wyceniony na 400 tysięcy złotych .

W ekstralidze paru markowych
tak prlCd rokiem spi~lo
sobie kontr,lłay. że trnfili na l i sIę po
atmkeyjnyeh. jak na prezentowan:}
klasę. cenach. Sławomir Drabik z
Wł6J...niaTl.::l D.ęslochowa pozostaje
do wzif,.'Cia nieodpłatnie. Na Drabik.1
pnl'ol L1gięla Polonia Piła i 7.u:dowiec
len ma być w nowym f.C7.onie kolegą
klubowym Jacka Golloba iRafala
Dobruckiego (przed łużyli umowy)
ow Krzysztofa Jabłońskiego (obecnie p7.c-a Star1 Gniemo).
Oto y,ykaz: Apator Toruń : Miroslaw.
Kowalik - 250 rys" Pawlikowskl - 180 rys"
Walczak· 75 tys" larerrba· 20 tys.; Polonia Bydgoszcz: Robacki -100tys. DM,
Prolasiewicz - SB tys. DM(}lOtas" prze·
byNa we Frarrq'i i zaraz po powrocie do kra·
ru ma zjawić się wkłuble I podpisać I'I)'ne·
gocjowaną jut umowę) , Poprawski 50 tys_ zł, Sła'ooń i Galczewski . bezpłatnie ;
Wlóknlau Częstochowa : Pie1rzyk 300 tys., Sk6micki - 198 690. FijalkowslU 50 tys .. Jucha - 50 rys., Staszewski ·
35764, Chiński· 60 rys., Drabik -bezplal'
nie; Atlas Wrocław; Ciernia/( - 290 rys"
Bardecki 120 tys" Baron - 100 rys .. Ła·
będzki - 100 tys .. $wider 75 tys., Szuba50 tys. li, I:.ysowski . 30 tys, Stanek 30 tys.;
Polonia Pita: Flis· 150 Iys" Franków
120 tys., Smith - 80 tys .. Gii:ycki · 30 tys.,
Kowalski - 20 tyS., Maciejewski i Rzepka bezplatnie: Unia Leszno: Baliński 300 tys .. Faryna - 300 tys" I:.ukaszewski iuż!owCÓw

cz\\Iartek do póinych godzin
W
w kilku klubach lIegocjueje
ich
wit'C~.omych toczy ły się

międZY

[nnt: C7..1Sy. inni ludzie, inne 7.a- szefami i zawodnikami. Tak było w
pasy, inne Inctody.Chybajl.'dnak gOf- Bydgoszczy , gdzie. Tomasz Gol lob
sze n iż w latach 70. i BO. Wier~ j<:d- Il)2JTIlIwial z Lcchl.m Różyckim. pn:!nak, że uda nam siC wskr-/.csić dawlIl.' ~.ese m Polonii. w towarLyslwie prezwyc-/;Jje. kiedy na przyklacl wspólnie zydenta miastn i Zbigniewa Bońka.
z kolegumi z Wisłoki Dębica wal- Najlepszy polski jcldziec pozostal
czyl i śmy jeden dzicli w stylu wolwiemy polonjstum. Gdyby nic podnym, drugi w stylu kJ asyc~Jlym. Ta- pi$o.1.I nowego kootr.lktu , trafiłby IlU likie sparringi prl.ynosily titri.c efekty SIę Z ceną 100 tys. DM. W Często
szkoleniowe. Pra:de wszyStkim ~..aś chowie Gr/.cgorz Walasek tel zumusimy odbuduwa(; w klubie lędys sIanawiał się dość dlugo. Podobnie
t:yplin~~- nilwi o IlUJbliższych plannch
jak GrzcgClrl. K łopol w Zielonej Gónowy szef slalowskiej sekcji. _ W rlC. W Polmosie wszyscy ~.3wodni 
prLCprowadzcniu naboru ma nam po- cy dogadali się z działac7.um i . ·
rnUSaC Jcny Pięciak, nalIczyciel fiDo pólnocy. w czw:U1ck. klu by
zyki w Szkolc Podstawowej nr 35, 7.głaszaly do Bium Sportu Polskiego
byly mistn spartakiady młodziclY. Zwi:IZku MotOrowego I.:mjowych
W szkole tej dyrekturcmjest Murian zuwodników, któny nie pned l użyPietryku, prezes Podkarpackiego
ZwillZku Za pa ś ni cze go. Tak doś wiadL"le ni trenerLy jak Bronislaw
GinaJski i Wojeicch Makk gwar.Ultu.F1
wysoki poliom szkoleniu.
rlC.

Kłopoty

przed Wawelem

Fałszywe

równanie

Dwa równa się cztery. Tak
przed sobotnim meczem z
Gwardią Wrocław, Inaugurującym rewanżową ru ndę rozgrywek, kalkulują siatkarki
mieleckiego Melnoksu. Dwa
punkty zdobyte w tej konfrontacji mają dla nich bowiem podwój ną wartoś ć .

o
pojedynek o eztery
T
punkty. Musimy !la
mówi Stanowczym tOllem Bobęd z.ic

Problemy z kompletem

wygrnć 

gus law Kam uda , wiccpre:tes
KPS Stal.
We Wrocławiu gwardzistki pos tawił y wicemislrLynie kraju do
raportu . a trenerowi Romanowi
Murdl.y i paniom znad Wisioki
szczegó lnie dużo krwi na ps uł:l
Nataszól Kwasnisja. Ukrainka stara ła sit; j ak mogla. aby udowod niC.
że ile zrobiono nic angażując jej
w Me1noksic.
- Nie możemy pozwoli ć sobie
w tym meczu na strat~ punktu, bo
mogłoby 10 mieć poważne reperkusje . Zwluszc:':1l że nasza druiynu pnegrnla ju ż z wroclawiunkami - pod~.iela opinię prezesu trener Jerzy Komorow s ki .- Silę napędową Gwardii stanow i ą Katar.l}'na Mroczkows ka, liderka na
siatce, Katarzyna Wieliczko, 00krycie lego sezonu ordZ N<Jlilsza
K wa s n i ~jll. Gwardia walczy z
ugromną determinacją. s7.czególnic w obronie, dzię k i czemu. po
kon trach. potrafi od wrócić kanę .
Jeźcli jednak zagramy skulecznie
wataku. nie pozwolimy n.. obronę pi łek , tO powinniśmy porJdzić
sobie z rywulkHmi. Jeżeli ~dzie
inHczcj , tu może być trocht; nerwowo . Podobnie juk w meczu z
Nike, gdyż te zespoly prezcnl uj:)
zbliżone um i ejętnośc i .

- Zagramy w optymalnym skła
dzie - kon tynuuje Komorowski .Wprawdzie Agacie Karczmancwskiej trochę przeszkadza uraz
stopy, ale nic wyobrdża m sobie
obecnie bez niej gry.
W niedzie lę o godz. 10 mielczanki ws iąd ą w autokar i obior"
ku rs na Szwajcarię. gdzie we wtore k o godz. 20 roz.cgrnjq pierwszy
mecz w ramach Top Teams Cup
z Kand Schaftlmusen. Prosto z
parkietu udad7...ij się w 24-godzinną podr6ż dodo mów. Do Mielca

wrócą w nocy ze srody na czwartek, by w pi rltck rano wyjec h ać
do Bielska na linul Pucharu Polski (9-10 bm.). Spędz:1 p6ł tygodnia w autobusie. Trener Komorow~ki i zawodniczki anal izowali już las mę z nagr:tnymi mcczumi swoich przec iwni czek ze
Szwajcarii i wicd zą. jakie są ich
g łównc alUly.

Simkarze AZS, u WS P Resovi i
Modex , gdyby nic problem)' zdrowotne. które dopadly trzech Z:Iwodników, z pewnością nic micliby specjalnych klopotów z dopisaniem do kunlu pelncj premii . Skła
dajljCy wizyt\, w hali ROSiR-u krakowski Wawe lwyrażnie odstaje
od reszty stólwki serii B ,choć dWll
tygodnie ternu wsławił się ograniem do zera Avii w Świdniku,
gdzil! resovi:lcy w minioną niedzielę dostali tęg ie lanie. Tymczasem , wobcc szczuplej kadry, trener
Marek Bemat munwi się, jak lU
s kompletować

na

sobotę 7.drow~1

W ponicdzil\łel\ kontuzji
barku nabliwil się Tomasz Jendryassck i podczas zajęć wyrażn ie się
oszcZi;dza , z aś wc wtorek na mpną anginę zap<JdH Andrrej Kowal
i Daniel Pająk . Wojciech Jar/.ębskj
we iąijeszcze podczas spotkao musi konystnć Z blokady.
- Wprawdzie do meczu pozo·
Slalo jeszcze tfochę czasu , ale
mocno mnie niepokoją te klopoty. Być moźc skł ad ust alę dopiero na pó l godz iny przed rozgrzewk ą - mówi Bemat. - Gdyby wymienieni zawodnicy nic odzyskali pelni siUo niewykl uczone, że oa skrzyd le wy s tąp i J.Irl.ębski. Nu Wawd trl.eba uwala ć, zwhtszcza w obliczu Iych
zmanwien , które mam, c h oć nie
jest tOzespól dorównujący UHm sil ą i umiejctnośc iami. Krakowianie
muszą wygrywać, my zaś byt mamy już zapewn iuny. Chlopcy grają ua luzie , czasem to jest dobre ,
czasem złe. Nic mów ię tego, bron
Boże , aby sit; asekurować.
Niespodziewany sukces Wawc/u w Świdni k u wywo ł a ł rozma ite 'koment arze . Mamy nudzieję. że nie będz ie iadnych niej asności po sobotniej potyczce
nad Wi słok i em .
m.b.
s zóstkę .

Centrala: (0-17) 852-27-40
(łączy z wszystxlml działami)
fax 852-27-45
35-016 Rzeszów, ul. KraluwlłlIego 2
~ z CzyteIriUnI: !eJ. 852-2749
Redl:k1or I1IIcnln)':
Jarosław A. Szczepański
DzIał 1nI~ny: tel. 85.2·27·52,
t UIStfpce red. naczelnego:
852·27·53.852·27·54.
PioIr Wróbel
GoIpodartc..:852-27-5I. 852-'l7..w-. 126
zasłfpca red. nllałlnago:
Dariusz Dziopak
_,,,mart redalr(:~, . zel Nllrełarlalu :
Tadeusz Z. Drzewlckl
aekrłl8rz redIIke~:
tal. 852·27-48

Magazyn Domowy -lei. 852·27..w_. 101
DzIał pub!ą.tyczny, magazyn weekencIowy.

kultU18- lel.852-27·56. 852-27-57;
DzIał sportOwy - tel. 862·la.J8.
KONKURSY (ul. Unii lubelskiej 3)
- leI. 862·67·77.

Robert Oados, najdroższy zawodnik na liście transferowej.

Obecny

zarząd sekcji pragnie, aby
7.oOOwulzunia miHIy realne
pokrycie w budża:le sekcji . Z umieszC"lfnia zawodnika nu liScic nic }--v.l.'ze
nie wyniku. Po prostu. d:diśmy sobie
t7aS,aby przcpm"~1dzić uczci',l.'C roz·
mowy. Nie tnlfili na liSIę tylko Mari:U1
M icał i Mur Bereś. którzy m.1,j:1 waż
ne kontr.tkty. Wano wicW..ieć , kostaleczny lennin zgłaszania zawodni-

prl.yjęte

Gdzie są chłopcy
z charakterem?
- W 7..1JXlS1lCh nigdy nie było kokosów. Tym bnrdziej obet:nic. Aby
coS w nich zwojować , trLcba m ieć
char.lkter. Dziś malo jest chłopt:ów.
którl.y gotowi są podjąć wYl.wanie uważa Lasota. - Nalery un.~gulowoc
kwestie d:llszej kuriery 18-, 19 -IatkÓw. którl.y il1:t do wojska lub na studia i końC7.ą ze sponelll. Cały trud
or"Jz włoŻOllc w !il.ko!enie i picni .
iilij na milmC. Kuby. 7.amiast wychowywx ;/'awodnikÓw. uzupełniają luki spoouwtlImi ze Wschodu. W takiej
S)'lu:lCji nic moi.cdziwić brJk sukce·
sów naszych 7.ilpilŚ ników w [grzysb ch Olimpijskich w Sydney. Tymi
problemami musi za.i<lćsięJTLZ.bo w
pw:dwnym razie na kokjncj olimpiadzie znowu dostaniemy w kość.
W Stali jestobecn.ie dwóch seniorów - Stanislaw Surdyka. który prl.Cbywa w NielTl\.LCCh i Ernest Marsz.1lek. Obaj zadeklarowali chęć wall'Zenia w barwach naszego klubu podczas kwietniowych indywidualnych
mistrl.Ostw Polski. W tegorocznych
rozgrywkach ligowych. w ramach
wypoiyczenia, reprezentowali inne
'1.cspoly.

li umów komrakIOwych n::l sezon
200 I. podając kwoty 7.ądane za zmlllnę ich przynależ.no5ci klubowej. Nazwiska tych sportowców zostuną
umieszczone na łiście transferowej ,
którJ. opublikowana zostanie 5 grudnia specjalnym komunikatem prlCZ
G I6wną KomisjęSponu ŻU7Jo....'CgO.

Wspomnienia, dobra rzecz

Stalowskl tłok

- Spędzi lem

na macic 13 1at . Uganialcm się po halach od 1968 do 1980
roku. Bylo więc wiele czasu. ::Iby pokochać zapasy. Te mi się zresztą zrewanżowały - wspomina{Xlll Ryszard.
- Zdobylem I I medali mislrzostw
Pol$ki. WrJZ z zespolem Siali osiem
razy slawalem na najwyższym padium ligi drużynowej. Mani nh'miei
IV kolekcji lny tyluly indywidualne;
dwa w kategorii mIodzieżo\\-'Cj ijedcn
w seniorach. W 1973 roku '1.ostnlem
mislo.cm kroju w wadze 82 kg. Powstawiłem wówczas w pokonanym
polu Jana Wypiorczylm.Jaru WasiaI:.a i Michala Busse.
mb.
OODZlAŁY

300 tys.. Jąder 2fCtys., MkoIajr:2ak 175tys.,
J. Rempała - 170 tys., KOlOIew 170 rys.,
Szymański - 170 tys. li, R. Jankowski 100 tys"lowicki· 60 tys.; Pergo Gonów:
Cieślewicz . 150tys., K~ . 180tys..

''''''. """"''"'''''-

,,",,". jesI....ystawionych bezplatnle.
zawodników

Wyprz.e dai W Gdańsku
10 zawodników nie porozumi ało
jes7.cZC z kierownictwem gdailskiego WybrLCia. ~CS<Id7.ona wydaje s ię sprawa przejścia do Atlasu
WTIX·law Sebastiana Ułamka.
Iijga: Kuntefsztyn: R. Dados - 400 tys.,
Osumek . 66 400, Knaw -2fC tys .. Staszek.
- 150 rys .. GrygoIec - 100 tys. zI, Markusię

szewski· 50 tys.; WybrW:e Gdańsk; Woź·
niak -320!yS., Defa -300!y5., Pecyna -300
rys .. Załuski •250 tys.. DI.szyńsIIi - 200 tys.,
Ułamek· 15O I)'s., A Fajfer ·100 tys., Kempiński - 100 tys .. Mróz · 100 rys .. Stormow·
Ski - 30 tys. Z Ł12 Łódź na listę lrafifa cala
drui:yna lXl2a Piotrem Rerrbasem
•

Cieka we ile za parę lat koszto wać będą ci adepci czarnego sportu?

Nagrudniowym wykazie majdz.ic
s ię aż 14 reprezentantów Stali Rzc'M.iJw.- Wystawicnien::lliSlC wszysł
Jcich zawodników, którym skończy
ła się ważność kon tmktów z naszym
klubem, absolutnie nie ozn.'lc-J.a, re
chcemy ich wszystkich sprzedać.
WprosI prlCCiwnie. wszyfł.:y stwierdl.ili . że chc-ą nadał SlaItOwOC w Swli . My również tcgo chcemy - informuje l:musz Probola, kierownik SlaIowskicj sekcji. - Ponieważ nie możcmy oIxx:nic jesa.-z.e określić,jal.imi
środk;un i będziemy dysponowoc nu
sczon200 I. więc nie magliStny podp i~ć w ..ciemno" nowych umów .

ków do startu w klubach mija 3 ł
styczni::l200 1 roku.
Z jcżdżc6w Stlili Rzeszów n<ljdroi..~zi są Tomasz Rempala i junior/.y, którl.Y zostali "wycenieni" po
230lys.zŁ. Z tym.ie.,wartośćryn
kowa" młodzieżowców podWla jest
w dolarach. przy nazwisku Rnfala
Wi lka w i d nieć będzie adnolacja

W SKRÓCIE
• Kolar-.re Arkudiusz WojUlS i Bernard Bocian zostali zdyskWalifikowani odpowiednio na tny i osiem
micsicey 7.3 stosowanie środków dopinguj:lCych.
• Repn."7.entacjl Polski piłkarek !\'CZnych prl.CgrJJa w Bergen z mistrzyniami świal::l - Norweżkam i 18:26.
• Czesław Lang i Ryszard Szurkm....ski zostali ponownie wybrani do
prezydium Polskiego Związku Kolarskiegu.
• Dwie dogrywli byly potrLCbne do
I\YL~trzygnięcia meczu koszykarskiej
ligi NBA w Vancouver pomiędzy
Grizzlies a Phol:nix Suns. Gospoda-

"bezpłatnie".
Oto pełny Wy1w:

sta!owców: Karol Ba·
ran - 50 rys. USD. Grzegorz BednarSki 50 tys. zł, Sławomir Czamik - SGtys. USD.
Piotr Domin· 50 tys. zł, Łukasz Golonka·
50 tys. USD, Maciej Kuciapa . 100 rys. zł,
Maciej Pietraszek . 50 tys. USD, Tomasz
Rempala - 230 tys. zI, Gaegorz Rampa·
ta - 50 tys. li, Andrzej RybM . 200 tys. zł.
Janusz Sladlyra -100 I)'s. zł. Rafał TIOjanowski - 165 tys. zl. Piolr Winiarz 150 tys. zł, Rafa! Wilk -bezplalnie.
ZKS Krosno wystawi! na l istę·
c-.lWÓrkę znwodników. Mariusz Rygiel. Arkadi usz Stasik, Karol Winiarski i Wojcit.'Ch Kiełbasa są do
nabyciu nieodplatnie.

rzczwycięiy l i

REDAKCJI:

KROSNO ut . lewakoWskiego 31 -

,SIlnok.

teŁ

(0-13) 43&-67·78 1436-44-45

7):»~~~ :~:~::;);~:,~:;:~<'." I::::i':=~ ~

Cerkiewna
Ultrtyklul.Dolne
- tel. (0·13) 461-2s.35. (0-90) 319-503
PRZEMYSl, ul. Barska t 5 - tel. (O- I 6! 670.27-00, 670-30-30.
670-42-49
TARNOBRZEG. ul. Moniuszkl20 - lei. 10-15) 822·22-16
SlBtowa Wola. al . Jana PawIa l! 25a - telJtax (0·15)
842·43·96;
~. ut. R/:eszowsI\a t6 - tal. (0-14) 670-32·34. talJ!iIlC
670-32.J3.

109:106.

• Zarząd Ruchu Chorzów powierzył
obowiązki pierwS7.egO trerJCra piłka
rzy B~'liSławowi Pietnnkowi.
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b.'\fWione,., estetyc-I.ne·'. a
prL.oo kilkndziesięci u laty wędka 
rze hodowali sami przynęty na
ochłapach z rze:bli. Nie trleba przekonywać, jaki towart.yszyl temu
odór. Wielka namiętność nic takie
jednak znosi poSwięcenia.
W 1973 roku WSt1lpila do PZW
już jako doj rL.ala kobiet:t. Pierwszym jt:j trenerem był brat Zygmunt.
ten sam, którego memoriał organizuje corocznie Rzeszowski Okręg
PZ\V . Po roku Zygmunt zapropo110wal Marii udzial w Mistr/.ostwach
Polski. - Dobrle. żebysmy .. wystawili'· kobictc. a nic mamy kogo - IX'"
wic<lzia ł szczerLC. Nie dała się prosić i dobr.re. bo sypnę ło jej medalami. Najpierw zdobyła mistrL.Ostwo
kola. następnicoka1.a1a się najlep!l'Zól
w okręgu, a nOJ koniec przywiozła
ZJoty Medal z mistr/.oslw Pol~ , ze
Swibna.
NastępllC ..zloto·' zlowila na
mistrL.Ostwach w Elblągu, w
1980 rok.u. a po raz tl7.eci okazala s ię najlepsza w splawikowyru wcdkowaniu podcza.~ mi·
strzostw Polski w Koszalinie
dzies ięć lat p6i niej. W najwyższej mngi zawodach startuje zwykle okolo 40 kobiet. J uż byś dala szansę młodym
dociąl jej bezsensownie który ś
lk.olegów po kolej nym sukcesie .
Przcdcż podczas zawodów wszyscy mają równe szanse.
- Chyba jednak faktycznie dam
sobie już spokój z ryw alizacją
ni Mnriajest ciągle członkiem
karskiej kadry narodowej).
łalnością związkową (jesl prezesem
kola wędkarskiego nr 3 i kapitanem
sportowym). Zacznie lowić dla samej przyjem ności .
kąpane,

HAUKA ŁOKAJOWA

Trzykrot nie zdobyla mi strzostwo Polski w wędkar
stw ie spławikowym kobiet.
Srebrne medale ma trzy. Dyplomów, pucharów zaświa d
czającyCh Innej rangi sukcesy: a to puchar Odry, a to Warty - nie zliczy.
Pasją ojca była muzyka. Mruian
Wojturski - skrqpek amator wyniósłllprawianą sZJ:llkę na wyzyny
zawodowstwa . Dla chleba pracowal przy biurku - w ZUS-ie. dla
przyjemności grał (pierwsze skrl)'pre) w Rzeszowskiej OrkiestrL.C Symfonicznej. kt6rn była zalążkie m Filharmonii - wspomina Maria z Wojtu rskich Pietraszkowa.
Ona też związała życie z muzyką.
Wykształcona w kierunku rytmiki ,
liczy ła jej w szkole muzycznej I

stopnia, prowadziła ICŻ lekcje umuzykalnienia w rzeswwskich pr/.edszkotach. Jest bardzo dumna z kilku
wychowanków i mi le zaskoczona

opublikowanym w wędkarskiej prasie wyznaniem by łego ucznia. a
obecnie kolegi hobbysty: ., M oją
idolk ą byla nauczycielka rytmiki .. ,"
- Mam taneczne ruchy? - dziwi
się pani Maria. - Z tylu lice um . z
przodu muzeum - ś miej e s ię .

- Pr.twda. u sposób porus7.ania się
kreuje taniec. W latach 50. tańczy

lam .5 lal w zespole WDK Boicny
NiżaJi skiej . Mieliśmy w prognullie
repenuar ludowy i klasyczny. Kiedy skończyłam karierę tancerki, po-

wierzono mi akompaniament.
Wędkowanie

jest też

dziedzictwem ...
...po kądziel i. Ryby łowił namię!
niedz.iadck pani Marii oraz wuj, ktO.
ry zaszczepi! pasję do węd ki brn-

ciom Wojturskim. Tak się laC"Lęło.
Maria usiadła kiedyś z TadeuS1.em i
Zygmuntem nad wodą i z<\proponowała nieśm iało: - Daj , spróbuję.. Za
chwilę na koncu żyłki tr/.epota1a sporych rozmiruów Swinka. Premierę
pamięta s ię na całe życie, podobnie
jak pierwszą ,.grubą rybę". W przypadku pani Marii.bylto 55-kilogramowy szczupak. z łow i ony przypadkowo i trochę fuksem . - Holowałam tę rybę godzinę i 20 minut.
Bmt pomógł mi ją podebrać. A dzialo się 10 na Sanie kolo Jarosławia.
Ryby trl.Cba umieć łowie - uwaw. Nie wystarczy zarL.ucić wędkę i
l iczyć na szczęście. Cala skomplikowana sztuka polega na odpowiednich zanętach i przynęlllch . Rezygnuje z łowiska , gdzie ryby nie
biorą. Zwija majdan i po..coosi się na
inne miejsce . Pamięta takie zdal7.t'nic: przyszła nad Wisłok i 7.agaduje kolegów wędkarzy: - Biorą? - A

pogardliwie ustil.
od kilku godzin delikatnie drgały 'poruszane pr.jÓCm wogdzie tnm -

wydęli

Spławiki j u ż

dy. Usiadła k ilkadziesiąt metrów
dalej, pozostając "na oku" malkonten~w. Ledwie zarzuc ił3 wędkę .
już wyc iąga plotkę, za nią leszcza.
klenia ... - Ty. patrz. jak ta baba drze
- dolatuje do jej uszu. Za chwilę
mia/a juz towarzystwo na lowisku.
Kiedy podrzuca sąsi adce rybki
dla kota. ta nie może wyjŚĆ 1. podziwu . - Mój c hłop siedzi nad wod" i nic nie łowi ...

Wielkie sukcesy
Pierwsze lekcje wędkowania pobiera ła u braci . By ła ciekawska i
pojętna. chocinż prt.yznaje. że przeła manie obrqdzenia do robaków
nic prt.yszlo jej z łatwoScią. Uprawia
wyłączni e wędkarstwo splawikowc. - Zywe przynęty kupuje s ię tenlZ w ,~ k lepach wędkarskich - wy_

BRy!l2 SPORTOWY

W CIESZYNIE: KKS Cieszyn· Siarka
Tarnobrzeg (s. 17.30).

WRZESZOWIE: póffina! i finał ligi okrę·
gowej i klasy A (s. 10: świetlica OPGK ul.
Geodelów).

HOKEJ
Ek~trallga
W KRVłlCY: KTH - S!<HSaro\({pt.

UllJga mężczyzn
MOSiR Krosno· Reso'łia II (n. 16: sa·
la SP 9 przy ul. Piotra Skargi), Polonia II
Przemyśl· Kominki Groz Sokół ŁafIcut
(pn. 17.45: hala jw.), Slalka II Tarr.obrzeg
• Kontra Rzeszów (pl. 18.30: hala klubu).

18).

W SANOKU: SKH Sanolo:. • GKS Katowice (n. 17).

O
I liga mężczyzn

ŁYŻWiARSTWO SZYBKIE
W SANOKU: Puchar Polski i Ogólno·
polskie Zawody Klasyffil.acyjne o Lampę
Górniczą SZGNiG (s. 10, n. 9: tor Btonie).

W PRZEM YŚlU : Polonia - Roto Gór-

nik Wałbrzych (n. 17: hala pay ul. Mic·
kiewicza).

PIŁKA RĘCZNA

Turniej kobiet

WSTALOWEJ WOLI: Stal- Kujawiak
Astoria Bydgoszcz (s. t7: hala MOSiR).
W ZIELONEJ GORZE: Zaslal • AZS
WSP Reso viaJRali neńa Jaslo/GreinplasVPower life (s. In.

Owejście do I ligi kobiet
W GORLICACH: GTK - MlKS Rzeszów (s. 17; hala OSiR),
W WIEUCZCE: Górnik · Slal·Sezam
Stalowa Wola (s. l S).

II liga mężczyzn
W GOAUCACH: Gimar· PioIralVia (n.
17; haJaOSiR).
W JAROSŁAWIU : Znicz - Spet&ch
Bielsko-Biała (n. 17; hala MOSiR).

W JAROSŁAWIU : VIIMiędzynarodo·
wy Turniej im. leszka Gdułi, z udziałem
Halyczanki Lwów. Motoru Zaporoze. Ze·
kanu·Nafty Mict1alovce i JaroslaVll (pl. t6,
s. 16, n. 10.30: hala 1.40SiR).

I liga B mężczyzn
WSANDOMIERZU: Wisła · SliIon Gorz6w WielkopolskI {s. 17; hala przy ul.
Patkowskiego).

II liga mężczyzn
WZAWlERCIU: Virel· AZS WSP Rzeszów (s. \ 7).

S!A11<OWKA
111g8 A kobiet
W MIELCU: Melnox Aulopart SIal Gwardia Wrocław (s. 18: hala MOSiR).

I liga B mężczyzn

I liga

w RZESZOWIE: AZS WSP Resovla
Modex· Aleksand ńa Wawel AGH (s. 17:
hala ROSiR).

-

mężczyzn

W RZESZOWIE: AZS Politechnika ·
Energetyk Elektrownia Rybnik (s. 16: sa·
la PoIilechnikij.

II liga kobiet

Inne

W JAŚlE : Gammt ·legiono'łia·Bioton
legionowo (s. 17: hala MOSiR).
WMUSZYNIE: Muszynianka· Zelmer
Rzeszów (s. 17).
W RADOMIU : AZS Radomka· Siarka
Tarnobrzeg (s. 18).

WKOlBUSZOWEJ: tumieJ ligi TKKF
(n. 10: hala LO przy ul. Jana Pawia II).

III liga kobiet
Górnik Nafta Krosno - Sanoczanka (s.
10: sala I LO. Mecz zaległy) .

III liga mężczyzn
AZS Krosno - AZS WSP Resovia II (s.
17: sala KN), Krośniarlla · Rafineria JasIo
(s. olI. 19, po meczu AZS·u: hala KN),
AZS PoIrtechnika Rz9'$ZÓw . 8tękitni Ropczyce (s. 14.30: hala Politechniki), ZMO
GOK Wadowice Górne - W~ok StrlyŻów
(s. 18; sala SP). Pauzuje Orkan Nisko.

PlŁKAN02NA
W MIELCU: II mistrzostwa szkól wyż.
szych województwa podkarpackiego w
piłce halowej (n. 9; hala MOSiR).
WRZESZOWIE: mecz towarzyski Reso'łia. Gwiazdy Resovil (s. 12).

8I'OIfI'

W~

Niedziela

Ekstraklasa kobIet

21.00 (pr. III) Seria A siatkarek: MeJ,
nox - Gwardia; &kstraklasa pingpongistów: Izolator - Alumn; ~rski mecz
gwiazd Resovii.

Ekstraklasa

mężczyzn

.

W eOGUCHWALE: Izolator Zapel .
AlurTI11 Płock (s. 11 ; sala ZOK).

I liga kobiet
WKROśNIE : Naltorrontal Gómik-Nal·
ta - JKTS Jastrzębie (s. 16; mala sala
MOSiR).

na Pogórzu Dynowskim. w
ObarL.ymie, da lcko od "świata" .
Najmłodszy brat, Andrzcj, kupi ł
tam slare domostwo z kawałkiem
ziemi . Dom jest pięknie wyremontowany. a grunt u lgospodarow.my.
Z podwórka widać pętlr; ukochanego Sanu. a na ry by nic trzeba się
wypraw iać. bo pl ywaj ą we wla·
snym stawie. wykopanym w dolince. W tym prJwdziwym raju na
ziemi spotyka się cala rodzina. •

i zalewów
Mąż

pani Marii nie dal
do wędki,
.
dwli jedtlllk razem nad
dę . Pan Pietruszek k i łomc·
nam ów ić

Osłabione

Jarosławiu

gospodynie

Przez trzy dni (1- 3 bm.) w
odbywa się VII
Międzynarodowy Turniej Pił
ki Ręcz nej KobIet im, leszka
Gdull. Ry walizują dwa zespoły z Ukrainy, jeden ze Sło
wacjl l miejscowa Jarosiavia.
J arosławi u

e Wschodu ..siódemki" Ha·
Iyczyny Lwów i kilkakrotne·
Z
go mistrza Ukrainy Motoru Zasą

~

a ze Slowacji - l-ligowy
2:ekon - Nafta Michalovcc. Ze·
spół SPR Jamslavia wyst ąpi, nic·
stety. w mocno osłab ionym s k ła
dzie. Zabmknie trzech kadrow;czek - Edyty OobrL.ynskiej . Mo·
niki Janczak i Reginy Fialck , kt6re od 29 listopada do 3 bm. przeporożc,

bywają

z reprezentacją Polski w
Norwegii, rozgry wając turn iejowe
mecze z gospodyniami, Niemcami i Austrią . Ni..: będz ie też Olgi
Popowicz. gdyz przygOtowujc.s i~
z kadrą narodową Ukrainy do ME
(8 - 17 grudnia) w Rumunii. Szkoleniowcy Jarosiavii dadzą szansę
wy s tępu ich dubłerkom .
A oto terminarz spotkań , rozgrywanych w hali MOSiR: piQL
Motor - !ekon (godz. 16), J aroslavia ~ Halyczllnka ( 17,45); sob.
Jaroslavia . Zekon ( ł6) . MotorHalyczanka ( 17 ,30); niedz. Hałyczanka . i..ckon ( 10JO), Jaro·
slallia - MOfor (12). Uroczyste zakończen ie turnieju o godz. 13,45.
••b

Sobota
17.00 (p(, lU) Seria B siatkarzy; Resovia· Wawel (na żywo).

WIS STOŁOWY
Mecz AlS AE WrOCław - Siarka Tar·
nobrzeg rozegrano awansem (WfIlik: 3:4).

M ają prywatną stanicę wędkar
s ką

Woli rzeki od jezior

Turniej " siódemek" w

SPORTOWY ROZKLAD JAZDY

trami pły wa!, a ona s iedziała ze
wzrokiem utJ.:wionym w splawik .
Amator.uni ryb na talerL.U byli obydwoje. Teraz . gdy czuje nieodpartą ch~ posiedzcnia nad wodą,już
niestety sama dosiada trnbanta Uest
przywi'lu ma do tej marki. zwlaszcza że silnik ma Volgswagella podkre śla) i obiem kurs prleważ
nie nad wodę . Woli bieżącą od
s tojącej. a ulubioną rleką Wojturskic h był zawsze San .

Poniedziałek

8,OS (p4'.II) I liga koszykarzy: Polonia - Górnik: eKstraliga hokeja: SKH
Sanok . Katowice.
17.30 (pr. II) Magazyn Sportowym.in. felieton.Zapaleńcy z Niska".

W Sandomierzu

o4 punkty
o

wysoką stawkę zagrałą w
sobotę szczypiornIści Wiaty.
00 Sandomierza przyjeżdża

zespól Stilonu Gorzów, kon·
kurent w walce o utrzymanie
w serii B I ligI.
wygra ć,

usim y
nie ma
Mdwóch
zdai1 ! Kluczem do
bl;dzic . jak zwykle.

zwyc ięs twa

dobra obrona, ale musimy równiez poprawi e s kute cz no ść,

zwlaszcza w syluacjach sam na
sam. Czasem brakuje tak że koncent racji - mów i Mi eczys ław
Gospodarczyk, trener wi ś lak ów .
- Oglądałem na wideo S ti łon w
akcji i zauwazylcm, że więk sze
zagrożenie gorL.Owianie stwar13j"
rzut ami z Ill in i;.
Stilon to dosyć wysoki zespól,
defensywa w;śl aków powinna zatem nacisk ać rywali nieco dalej od
bramki. Atutem przyjezdnych jest
też ustabilizowany s kład . Gospodane wystąpią w optymalnym zestawieniu .
gb

MAŁE

OJCZYZNY

1 - 3 grudnia 2000 r. •

•
nowmy

magazyn
Cynów od lal szuka swego miejsca na mapie

•

miesiąc i mówił: - Za to
masz wyżyć. 50 najedzenie i cygary ... ! Potem, gdy prąszło do
wypłaty , nie dal nic. ZUS-u lez nie
płacił. Ale ja tego nie popuszczę!
Samorząd ratuje sy lU acj~ jak
możc. Organ izuje szkolenia. roboty publiczne. Ostatnio prLy PrJcach wykończen i owych w Srodowiskowym Domu Samopomocy pracowało 15 osób. Ale 10 kropla... Władza manwi się, ze bezrobocie wypłoszy młodych, najbardziej pręznych, z inicjat y wą .
- Co młody człowiek może robi ć
w Dynowie? - pytamy młodych
na ul icy. - Nudz i ć s ię- pada odpowied ż. - No ... czasem są dyskotek.i. Niedawno otwarli ..Piramidę". Jest pizzeria , nawet nie
jedna, ki ł ka kawiarn i. .. T yle!
- A kino'!
Kina nie ma. Trleba jec hać do
Rzeszowa. Młodzież często c hod z i tam do szkół. Czasem wyskoczy do Dubiecka, rzadko do
Przemyśla. Do Brzozowa prawie
wcale.

50 na

Niedźwiedzie łzy

DARIUSZ OZIOPAK

nakazu pracy . - W latach pię ć
tu jeszcze
namiastkę
przedwojennych
"mieszczan'· - jak sami o sobie
zwy kli mówić. To Dyn6w powinien być powiatem! - twierdzili. Ale wtedy powiatem byl
BrzozÓw. Młod ym powiatem.
Zan im o krzepł, ciągnqł wszystko do siebie. Po refonnie 1975 r.
Dynów wylqdował w woj. prLemyskim . Sytuacja się IX'wtórzyła
- młoda s tolica województwa
dziesiątych zastałam

na pa~
42 km,
do Przemyśla - 44, do Brzozowa - 34. Ale gdy spytać.
gdzie Im najbllżej , dynowianie odpowiadają: - Do Rzeszowa. Bo tam największa
cywilizacja ...
Odległości znają
mięt: do Rzeszowa -

W:

~I

Adam Chrobak opo-

wiada o zdarJ.cn iu. które
mialo miejsce niedługo

po tym. jak Dynów przeszedł z
województwa przemyskiego pod

rzeszowski powiat. W Przemyś lu
na ulicy policjant kontrolowal
wójtowe aulo. - A. z Dynowa! -

rrekl grożnie. - To wy nie chcecie Prlcmyś la . Co?!
Kiedy wójt był już pcwicn.1.c
refonna administracyjna s kończy
s ię

dla niego niezłym mandatem.

policjanIlon
nic w l e pił.

złagodził.

Mandatu

Pożałujecie!

Od dawM byli pewni, że c h cą
pod Rzeszów , 1 - co podkreśla
wójt - wyjątkowa zgodność w
tym wzgl~dzic panowała . - Jeszcze w latach 80 .. kiedy g ł ośno
z Il CZ~1O mów i ć o prlYstąpieniu
do województwa rLeszowskiego.
dociera ł y do nas z Pr/.emyśla sygnaly w stylu: "Pozalujecie! Jak
odejdziecie od nllS. to nikt wam
nie pomoże" - opowiada jeden z
samorz'ldowc6w (nie pisz pan
nazwis ka, bo mn ie w PrLemyslu
.,zjed zą "). - Od tego czasu Przemyśl mniej u nas inwestowar.
Tak jakby śmy by li tcrenem straconym.
Jani na Jurasińka, by ła d yrektor miejscowego liceum, m6wi
że Dyn6 w ciqgle szuka s wego
miejsca na mapie. I ciągle jest
pokrzywdzony. Trafiła IUtaj z

Nie bez powodu
bezrobotni spoglą dają
w stronę Rzeszowa.
Jeśli tu nie znajdą roboty,
jadą dalej, Do Warsza"y,
do Niemiec.
- W Rzeszo wie łatwiej
k ontakty połapać
-mówią,

Dużo

dynowian pracuje
w Warsza wie.

dbała

na poczqtku bard ziej o
swoje interesy . Nie inaczej jest
teraz - tw ierdzi J. J urasiń ska. 
Rzeszowski powiat, też młody.
musi się jakoś zorganizować i
pewn ie jes zcze sporo wody w
Sanie upł ynie, nim wszystko zacznie dobrze funkcjonować.
Pr/.ec iw nicy Rzeszowa (byli i
tacy) argumentowali, ze obecny
powiat to duży o rganizm z wieloma w iększymi ośrodkami. MoZe w prLemysk im, gdzie mniej
miast, bylibyśmy bardziej zauwaiani? - pytali.

niędzy

- uwaia wój t. - Bardzo
współ pracuje s ię nam ze
starostą - dodaje bunnistrz Krystyna Dżuła. - I wid ać juz efekty,
Te efekty to: remont kotłowni w
przychodni (teraz będzie remontowany budynek),dotacja na budowę budynku dydaktycznego
Zespołu Szkól Zawodowych, pomoc prz.y telefonizacji , prly odnowieniu Srodowiskowego n0mu Samopomocy.
Oczekiwania są co prawda
większe; jak c hoćby reaktywowanie Filii Powiatowego Urzędu
Pracy. Pani bumlistrz. zdaje sobie
sprawę, Ze wszystko rozbija się
o finansc. Gdyby jednak ta filia
była, bezrobotni mieliby dostęp
do aktualnych oren pracy. Teraz
o feny są czę.to już nieaktualne,
bo zanim tu dotrą ...
Bezrobocie to najpoważniej szy
problem. Wójt szacuje , że dochodzi o no do 12 proc . - Rekordowe w Podkarpackiem sięg a 21
proc., ale na terenach wiejskich
mamy zwykle do czynienia z bezrobociem ukrytym.
Pod koniec pażdziernika IX'stawiono w stan upad łości najwięk 
szy miejscowy za kład - sp6 l.kę
.,Fennslal". Kiedyś zatrudniał a
200 prJcowników. teraz o połowę
mniej. Slychać opinie, że zakład
ma sza n sę na przetrwanie, gdy
zostanie sprzedany prLez syndyka
w całośc i. Wtedy za trudnien ie
może znajdzie z 50 osób.
Ludzie szuk ają roboty jak mogą. Nie którLY pozakladali firmy,
a le że teren ubogi , te kiepsko prosperujll.
dobrle

Za chlebem
Nie bez powodu bezrobotni

Współpracujemy

spoglądają w s tronę Rzeszowa .
J eś l i tu nie znajdą roboty , jadą da-

Dynowska wladza nie narzeka.
- W Rzeszowie mamy lepszy dostę p do informacj i. większe szanse na pozyskanie unijnyc h pie-

lej . Do Warszawy, do Niemiec.
- W Rzeszow ie łatwiej kontakty
lX'łapać - mówią. Dużo dynowian
pracuje w Warszawie. - Ze trzy-

dzieslu - szacuje Kazimierz Czapla. - A najwięcej z Bartk6wki.
Czapla dobrze zna temat. bo
sam się wybiera do stolicy. Jedzie w ciemno. Inni montują ekipy i jeżdżą z firmami. Ale nie kaidy ma 10 szczc;ŚCie. Czapla ryzukuje, bo nie ma wyjścia. Skoń
czy ł a s i ę robOla przy Srodowiskowym Domu Kultury i teraz nie
ma z czego żyć. _
Stefania Wróbe l do Warszawy
wyprawiła już dwóch synów. Teraz pewnie pojedzie trzeci . - Nawet gdyby tu na miejscu co podł apał , to za takie marne grosze,
Ze szkoda mów ić.
Niedaw no ze s tolicy wrócił
Szczepan żeleźn iak. Harowal tam
dwa miesiące . Zarobil... 100 z l.
- Oszu kał mnie s7.ef firmy z Rzeszowa - żul i s ię. - D-dwal tylko po

Jak nie mają co rob i ć, siedzq
na plantach . Przesiad ują tu też i
starsi. którzy pamiętają czasy
świetności "PogórLal1ki". Todawna rcstaumcja, w kt6rej koncentrowalo s ię życie towarzyskie. Potem zmienili s ię właścic iele, zmieniły się czasy, grosza bmkuje wzdyc hajq "wet(!rdni'·.
Na plantach stoi IX'mnik-fontanna z niedźw i adkiem. NieMwiadek płacze. Ktoś doma lowal
m u ł zy. - Pł acze, bo mia l braciszka - tłumaczy napotkany chło
piec. Bywalcy plantÓW potwie rdzają, że obok stał drugi niedź
wiedź, ale padł ofiarą czyjejś agresji. Spon iewierany, przedstaw i ał
op ł akany widok, więc go usu nię
to. Do dziś nie wiadomo, kogo
niedźwiedż wkurzył. Mlodych czy
starszych . T eraz s i ę mówi , że
niedźwiedi płacze nie tyle za braciszkiem, ile nad łosem Dynowa.
- Tu n ic się nie dzieje - ironizują "płantatorzy " . Chyba Ze ktoś
interesuje s ię sportem. Dziś gnl
Dynovia, więc jedziemy na stad ion . Ludzi ze trz.ystu . Wszyscy
zasmuceni . Kiepsko c hłopcy grdją . - Kiedyś było dobrze - opowiada kibic. - Teraz brakuje pieniędzy, lepsi zawodnicy odeszli. A
młoozi jeszcze mu szą się uczyć.
Koniec meczu. W ynik dwa zero"doty łu ·'.

Gdzie ten

świat?

Telewizory w Dynowie odbierają ,Jedyn k ę", "dwój kę" i Polsal. Po 10 latach oc7.ekiwania zakończono telefonizację. W ciągu
ostatn ich dwóch Jat pódłączono
500 osób, z mrxlernizowano ok.

400
się,

!XJdłączen.luż teraz okazuje
ze centrala jest za mała, bo

chętnych dużo w i ęcej.

Jeszcze parę miesięcy temu w
nic dzwonila zadna k0mórka. Teraz. dzięki maszlOwi na
Bartkówce . zas ięg ma Plus i Em.
Szykuje się też Centertel (Idea),
który na maszt upatrzył sobie komin .,Fermstalu".
Zmartwieniem są, kiepskie drogi, szczególnie powiatowe. Na Zasaniu prL}'pominają pmlkę. Gmina częściowo panycypuje w kosztac h. ale to tak łatwo nie pójdzie.
Na kapitalny remont czeka 40 km.
Drogi są waZne - zdaje sobie
spmwę miejscowa władza. Bo tylko wtedy do Oynowa prz.yjadą inni. A od tego zależy przyszloŚć ...
mieście

Cichy San
Nadzieją są, aktywni. prL.Cdsię
biorczy ludzie - UWa7.a Krystyna
Dżula . Nadzieją są, tci piękne tereny, które mogą przyciągnae turystów. Miasto łeży na pogruniczu
Parku Krajobrazowego Pogórza
Przemyskiego. Obok znakomite
warunki do turystyki pieszej, nie
brakuje zabytków. Atrakcją jest
"Trans Pogórzani n", kolejka
wąskotorowa kursująca z Dynowa
do Prl.Cworska. W Szklarach kolejna atrakcja - najdłul:szy tunel w
Polsce (600 metrów). Nad Sanem
można urządzić prąstanie , plaże,

pola biwakowe.

R zeką można

by
pontonowe.
kajiLkowe. lanina l umsińska opowiada , Ze jeszcze w latach 70. budowała razem z harcerzami prz.ystań dla kajaków. Ale sprawa - niestety - upadła . Gospodar.r.e chcieliby rozwinąć agroc.wystykę. A m0że koni lcj, bryczki? Potrzeba tylko
in westorów. A IX'tem turystÓw.
- Miasto i gmi na Dynó w należą do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dy nowskiego podkreśł a wójl .- Na raz ie wydajemy foldery, promujemy regionalne atrakcje. Na tyłe nas stać.
Liczymy, że znajdą się chętni do
inwestowania.
Jedziemy nad San. Za mostem
dz ie łn ica Dynowa - Bartkówkn.
Brzeg i zarośn i~te, ale łatwo doorganizować spływy

stępne.

Pewnie tu uczył się łowić ryby dynowianin Franciszek Szajnik ,

który swcgoczasu zdobył tytu ł Mistrza Swiata w wędkarstw ie muchowym. Za jego to przyczyną od
paru lat w li pcu nad San do Dynowa Zje7.di.ają wędklll7..c na między
narodowy turniej o ,.Puchar Galicji". - Niechby pan zobaczy ł te
brzegi w niedziel~ w lecie - mówi
wójt. - Ludzi tyle, że trudno wolne
miejsce znaleźć. Samochód jeden
koło drugiego. A jak pan myśłLzja
kimi rejestracjami najwięcej?
- Z rz.eszowsk.imi?
- Z rzeszowskimi...
•

•
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KĄCIK TOWARZYSKI
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Anna Wawszczak-Rybka
laureatka Nagrody Allianz 2000

Towarzyszki
na bal
Jeżeli

chcecie podzielić się
radością , problemem czy
przygodą , poszukać ukochanej bądź ukochanego, albo pozdrowić kogoś, to napiszcie do Kącika Towarzyskiego .. U Adasia",
dresy nadawców (nie więcej
w terminie do
przesyłamy tylko

A nii. jednego),
trzech tygodni,
na

listowną prośb ę

Czytelni-

kÓw. Zastrzegamy sobie prawo
niedrukowania anonsów

cych wyrządzić

mogą

komuś krzywdę.

II' 21-letnia samotna panna pozna przystojnego i sympatyczne-

go

mężczy znę.

Agnieszka z Iwonicza
Jeżeli jesteś miłym , ładnym
ch łopakiem

w wieku 20 - 29 lat,

szukasz prawdziwej

miłości,

10

napisz do sympatycznej. podobno
ładnej

dziewczyny. Mam 19 lat,

lubię podróże. dobrą zabawę. spacery przy blasku księżyca.

Magda z Łańcuta

tI' 29-1etni sympatyczny, wesoly,
bardzo towarzyski kawaler pozna
pannę na dobre i złe w wieku od
24 - 29 lat. Mile widziana dziewczyna ceniąca sobie miło ść i
szczerość.

Adam z Krosna

tI' 25-letni kawaler z romantyczną duszą, gorąco bijącym sercem,
bez nałogów. pozna miłą uczci wą
i szczerą dziewczynę, która potrafi darzyć mężczyznę uczuciem.
Mam interesującą pracę, mieszkanie i średnie wykszta łcenie.
Janusz z Mielca
łoi

Mila, sympatyczna.1 B-letnia
blondynka średniego wzrostu , p<>zna chłopaka w wieku I B-21 lat.
Mile widziane zdjęcie kawalera
poważnie myślącego o przysztoSci.
Iwona z Jaroslawia
łoi Dwóch sympatycznych Studentów pozna panny w wieku do
25 lat. Szukamy towarzystwa na
bal sylwestrowy.
Grzegorz i Piotr z Rzeszowa

fi' Mam 34 lata . Nies te ty , nie
udało mi się dotychczas spotkać
,.drugiej polowy". Jestem osobą z
poczuciem humoru . Kocham góry. żag l e i narty . Poznam pana
do 35 ł at poważnie myślącego o
przyszłości.

Barbara z Krosna
Chętnych do zabawy na ła
mach prosimy o przesył\(i z
dopiskiem na kope,cie .. U
AdaIIia". Nasz adres: Redakcia "Nowin", ul. Kraaz.w...... 2, 35-<)16 -..ow.

- Jaka jest główna cecha pani chara kteru?
- Spontanicz ność i bezpośredniość.
Bez problemu nawiązuję nowe przyjaż
nie i znajomości.
- Czego w pani ludzie nie doceniają?
- Dobrego serca. Sprawiam wrażenie
osoby surowej i nieco wyn ios łej. W stosunku do osób nowo poznanych wchowuję dystans. Może dlatego czasem trudno zauważyć moją wrażliwość.

~
"

,!
g

'c-c--~c--c----c--c~,

- Jaka jest pani główna wada?
- Zbyt duża el astyczność i wynYLUmia!ość . Mam w sobie naiwność dziecka. co
niekiedy wykorzystują moi uczniowie.
- Kto lub co panią śmieszy?
- Ang ielskie komedie i zaba wne sytuacje. Zycie pisze najlepsze scenariusze
komiczne.
-Jakie błędy pani wybacza?
- Wszystkie. Nie noszę w sercu długo urazy.

uboższych.
- Kim chdałby pani by~,
była tym, kim jest?

gdyby nie

- Bal etnicą lub tan ce rką . żeby by lo
zabawniej. wcale nie jestem muzykalna.
Uwie lbiam taniec i mu zykę za kreatywnosć i możliwość improwizacji.
Zawód baletnicy związany jest z fantastyc znym sposobem twortenia. Nie ma
d la mnie piękniejszego mariażu pracy i
fascynacji.

Notowala

ANETA GIEROŃ

SEIUIETY IERC

~

oSkwler8
ność?

Plaski Jeb
ANNA
KONJEC KA

To niepmwoo. i,ejesteśmy Zilklamane do szpikil kości. Skąd by się wtedy brały pikamIle O{Wwieści o tym, co mote ona. a czego j l/t nie może
011. Tajemnice a{kowy - rok pr<)"najll1l1iej "",ierdlll moi redllkcyjl/i knlt:dz;y - z luboku/ujawniają
lI'e wIosny'" grO/ue przede wl'zystkim Iwbie/J'.
Nie mam pojęcia, skąd oni /O wiedzą. ByM/ują na babskich pogadllchach? Jem popotnet /la
stopieri męskiego VliewidcienitJ, całkiem moż
liwe. Dowód z ostatniej chwili. Psyt.:hiatra. dr
Aikarakudy Alias ag losił. ie ow/osie /li męi 
cZYŹlli .vą bardziej ... blyslwtliwi. DO!lzed/ do rego epokowego odkrycia, badając to/'sy !lwdentów amcrykllllskich i azjaryckich. Zajrzal rei
za koszule lekarzom, ini,ynierom irobornikom
(d/apneciwwagi). Pallad wszelkq wątpliwość
ustali/. te najbardziej w/ochotą grupę .~f(moll'i1i
!ltudenci-prymusi. Ci Z najwyższym ilorazem
imeligencji byli kudlaci nie tylko lIa piersiach,
ale i nil plecach! Intynierowie plasowali się
nieco /liiej pod tym względem. lekarze - znacznie niuj. Ale trochę wyiej niż robotnicy.
Maina się spoliliewat. te po rOlg/oszeniu
tej rt:wdacji ruszy produkcja peruk /lapierśnych i naplecnych ... M~/i " kupiq. bo kldryf. /lie pragnie byt błyskotliwym! St/r.oda tylko.
ie chcąc to lldowodnić będą musid i zamknąć
lista j rozpiąć koszule.
Cały wywód naukowy psufr.jak zwykle, Albert
Eirrstein. Jak twierdzi dr Alias (9't. Ul .. The GIIardian"). Einsreill nie mial wcalt: wlo!lów /la
de/e. Oczywiście,jeśli /lie licz:yć głowy. MoŻJUl
więc powiedzieć. ie z wyjqtkiemjednego gellillsw. głowa w spekulacjach na temar blyskotliwaści męskiej sił' nie liczy. Ten wIliosek byłby.
prz:ypUSl.cwm.pociesuniem dla illflych kudlat)'ch
"tam, gdzie nie potneba". Np. dla lhyszJw Wodeckiego. 'K'fI1c1.lłcego wciąż l.I! swą bujnqfrYZllrq.
- Mam łeb plaski z tylu i dla/ego muszę go zakrywać wloSilmi - ullił się ostaJnio, wyraipjqc tę
sknotę wlbem wyłysiałym, lecz ksztalmym.

kandydatki

~;IJ:;~O;:'::;~; PATRZCIE, JAK ONI SIĘ KOCHAJĄ!

CI samotSzukasz
\
wsparcia i zrozu- wieczory, do które.
mienia? Chcesz ko- go mogłabym się
.
chać i być kochaprzytulić w nocy .
nym? Napisz, opubli- Mam 3 1 lat ,
kuJemy Twój anons. Za darmo. Na- ś red n ie wysza rubryka to skrzynka kontakto- kształcen i e ,
wa. Kto wie, może znajdziesz brat-o pracuję.
nią duszę.
Chcia labym

inte ligen tnego. kul turalnego pana o zadbanym wyg l ądzie,
lubiącego wraż l iwe

KRZYSZTOF
SZELIGA
Odwiedziłem

onegdoj pewlIll wieś w ja ropowiecie. Na czystym podworku ,wal
samochód z zamojską rejesIracją. Gosp()(larl.)!
i ich gości uwalem za SIalem . Ale gokie zaraz
odjechali.
- Kolega z wojskiI mnie Q(ł.,dedzj/ - lIryjaśnil. 35 lal mi/lęlo.jak poszliśmy do /'ezerwy, od CW.fU
do CWS/I oowiellzamy się. Teraz ma .ftra.fV/y klopOI. - Jllk;? - Jego córka poda Ul mężem do U I blillll. ale s)'rwwie ... Ma dwóch, chlopy jak Ifęby.
gospodtlfZil ai milo. u ŻOIl Zflllleić nie lIIog4.
- A co, pemien Iillllllie ma? - Eeu. są. a/e
jest prze~a. - JaktJ? - A /akll. ŻC gosptXlnrka
je!lt dllża, zboi e. buraki cukrowt:. krowy." Ahn. tmdnos('i ~ pod~ia/elfl mięlb;y bml.' mi? - A
gdziei 10111. ziemi dla obydwu stllrczy, dWll domy majq, jak kamiellice. wszystkie ma.Yzylly ..
- No to jaka to przen.koda? - Taka. ie żad
ne panny tamtejsze 110 taką gospot/arę /lic pójdą. Synom cw.s się żenić, ptlnlly mieli upatrzone. umiłowane, ale jak rudzit o prQ'sz/ości wczę/i. TO one wczęty się cerlować.
lIie po to
się uCZy/y. żeby "a gospodarstwie .viedzieć. A
przecież bez gospody"i to nie go,vpodarowanie
tylko dzituJowallie . Kolega już myślo/lamdydatki
"lIlIiewiastki sprowadzić ze Wschodu. ale pomyś/al. żeby Il lias poszukać.
- Niew;asrki ,panpowiedzia/. - Tak mówimy
l/a synowe. - Dobrze, że tak mówicie, bo to ze
s({lropol!lka .- Tak ? Nie wiedzialem - rzekI go spodarz. - A/e co ja mil pamogr ... Moje córki
lei 'się wyksztalci/y i .vą męiatkami. Syll lIiewiastkę vwlllz/latwn. bo ożenil się z koleianką z tej sali/ej kłusy technikIIm .
Zrobiliśmy Z Willi przegląd panien na wydallillll' bliższej i dalszej rodzinie i ka/ld)'l/olek
na /liewia.flki nie lJ1ll/etliśmy ... We w.fi kilka może by .fię VllIlaz/o. ale to sprawa deliktlt/ttJ, od
razll jej się lIie wtatwi. Tu jlli. synowie kolcgi
mll!ll.q pnejąć inicjatywę. Za tydzien vzów przyjadq. Ale chlap ma klopot!
sławskim

poznać

• Pani Elibieta z Podkarpackiego: - Jestem 29-lelJ'lią po'Umą. skromną . wrażliwą.
Mam dobre i szlachetne serce. Chciała
bym poznać uczciwego kawalera, katolika. bez 1.Obowiązarl i nulogów - czytamy. - J eś l i poważnie myślisz o życi u ,
nie szukasz pnygody. lecz trwa lego
zwiqzku. Jeśli w swoim postcpowaniu
kierujesz się uznanymi wanośc i ami ruszymy ku lepnapisz. Razem być
szym dniom. miesiqcom ...
• Czytelnik podpisujący siC "Przystojny", po wstępie pełnym zad um y, przedstawia sic tak: - Mam prawie 38 lat, zasadnicze wykształcenie. Jestem szczupłym kawalerem (18 1 cm wzrostu). bez
tradycyjnych nałogów , pracujący. niezależny finansowo. trochc n i dmia ły.
Cenię uczciwoŚĆ , wzajemne zaufa nie i
partnerstwo. Nie lubię chaosu, ale drugiej
polowie mógłbym dać siC oamówić na
wiele. Oczekuję odpowiedzi od szczupłej
pani, szanującej podobne waności.
• - Mieszkam na wsi. mam własny dom,
ale wciąż brukuje mi kobiecej ręki - infonnuje Pan M.ieczyslaw, 35-letni kawaler spod Kolbus7.owej. - Lubię muzykę.
filmy i długie spacery. Za Waszym pośrednictwem pragnę poznać panią o dobrym sercu. poważnie myślącą o zał07-C
niu rodziny. Odpowiem na każdy list.
• Pani Beata z Rzeszowa: - POSlanowiłam napisać do Was. ponieważ bardzo
brakuje mi mę7.czyzny.z którym mogła-

BABSKIM OKIEM

POZA MIASTEM

Uprzedzam, mam wiele zalet

more

NASZA QALERIA

Tadeusz Drozda - satyryk

Ewa Wawuczak-Rybka - nagroclf Amanz. 2000 otrzymała w kategorii nauki, za najciekawaze oall19n1fcla w apołeczno4cllokalnej_ Abt:olwentka
filologII angielskiej na Unłwereytecłe Śłęaklm w Katowicach. Zafascynowana precli z młodzletflJ I podr6iamL M~, które Mi zachwyciły lo:
amerykań8.ka Attzona I łndyj8kII prowtnc)a. InterNuJe a. I stosuje wschodnie sztuki medytacji oraz trening duchowy_ Nauczyciel w Szkoła JfZYków
Obcych l Zamjldzanla Promar-lntematlonal. kierownik JedyneJ w Polsce
połudnlowo-wachOdnłej filii centrum egzaminacyjnego z Jttzyka angielskiego Unlw8rsytetu Cambridge.

- Jakich błędów pani nic wybacza?
- Braku punktualności, odpowiedzialnośc i - we wszystkich dziedzinac h życia
oraz hipokryzji i obludy.
- Co w pani wzbudza lęk?
- Ogrom zła ,jak i jeden człowiek może zgotować drug iemu. Przeraża mnie
śle pa zawiść i pokrętność natury ludzkiej. Niekiedy boję się też głuchej c iszy,
która pozwala na dotarcie do najdalszych zakątk ów duszy .
- Kiedy pani kłamie?
- Zdarzają mi się male klamstewka,
którymi próbuję lagodzić dramatyzm sytuacji bezpośrednio związanych z moimi bliskimi .
- Jacy są puni ulubieni bohaterowie
literaccy, filmowi?
- Nie mam swoich mistrzów. Bllwią
mnie filmy akcji i sensacyjne. Zwł aszcza
te z udzialem Bruce'a Willisa.
- Z kim c hciałaby pani znaleU się
na bezludnej wyspie?
- Z Panem Bogiem
- A z kim nie chciałaby pani?
- Nie ma tak iej osoby.
- Kogo ze wspólC'Lesnych chciałaby
pa ni poznać , z kim za przyj aźnić?
- Buddyjskiego mnicha w pełni Heali1.Owanego. Takiego, który zrozumiał
cel i sens swojego istnienia.
- Co by pani zrobiła, gdyby wygrała milion w totolotka?
- C hciałabym pomóc osobom ś mier
te lnie chorym - rak, AIDS, oraz dzieciom por.luconym. Pomyślałabym też o
fundacji, która zajmowałaby się kształ
ceniem i pomocą dziedom z rodz.in naj-

Zdjęcie nadesłał Jerzy Szadkowski z Kolbuszowej.
W sprawie odbforu nowinowego kubka prosimy o kontakt
z Działem Marketingu ~N·, tel. (0-17) 862-67-n.

i uczciwe kobiety . Telefon ułatwi nam
kontakt.
• - Jeśl i tym razem nic przeczytam swojego anonsu, to zwątpi ę w WasUi rubrykę - ostrzega Pani Ola z Łańcuta . - ..Nowiny" są moją gazelę od wielu lal. Napisałam już dwa anonse - w sierpniu i wc
wrt.,cśniu - a żaden się nie ukazał. Czy aby
te wszystkie oferty nie są zwykłymi wymyślankami? - pyta nasza Czytelniczka.
Listonosz redakcyjny na tak ie dictum
ruszył wąsem niczym Wołodyjowski. i
odpowiada: - Nie, Pani Olu. u nas nic ma
lipy . Publikuje my autentyczne anonsy
naszych sympatyków . Dokumentujemy
je, są gOIowe do lustracji, nawct przez. najwyższego Amorka. Jeśli zaś idzie o Pani wcześniejsze anonse .. . Niestety. nic
dOlarły one do naszej sltrą nki kontaktowej. W zw i ązku z tym. że niczego nic
wymyślamy, nie mog ły się ukazać. Do-

tarł do nas ten pisany w listopadzie. I z
serca kamień nam spadl ... W Pani serce
na tomiast wlewamy gorącą nadzieję i
tn:ymamy kciuki.
- Mam 52 lata i jestem na świadcze
niu przedemerytalnym. Pracowalam w
Rzeszowie jako księgowa - pisz.e O sobie
Pani Ola. - Jestem osobą wolną już od 27
lal (mam un ieważnienie ślubu kościel
nego). Dotąd nie odczuwalam samotności - pmca. koleżanki. dom. dzieci. wnuczek .. . Aż któregoś dnia wszystko się
urwało. Pozostalam ~ma jak palec. Dlatego czytam takie rubryki jak Wasza i
tęsknię za d rug" połową. Możc zatcm
napisze do mnie kultura lny pan? Uprledzam, mam wicIe zalet.

PS. Przypominamy. adresów aUlol'ów ofert nie po.
dajemy. Wysyłamy r.atorrIasI isty 00 lich kierowane.
mig
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Spocznij!

W czasie dwugodzi nnej celeprawosławnej cerkw i wojskowej w Prze mys iu ruchami
korpusu starszych o f icerów dyrygował m łod y proboszcz - kapelan. ws k azując d ysk re tn y mi
ges tam i in nowiercom. w których momentach wschod n iej liturgii nalcży powsta ć. przyl.::1tkn"c. a ki edy możn" us i ąść.
To był niezwykle rzadki przy padek. gdy wbrew regulaminowi. polecenia poruczn ika wykonywal i pos ł usznie pułk ownicy
i majorowie .
czek
bry w

Co kto czyta

w jednym z przemyskich kościołów g łoszący kaZIlnie ksi'ldz

oswi lldczyl. że ga rd zi .. gazcci.
dlami", czytając tylko ... (tu pOluł
tytuł pewnego dziennika). Dostrzegłszy wś ród wiernych posę.pną twarz d zicn nik arza .. N".
nalychmia~1 dodał : - ... i czu·
sem .. Nowiny" .
Zapewnc wcekendowe. mlecz
gołębim

O

sercu

Znany z poczuc ia humo ru 1
scrca rlccznik praso·
wy przemyskiego magis lratu Zbigniew G .. tym razem prze·
szed ł samego siebie; inda gowany przez jed nego z żurnalis t ów
.. w tcmacic" g niazdowania gołębi. złoży ł oświadc7..cnie dla prasy: - Nic może my odcinać s iC
od miejskic h gołębi.
Nicżyjący już znakomity fra szkopis - godzi s iC prlypomnieć
go ł ębiego

panu G. - tak ostrzegał prad laty magistrat:
..Golębiami brukowany Kraków
G ... ma z Iych ptaków".

Czar szmateksów
Imponcr.t.y używanej odzieży,
zgod nie z rozporl:}d7..cn iem ministra gospodarki , muszą teraz posi adać zezwolcnic na jej przywóz.
Jednak w popularnyc h ,.ciucholandlIch" nic odczuwa się. zastoju.
W~cz odwrotnie - wraz zezbli;i..nniem się z imy - nich siC lam nasi la, a wlaściciele prleSc i gają siC
w pomyslach mają cych na celu
prl.yc i ąg n ięcie kol ejnych klientów ... Nowy !Owar" ... Ś wieZn dos tawa", .. prosto z Ho landii ".
.. modna odzież" - to tylko niektóre napisy wislllCC w witrynach.
Wiadomo - rekJ:l.ma dźwignią
handlu. ale ..szmateksy·· i I<lk ku sz,!, bo mozrw w nich znal eźć coś
oryginalncgo. 'Ponadto majll towarna każdą kieszcli.
Wat

Hak na radnego
K a nd ydaturę radnego Rady
Powiatowej w Przemyślu. znanego z krytycznych uwag i
ostrych wystąpie li pod udrese·m
zarząd u starostwa, zaproponowano na wiceprzcwodnicz:jcego rady . - Chcec ie w ten spos6b pozbyt się niewygod nego
radnego - powiedział p61 1.;lrte rn pół scrio rajca - kandydat na
wakuj'łce s tanowisko.
Do wyboru jednak nie dosz/o Ilni o n. ani jego kontrkandydat
nic otrzymał i wymaga nej liczby
głosów.
wab

rwOJ SZCZĘ$UWY
NUMEREK

MUlTllOTEK
6, 11 , 14, 15, 17,19, 21 , 22,
25, 35, 37,41.42, 48,59,66,
73, 76, 78, 80

Jestei na zdłfclu (w kółku) ? Skontaktuj alt
z Działem Marketingu " N", tel. (017) 862-67-n.
Czaka nagroda - nowinowy kubek,

21, 23, 28, 43

30

HOROSKOP
Baran: Przyznaj.

że

miałeś wsp:lniały

ty-

dzieli . Uważllj, żcby
nic ze psuć rodzinnej
atl11osfery . Pamiętaj. ze żona lubi być chwalona. Odwiedzi was
mity goSć.
Byk: J eśli otr7:ymałeS nagrodę . to ni c
myśl. żejesteSjuż najIII
lepszy w ca lej firmic.
Czeka cię kubeł zimnej wody. Przygotuj siC n:1 najgorsze.
Rli i ni t ta: Chyba już
sic przekonałeś. że nie
wano być .. gierojcm··.
W tym tygodniu przekonllsz się. że strach
tei nie jest dobrym doradcą.
Twoja sila w rozsądku.
Klik : Przyszły picni;,dze? Pr zysz ł y. Ale
pamiętaj, że mają n[l1_.
ture; uciekinierów. Nie
sp~aw więc przykroSci
rozrzutnoscią. Ona tO

~

j!

t«

1,',o"io'IW'

~

Le w: Dbasz o dom, o
dzieci. ale dlaczego lckceważysz mężn? PrLecicż ty też masz swoje
s łabo śc i. Uśmiechnij

siC do niego. a o n wynagrodzi ci
tO w dwójnasób.
Panna: Jak to dobrt.c.
że pofolgowałeś. Per·
fekcjonizrn jest dobry
t yłko wobec sa mego
siebie. Innym. a zwłasz
cza żonie, dziec iom. trt.eba dawać większą szansę. Spr6buj.
sprawdzi sie.

:.a

Waga: Masz ś wietną
pan nerkę . ałe czy masz
powody do zazdrości?
J eśli powściągniesz swoją sk łon 

noŚĆ

do

da ci

odczuć.;i..c jesteś

kJót liwości,

nie tylko onll
super.
S ko rpio n : O trzy masz
miłą wiadomość. ale
kłopot też dopadnie cię
'" •
w tym tygodniu . Nic
dręcz siC, dasz sobie
radę. T ylko zaufaj mcżowi.
S t rzt! lcc Je steś pot:iiZ- strzelona. Zmys ł y, to
jedno. rozum, to drugic, [Ile przccież jcsteii
ca ł ością. w dod:Hku
nicpowtarzall1:j. Rozgryż to. a
zobaczysz ~wiat w jasnych barwach. Powodzenie murowane.
Koz i o rożec: No i co
- zam:tfwialaś się ze
swoim panncrern? Było
milo. prlyznaj. Wir,.'C nie
czekaj, aż on da ci znak, przejmij
inijatywę. bo moie. być kiepsko.
Wodnik: Nie ma wyjścin. musisz rozs trLY~ gnąć, kogo lubisz i ceI nisz. a kto nil to nie Zlls ł uguje. To bolesne, ale konieczne. W przeciwnym razie twój wewnętrzny świat z amieni się w
ś mietni k . Jeśl i odczujesz potrzebę lenistwa. nie zlekceważ jej.
Ry by: Mąż przyniós ł
więcej forsy. ale to nie
powód, by szaleć. Nawet jeś li szykuje dla
ciebie zas kó rn iaka. A
dłaczego ty nie pomyś li sz o jakiej ś .. nagrod zie" dla niego'! Pom yŚł. a nic pożałujesz.

:I.

~

Ji

Rozwiązanie tworzą

litery z ponumerowanych póL Hasło należy
na adres: Wydawnictwo R· press, Dz iał Marketingu, 35016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 3, w terminie do 7 grudnia 2000 r.
z dopiskiem: ~Krzyżówka na weekend~. Na kartce pocztowej należy nakleić datę dzisiejszego wydania ~N owin8.
R ozwiązanie nKrzyźówki na weekend~ z poprzedniego numeru
Magazynu "N": ~N i e ma karesu bez interesu". Nagrody wylosowali: Kazimierz Szypuła z Rokietnicy - 30 zł. Teresa Plader ze
Sta lowej Woli - 20 zł, Elżb ieta Zajdel z Głowienki-lO zł. Wygrane przesyłam y p rzekazem pocztowym.
przesiać

----------------------POGODA NA DZiŚ •••
Słonecznie i ciepło. Wiatr slaby, potvdniowy. Ciśnienie atmosferyczne wynosiło wczoraj
wieczorem w Rzeszowie 990
hPa, dziś będzie się wahać.

---------------------

••• I NA JUTRO
Słonecznie . Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni .
Sytuacja biometeorologiczna
korzystna.
MC

KONKURS - ZABAWA PRZED BOŻYM NARODZENIEM

Będzie-nie będzie
Będzie śnieg

o

~ie będzie śniegu o
Imię

I nazwisko...............

OokIadny adres ................. .

WESOŁE

6
O
~

~
N

iM

Będzie
Ostatnic w tym t ysi ąclec i u Boie
Narodzenie tuż-tuż... Święta. te nicodmienn ie kojar:zq się num z Wigilią. choi nką.zc śniegiem ... No wła
śnie.czy w rym roku w Boże Narodzenie bę:dzie śn ieg '! Pr-J w idłowll
odpowiedź to istota nllszego przedswl:ltcczncgo konkursu - zabawy.

i

T~ ' \

- nie będzie
Nadcsłanc

przez Czytelników
kupony z trafną odpow iedzi ą wezmą udział w losowaniu nagrody.
Jest o co walczyć, bo nagroda 10
200 zl. Kogo wyłosuje redakcyjny
Swięly Mik ołaj . dowiemy s ię już
w noworocznym. magazynowym
wydaniu .. N".

Typujemy przez zakreSIe nie
wybrnncgo kwadracika , 3 kartk i
z nak lejonym kuponem pros imy
nadsy ł a': - najpóźniej do 15
grudnia - pod adres redakcji : GC
.. Nowi ny··. ul. Kraszewskiego 2.
35-0 16 Rzeszów. koniecznie z
dopiskiem: .. BN 2000".
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MO;JA MAMA
PRZECHODZ I
KRYZYS ..
TO NORMALNE
W ::JE:! WIEKU!
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