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GAZETA CODZIENNA I wrOREK
Ulanowscy flisacy tradycyjnie zakończyli
sezon odpustem i strzałem
z wiwatówki.

st •.

" Człow iekiem

Tysi ąclec ia" ?

Kanadyjski Prali oknem na świat dla
rzeszowskiej WSK . •

3

st •.

W Warszawie
rozpocznie się Kongres
Kultury Polskiej.
Rozmowa z członkiem
Komitetu Organizacyjnego
dyr. W. Gołąbkiem
z Rzeszowa.

3

st •.
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Kłótnia o szmal........~---

Kopali domowym sposobem

Zasypani w studni Dla_
ANDRZEJ RAUS

na głębo
metrow 29·
le tn iego Jerzego M . i ojca w ł a
śc iciela posesji, 47-letniego Ryszarda Z.
- Robili śmy, co tylko w naszej
mocy , ale na ralunek by ło już za
p6too - mówi mi. kapitan Bogdan Zięba, dowódca Jednostki Rala

s ię

ziemia,

grzebiąc

kośc i około s7.eśc iu

DZIELEC; (gm. D9b0wlec). W
t ej n iewie lkiej miejscowości
wyd a rzył s i ę wczora j przed
południ e m t ragi c zny wypad ek. Podczas kopan ia studni
zasypani zos tali ziemią dwaj
wykonujący p race mieszkań
c y poblis k iej Radośc i .

town iczo-Gaśniczej Państwowej

SllaŻy Pożarnej

o pali domowym sposobem.
bo ter.... z ka żdy grosz się liczy. Położyli w otwor/..e betonowe kręgi. które się skręciły - infonnuje mł. aspirant Piotr Wię
cek z komisariatu poł icji w Dę
bowcu. - C hcieli je najprawdo-podobniej wyprosIować i wówczas doszło do traged ii. Obsu nę-

K

w J aś le. - W akponad 30 strażaków, nasza jednostka i jedllOSlki
OSP z okolicznyc h miejscowości. Zabezpieczyliśmy wykop,
wykonuj'lc m.in. szalunki z desek., II równocześ n i e c ały czas
trwało ręczne kopanie. Niestety,
spod zwałów zie mi wydobyliś my
j u ż manwe ciala.
•
cji

ucztmn iczy ło

z więzienia

JAStO. Odsladujący karę 2,S r0ku pozbawienła wolności za kradzieże I włamania 24-łetni B0gdan P. uciekł WCZOf8j rano z Zakładu Karnego. ""'" caIy _

szukali go

poIlcjancł I funkcjonariusze straży więzien nej .

iasielskim Zakladzie Karnym
przebywa! od maja. Wcześniej
odsi adywał ka~ w rleszowskim
więzien iu . Ostatnio procowal jako
pomocnik palacza w kotłowni .
- Wczoraj rano,tuż po godz. 7.. juk
7.aWsze wywozil popiół na taczkach
poza mury zakładu. Towanyszył mu
jeden 1.c stra7.ników, który nie dopehrił s\\loich obowiązków. Nie konwojował go do końca i w pewnej
chwili llI~niestracił gozoclJJ.a ten
uciekł w krl.aki i tyle go widziano
- mówi dyrektor ZK w Jaśle, Wła
dysław l.cchowski.
Zbiega szukało wczoraj od rana
kilkudziesięciu policjamów i fu nk-

W

TARN08RZEG_ Radni m laJs cy
przyznali p rezyd e ntowi nagrodę w wysokośc i 9202 zł brutto.
Wzbudziło to wiele emocji I podziełlło radn ych na dwa obozy.

rzeciwko prezyde nckiej premii głosowali jednogłośn ie lewicowi rad ni, tłumacząc swoją decyzję k ie ps kim uzasadn ieniem
wniosku. W uchwale o przyznaniu
premii dla prezydc nla Jana Dziu-

P

bińs ki ego można przeczy tać, że
prlysługuje

mu nagroda roczna i
nagrody uznan iowe. Radn i z Ie-wej strony sali przypominali , że
podobną premię prezydent Dziubiński odebr.!1 ju ż w kwielni u.

I

Wykorzystał nieuwagę strażnika

Uciekł

prezydenta

cjonariuszy Straży W ięziennej. Pies
podjąl lrop, który urwał się przy
wejściu do przepływającej wodległości około dwóch ki lometrów rleki Jasiotki ,
- Bogdan P. ostatnio był zameldowany w J arosławiu, ale przez lala mieszkał w Jaśle, tu ma rodzinę.
Sprawował się poprawnie. bo inaczej nic ZOSIałby dopuszczony do
pracy. która dawala mu możl iwość
wychodze nia poza teren za kladu
- dodaje dyr. Lechowski.
ZK w J aś le ma char.tkler p61otwany. nic ma uzbrojonych posterunków na 7.cwnątrz. Jest monitoring i slr-ai.nicy na wieżyczkach .
Obecnie pr/.cbywR w nim ł97 skazanych ,główn ie za kradzieże. w ła

Ostatecznie nagrodę udało s ię
prteforsowat': zaled wic jednym
głosem.
ska

Mi~=owe ~

wydanie ,.Nowinek"

Miejskiemu w

~

Rysunki przyc hodziły do naszej redak cj i codzie nnie ,
Wszyslkie bardzo p ię kne .
Mikołaj wybrał le , kló re , jego zdaniem , są najciekawsze. Jutro zna jdziecie je w
. Nowinach~ !

AUTG-NARTY
-NOWINY

mania, uehylanie s ię od pł ace nia
alime ntów i znęcanie nad członka
mi rodz.iny. Karę odbywa też kilku sprawców powa ż ni ejszych
prl..eStępstw . w tym za zabójstwo.

Co robić, gdy po l3Z koIefrf nie po.....-iedzie się ram na egzamiie na pra-

~

.Ikzego WM10 odMedzt stację

wo jazdy, jak ustrzec się paed kra·
_ _o

Gdzie ~ się na ratj, ~ sp-zęt

Odpowiedzi na te i Inne pytania
otrzyma każdy CzytetM po sięgr1ęciJ
do v.ida!IIi .AUTO-NAATY-OOWINY",
k!órązamieścimyw~wy.

datiJ gazely.

Jap

Nie przegap!

Główna

nagroda
na czterech kołach
- szczegóły str. 5

Przemyślu

i radnym do ponad l 00.wychowanków domów dziecka
Czytaj sir, S,

Dzisiaj, o godzinie 10

A w nł m wlełe rysunków nadMłanych przez dzlec i na konku,.. " Mój śwtat".

narciarsI\ą wl.Istrzyka1l 00Irr;dl?

z tego więzienia uciekl Bogdan P.

Dzięki Urzędowi

już zawilał z prezentami Święty Mikołaj.

STRAJK
PIELĘGNIAREK
PODKARPACKIE. Od łóżek
pacjentów s iostry odejdą na
4 godziny. Nie pozwolą jedn a k, żeby chorzy zostali cał
kowicie p o zba wieni opiekI.
T a k obiecały na poniedział
kowym s potkaniu z w ic ema rszałkiem Sejmu RP, Stanlslawe m Zającem .
ieJęgn iarki podtrzymują

P stulaty prJ.cdstawione w
Bogdanowi

po-

piątek

R7.ońcy. mMS7.ałkowi

wojewódzIwa podkarpack iego.
Chcą 350 zł podwyżk i , z wyrównaniem od paźd ziernika. i ponadzakladowego układu zbiorowego.
W poni ed z i ałek do lisly żąda ń
dolącwno zm i anę uSlawy o zawodzie położnych i pielęgniarek.
- Chodzi o taką zmianę w pr,repisach. która gwara ntowałaby rezerwy na pensje d la pracownik6w
s lużby zdrowia w budżecie starostw i powialów - infonnuje Katarlyna Fornal z biur.! prasowego

Urzcdu M ars1.ałkows k iego. - W
sytuacji tak kry zysowej jak obecna można by je uruchomić .
W ice mars7.a łek sejmu RP Stanisław Zając obieca ł jeszcze w
tym tygodniu rozmawiać z mini strem zdrowia GrlegorlCm Opalą . O wynikach rozmów podkarpacki Zarząd Regionu Zwi"zku
Zakładowego Pielęgniarek i Położnych dowie się za tydzień, podczas kolejnego spotkania z wicemarszałkiem.

Pie lęgn iarki zapow iedziały jednak str.tjk , Dzisiaj, między 10. a
14., nie będzie ich prą łóżkach
pacjcntów. Pójdą pod ratusz w
Rl'.esmwie.
Pie łęgn iarki z Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Krosnie solidaryzuj" s ię ze strajkują
cymi koleżankami, ale nie prlystą
pią doczynncgo protC8tu. Będą pracować w ezarnych strojach. ala, ar
O protlŚcle p ielęg niarek l Leska
- str. 4.

... •• ..... .... ... .....• .. .•.• •...... ... ..... ..• ......
peB" - AAMIKA HARASlUKI" Sp. Z 0.0.
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PRODUCENT l\1A TE RIAŁÓW 8UDOWLANYCH
Z 30-LETNIĄ TRAD YCJĄ J SPRA WDZONĄ JAKOSCIĄ
PRZEDPŁATY

PRZYJMUJ E:
NA ROK 200i Z SUPERPROMQCjA

I't.ACISZ W TYM ROKU , A MATERIA'- ODBIERZESZ W ROKU PRZYS7.J_YM

Informacja: Ih iat Sprzedaiy
tel. (0-1 5) 879-1 6-04, teli fax (0- 15) 879- 16-50
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Stro nę p rzygotował

LUDZIE I OPINIE

Jaromir Kwiatkowski

SYLWETKA

5 grDania 2000-,. •

•
nOWiny

A PROPOS

L. David Caplan

STAN/SU W S IWAK

Naturalni partnerzy
WCl!/ug koncepcji

rządu.

przedsww;onej pOS/OIII

.:sejmowej Komisji Obrony Narodowej, rzeszowsJw WSK ma zostać
sprywatyzowlIna IV paidziem /kll 2{)()/ r. Sprz.cllan)'ch ~osra nie 60
proc. aktj; lotniczej fi/bryki. Wytwórnia z.alr/ullzia 5 (y.T. pracowników i /lUI opinię najlepszego wkladll II' brcmi.y zbrojeniowej.
Przygotowania do pryll'aty1.ucjijirmy (Iopiero .iię zacz)'lIają. Wia-

dOll1o. że kupl/em
Pn.ewooniC'l.ący

Rady Nad ZOI"C"/.ej klln:ldyjskiego koncer nu
lotllicZŁ'gO Prat! and Whitney.
U rodził si ft'24mllja 1940r. w
Montl·calu. W 1%1 r. u kończył
studia e ko nomiczne w Uniwersytt.'C:ie MI.' G illa . Dwa la ta później 1.dobył tyt uł d yplomowa" logO asystenta mt tej uC1.l'Ini.
I'rl.ez trzy la la pracowllł jako ekonomhla w firmi e t\rticIcd for Riddell Stcad and Co.
Od 1964 r . zwi ą1.ał Sift' zawodowo z koncernem Pratt a nd
W hi t ney. W firmie zajmował

większo.kiowego

pakiew akcji WSK l,IJin/eresoli'olle

są

m. in. Gencml E/ecu/c Z USA i Pratl (Ind Whimey Z Kanady. Decy;jf () wyborze parll/cra podejmie rząd . KC/lwdyjcZ}T)' wydają się
hyć naturalnym partnerem ,lIl/ WSK. Współpraca o/m firm trwa już
25 lat. RzesZQw;a1/ie wfkOf/llją III .in. 80 prm: . cZfie; llo silflika latIIiczego PT-6. Po Pf}'II'Gfyzaeji wykonywaliby go \II ca/oki i sprzedawali IV iwjl/lowej sieci Prana .
~
CZf"'l' ZC/log i hoi się zwolllie,i. u'pyumy o 10 prZt:Z "N" .fzeJ kaI/adyjskiego koncernIl stwierdzil, te jego fimm ma ?pmiar przekazać
do Rzeszowa sporo dOllatlwwej roboty I 1I01l'()('zesne technologie. Al/i
//IyiN wyrzucat' ludzi za bramę.
Trul/1I0 przesądzać. jaką decy?ję lJOl/ejll/ie minister skMbu J1wiSllm. Jd/i jednak WSK lila zostw..' sprzedanu. PmU wyd/lje się byt'
dobrYllllwrmerem .

s ię 7.ag~łdnic niami menedżer

sko-finunsowymi. W 1976 r. zostuł mianowany wiceprezyde nlem konce rnu ds. finansowych
i admini s tracyj n yc h ,zaś 4 lala
póżniej - prezydentem. Od kilku I:lt j est prl.e wodniC'.lący m
Rud y Nudzorczej koncernu .
Laureat nagrody Ka nadyj·
s kiego l.ns tytulU Aeronautyki.
si

W hali ~Maneż~ byto w c zwa nek "czadowo". Gwiazdą koncertu był zespół Hauk z liderem Darkiem
Malejonklem. znanym także z Tymoteusza I Arki Noego. Dochód z koncertu, którego pomysłodawcą
była młodzież z tamtejszego I LO wraz z katechetą , ks. K/zysztofem Szczygielskim. zostanie przeznaczony na paczki miko lajkowe dla dzieci z rodzin ubog ich z miasta i okolic.
JK

Mikołaj

WANDAMOŁOŃ

Jak wycenić zdrowie'

Houk w Łańcucie

o OlI.~z):(}(IQI!'(/ni(l l,tlcmą
dl/tych pien irdzy. IV
/I trudnienia II' IIzy.vkallill

CZARY I DARY

.,

aa

- Zbyt rzadko mówimy: proprzcprnsz:Jm. a gdy.
bysmy jeszcze częściej zec hcieli
zauważać obok siebie drugiego
człowieka. s wiat bylb y szczę 
ś liwszy i bezpieczniejszy - mówi
Damian .
Za św. M ikolajem kryje się
Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Miej ski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz ko lo Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Albcn'l w
R zćszow i e. Ks. S t an i s ł aw Slowi k. d yrek tor Cari tas, mówi, że
IX> raz ósmy zaprosi li do Filharmonii dzieci z rod zin ubogich i
wielodzietnych. aby każde mog ł o p r zeżyć chw i lę radości. Jcstesmy wdzięczni sponsorom.
młodz i eży. naucz yc ielom i woł on tari u szom. kt órych o fiamosć
i życz l iwość p07_wo lił a obdarować setki dziec i.
•
571;. dziękuję.

ikołajow., ucztę

M 1200dzicci. zgromlldzonych

czarów dl a

w niedzielę w n:eszowskiej Filhannonii. prlygolowllla młodzież
ze szko ł nego koła CnritHS w U
LO . którym opiekuje si~ mgr Maria Kowa lska oraz dzieci 7. Zespo ł u Szkó l Specjalnych i Warsztatów Tcnlpii Zujcciowej. Deka..
I1lcje wykonali uczniowic z ko la
Caritas w Pań stwowym Liceum
Sztuk Plas tycznyc h.
Spektakl. w zabawny sposób

Dzieciństwo

z bajkami bywa SZCZfłśliwsze.

p rzekazujący dzieciom

uniwers.11·
Ile l reści. wyreżyserował Damian
Knute!. uczeń klasy nmtuml nej w
U LO. które po nlZ szósly ciekawie

opr.l.wilO przyj'lZd gmdniowego
dobrodzieja. Dźw ię k OWi! st ron~
pr/.edslawienia opracował mgr S ła
womir Go ł ąb. nuuczycicl muzyki.

.fll/jego
Wobec '

Stuulmler. w totyt:iel Stowartyszenia
w War.fZ{/l\'ie. Jego l,tumlem.

dla 1200 dzieci

- Przybyłam, by zabrać was
do krainy baśni , gdzie
wszystko zdarzyć się może ,
zaczynamy więc naszą podróż ... Wróżka-licealistka poprowadzi zasłuchaną widownię w kołorowy $wiat bajki.

Tarnowskie Stowarzyszenie Ohrony Praw l)(j'
cjenta zatąllalo os/a(nio J mln odsz):Ollowania za
l'
I.
cjelltki wirusem
na poziomie

ort/z
kwota:
czY 1Il/\Vel/ miliOIl. nie zwrócą czlowieknw; l,tlroll';a. Jakje w)'cenit'?
pl/liMWl/

" .." .. ,«",~ - IIlIW/'(

t

1V)1Jlacol1a

ZADZWOŃ

.

DO NAS
--'_10"14

RZESZÓW

852·27·49

Pnem,'1
Tamob....

870-42-49
822·22· 11 ..
822·22·18

Sł8lowe Wole
hnok, KrMno 4&4-02·93

Zasłużył

sobie

- Siedzę w "N" li stę kandydatów
do t ytu łu .. Cz łowieka tysiąclecia

Polski poludniowa..wschod niej". 1
nie neguj; 7.asług tych ludzi. którlY
weszli do historii nas7.ego regionu.
Nie ma jednak wśród nich Łukasza
Cicplitiskiego . patrioty. czlowieku bardzo zas łużo nego nie tylko
dl a Rzeszowa. który w walcc o
wolną Pol skę odda! swe życic . Zos t ał besti a łsko zamordowany. a
s pr.lwa do dzi ś nie zosIala wyjaś niona . Smiem nawet twi erdzić.
że mordercy jeszc1.e zyją. Dlaczego tak mato s ię o nim mówi'! Uważ.'lm. że zasl uzyl sobie na to. żeby
w dobie demokracji być bardziej
wyróżn i onym .
nol. uk

NAPISALI DO NAS
SZCZERZE MÓWIĄC

Gimnazjaliści dziękują

Geremekjest lepszy
Rozmowa z MIROSŁAWEM NOWAKIEM
stowarzyszenia Młodzi Demokraci w woj . podkarpackim

przewodniczącym

- Jest pan d l'łE'g .. tem na kra·
jowy zjazd Unii Wolnośc i . Poprze pan 8ronisława Gere mka
czy Donalda Tuska?
- Jako region nie w sk azal iśmy
na żad nego z nich. K ażdy z delegatów ma podjąć decyzję po analizie programów obu kandydatów.
Dzis jest mi bl i';.ej do tcj wizji Unii
Wol ności . którą proponuje prof.
Geremek .
- Donald Tusk byłby złym S'Le·
fcm Unii?
- Nie . Mam y wie lu wybitnyc h
dziu ł nczy. którzy dobrze kierowaliby part i ą. Z nich musimy wybrać najlepszego. Na dzi ś jest to
d la mn ie B ron i s ław Geremek .
Ostuteczną decyzję podej mę na
zjeździe.

- W czym prof. Geremek j est
lepszy od Dona lda Tuska?
- Chodzi o kierunek . w którym
ma podąŻ3Ć Unia Wolności.
- Czyli o zwrot UW w lewo?
- To złe ok:n..~ lenie . By l iśmy i będziemy pan ią centrową. To nas7.il
sila . Łączymy ki lka nu rtów. Są chadecy, libcmlowie i np. Jacek Kuroń.
któremu jest bliiej do lewicy. Umiemy to wszyst ko wypośrodkować.
Bronisl3w Geremek chce wspiel1lĆ
wi zję partii. klóra będzie C'LCrpltĆ z
wszystkich nunów. Donald T usk
proponuje mczej wersję.libcrJłn" .
- Donald Tusk mówi: .. Wi~a
Unii, którą wyraiają unici jednoznacznie popierający Gerem·
ka , to pokusa socjaldemokralyzacji Unii. Hoj ę się, że Unia mo-

gtaby s tać sift' podohna do SLD".
- Nie zgadzam s ię z tym twier·
d1.eniem . Chcemy robić lo. co robil iśmy do tej pory. Wak:,zyć o dobre rozwi:p.ania dla kraju. O te propozycje. które są u tożsamiane z
Leszkiem Bakerowiczem: myśl/O' o
budżecie czy o rozwiązaniach podatkowych . Ale z drugiej strony .
nie moremy stać się wyłąclllie par·
tią obrony budżetu.
- Unia powinna n a brać spo·
łecznego rysu? O Iym mówi "etosowa" część partii.
- Zawsze mielismy ulki rys. Natomiast nie zawsze ....·ychodzi1ismy z
tym do ludzi . a powinn iśmy ZllC74Ć
się tym chwalić. Najlepszym prlY·
kladem jest ostatni pomysł Leszka
Balccrowicz.1. dotyczący powołania

Fundacji Edukucji

Narodowej. J cśt i

ro.1 powstanie. będzie to dw.il pomoc

dla najbiedniejszej m lodzieży.
- Nadeszła j u ż pora na bisto·
rycolny kompromis między UW
aSL D?
- Jd li Tadeusz Mazowiec ki.
który jest liderem grupyetosowej.
uzna. i.e nadszed ł czas na przeła
manie podzialu na "my" i ..oni".
mnie nie będzie to pn.esz kadzać .
Najważniejsze są dobre rozwiąza
nia dla kraju. J eś li nie możemy
wc ielać ich w żydez AWS.to powinni ś my próbować w oparciu o
inną koalicję..
PAWEŁ KUCA

w imieniu 38 gimnazjalistów
z Zaczernia dziękujemy za mi łe
i sympatyczne przyjęc i e nas w
Redakcji.
Zbudowani jesteśmy prL)'jaznym
i życzliwym nastawieniem P:illstwa
na kont.'lkty z mlodzieią (ostatnio
7.dan3 się to rzadko w różnych instytucjach u żytccznoSci pub licznej).7...1 merytoryczne i ciekawe infonnacjc o prJcy dzienni karzy. za
cierpliwoSC i spokój. mimo i.e tak:
liczna gmpa ucznió w w dużym

stopniu pr7.eszkad7.ała w pelnieniu
normalnych obowiązków .
D'li~kujemy 7...1 obdarowanie nas
specjalnym wydaniem NOW INEK. które st aną się orygi nalną
pamiątką po wizycie u Państw a.
Pozdl1lwiamy serdecznie i ży
czymy wielu czytelników .
Dyrektor Zespołu Szkól
w Zaczerniu
mg/ Int. Wojciech Nabotny
I. Świderska, G. Kacprzak, J. Bereś

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

Podkarpacka Regionalna Kasa Chorych
uprzejmie informuje,
że termin rozstrzygnięcia konkursu ofert
na rok 2001 z zakresu stomatologii
zostaje przesunięty na dzień 11 .12.2000 roku
Za zmianę przepras1.Pmy

nowiny _
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Wspólna akcja
" Nowin" i Regionalnej
Dyrekcji Lasów
Państwowych
w Krośnie

Szczecinianka

przyjęła

Barbara po wodzie
JERZY MIELNICZUK

Choinka
za złotówkę

ULANÓW. Flisacy za k ończy
li sezon tradycyjnym odpustem. Strzały z w ielkiej wl watówki oglos/ty, że nastał
czas zimowego odpoczynku. Rodowita szczecinianka
Elżbieta Marszałe k otrzymała honorowe obywatelstwo
miasta I gminy.

Są na Podkarpaciu
Instytucje, które z
powo du braku
'p l en l ędzy
n ie

odpust
U lanowskiwydarzeniem
przed laty naj·

mi ędzy

L eżajskie m a Sandomierzem.
K ażd y nisak mu sia ł do domu

Wczoraj najwi ę k sze de legacje
prqjechaly 7.i! $7..czccina i Gdari.-

ml świC l ą

B arb a rę by ł

w i ększy m

Dlatego RDLP
chce
Krośnie

w

podarować.

w róci ć w dzieli swej patro nki,
albo zrezygnować w nastę pnym
ro ku z nisowania. Przed odpustem ni sacy zbierali "na proch
dl a św ię tej Barbary". a w d niu
odpustu strzelal i z wiwatówki.
Tak jest i od kilku lat. Nie ma
powszechnej zbiórki na proch .
ale wiwatówka grzmi jak pncd

laty. ZjÓ'.dżają leż gośc ie z okolicy i dalekich siro n. bo elitarne
Bractwo Milosników Ziemi Ulanowsk icj pw . Sw. Barbary ma
swoich człon ków i pr~yj aci ó ł w
calej Polsce i POi".ajcj gmnicami ,

mogą pozwolić

sobie na zakup
drzewek świą·
tecznych.

honory od ulanowiaków

za

sy m bol iczn ą zlotów kę, św i erko

M arszałek .
Po po ł u d n i u od by ł o się

we choi nki domom dziecka.
ochronkom. domom pomocy społecznej. rodzinnym domom dziecka o raz szko ło m specja ln ym.
PrlCdstawiciclc tych instytucji z
woj. podkarpackiego. któny c hcą
ot r.ty mać c hoi n k ę za z łotów k ę.
mogą s kładać 1.amówienia do 15
grudnia w ROLP w Krośnie na 00res: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, ul.
Bieszczadzka 2. Wyd z i ał Promocj i i Komunikacji Społecznej.
Tel. (0-13) 43 644 51 we wn. 342
lub 353. Fax. (0- 13) 43 643 Ol

Zamówienia listowne , faksem
i telefoniczne przekazane t>ędt]
pT7..ez RDLP do n ad l eś n ictw. w
klÓl)'ch znajduje się placówka zamawi ająca dT7..ewko. Nadleś ni c·
twa do 22 grudnia dostarczą choinki zainteresowanym instytucjom.

AR

ska. Zabrak ło. niestety. włoda·
ny Podkarpackiego. Gdańszczan
prlyw i 6zł tradycyjnie kpI. Czesł aw Fron tczak, klóry jcsllCż honorowym obywatelem Ulanowa .
Szczec inianie pn~yjechl1l i z E l ż
bietą Marsza łe k , która wczoraj
odebmll1 honorowe obywaLClstwo
.. m a łego Gda nska" . Nauczycie lka ze Szczecina dostala je za rozslawianie f] isllckiego miasta. Rok
temu zostala matką chrLe.~tn " tratwy, która Odrą dotarła do Szczecina. W Iym roku też bardzo pomogla ulanowskim nisakom w
trudnym splawie odrlanskim .
- P r zyjeżdżam do Ulanowa
j ak do rodzi ny - mówi la po
przyjęciu honorów dr Elż bi eta

Wiwatówka jak zwykle nie zawiodla ; narob ila huku co niemia ra.

(!lEGONICE'

doroczne zgromad:f.cn ie nisack iego Bractwa pw. Sw. Barbmy. Napł y nę ły gratulacje i prezenty z
ki lkunast u miast. które nisacy
odwiedzil i w czasie fl isów. Gralu1:1cje przysiali wojewoda po~
morsk i i prezydem Tczewa, II
Szczecin d os la rc1.y ł ea l ą masę
pre7.cntów. Kolo sierowe od prezydenta Szczec ina mu z lIw i s mlć
w łodzi motorowej . Sw ieżo upieczona oby walclka UI:\nown do
swoich darów do łączy ła n ową
czą s tkę nisackiego pacierza . Do
tej pory wspominana w nim był a tylko W i s ł a : od wczoraj fli sacy w porannych modli twac h
prąwo l ują też Odrę. W mod litwie proszą o ł as kawszlI zi m ę.
bo ta 1.apowiada się srogo. WS7.ak
wczoraj Barbara by ła mniej niż
po wodzie.
•

PRODUCENT PUSTAKÓW CERAMICZNlCH

ZAIU.AD KUPNO

!

SKORZYSTAJ Z OKAZJI l!!
- Prowadzimy sprzeda! ,alalną. nie oprocentowaną
- PlZYlmulemy przldpłaty na 2001 rok - atrakCJInl Clny
/nfomaCI' udZIe/a Oz/alSprzcdazy tel (0-17) 227·44-34
mfolmlil 0-801·11-00·22

PROMOCJA
MIKOŁAJKOWE!

ROZDAJEMY PREZENTY

nco, MATIZ, LANOS, POLONEZ, NUlIRA, LEGANZA
• 7 % ufKRł dla rolnlk6 w
. 3000 zł złomowani.
- Ubezpieczenie AC , OC, NW
_ Leno. Jut od 2 1 000 zł-

~ ~.~

' ,\

- v•• UI

f\"W 'łf1~\ .
\01\),101

PUH MOTOlBYt Spółka l

0 .0 .

McLennan.
prezes
Justyna Perlowska

Tadeusz Cebulak.

Współpraca

WSK z Kanadyjczykami

PRAn,
OKNEM NA SWIAT
STANISŁAW

SIWAK

RZESZÓW. W Wytwórni Sprz~
tu Komunikacyjnego gościli
wczoraj szefowie lotniczego
koncernu Pratt and Whltney
Canada. OfIcjalnym powodem
były obchody 25-lecia ws pół
pracy obu firm . Jednak rzeszowlanie, a zwła szcza pracownicy lotniczej fabryki, bacznie obserwowali przebieg wizyty z zupełnie Innego powodu.
WSK przygotowuje się do prywatyzacji, a Pratt Jest zainteresowany kupnem pakietu więk
szościowego akcji.

1976 roku . za
K iedy
nictwem Centroli Handlu Za,Pll.." zawicrJOO pierw.
w

pośred ·

gJ'd/lic'J.n:go

szy kootrnkt. wiciu wpływowyc h lu·
dzi ze ś wi:l\ a polityki wmtych lal
krLywym okiem palnylo na takie
(XlC"Lynania szefów WSK. firmabyła "przysp3wa nu" do ry nków
wschOOnich ijcj gł6wne 7.adaniepolcgaIo na tlosL'lrelaniu jak najwicks7J.!j
lic-L.by silników lotniczych do Rosji i
n:J Ukraif1\.!. Umowy zawierane byly
na sZ.czcblu r/1,oowym,a zakład mial
tylko pmcowaC. Tym wic;ksze slowa w.nania dla óWC-lCSIlCgO dyrektord
WSK , Józefa Rok0S7.aka, który ry.
zylmjąc karieroj zawodową powz.iąt
odwainądecyz1;OIwarc ia się na Za·
chód. Dcryz.ja okID'.ała s iębcttenna ,
zwłaszC"L.a w okresie gIcbokiego kryzysu .jaki dop;.w:l1 WSK poc7.ątkicm
lat 90.. kiedy to 7.alamal się rynek
wschodni. PrLCZ pewien czas, na·
plywające tcrnlinowo kanadyjskie
dolary 1;1ekspM były jedyną .iywll'
gotówką.jaka 7..asila ła pusta wą kasę

........... ' " " " ' "
31-500 Jaro sław, ul. Elelltrownlana 4
leI. (~ 16) 621-n-64, (0-16) 62t-n-65, flX (0-16) 621-n -65

• ""M """1"" Y" "_"""lO •.ss OOIlC,........,'k~ .uk pr..... Im"

~~~~S~~~~~~~~~Don;;8'~d

z

rl.CSWwskiej rabryki.
Obecnie w wylwórni produkuje
siC dla kanadyjskiego odbiorcy ponad 500 rlrl.ncgo rod7...ajU c1..ęści i
podzcl;polów .
Podczas popoludniowej koofercn,

cji prasowej stronę kan adyjsk ą reprczcntowJli: Dooald Mclcnnan,ambas:lI.b' Kanady w Polsce, Dawid Caplan, pierwsza osoba w koncernie
Pruli and Whitney Kanada, Tony
Wójcik, altachć l,\,'Ojskowy Kanady
w Polsce. Claude PaqUClte . wiceprezydent ds. zakupów w limlie Prana.
Dawid Caplan prąpomnial. że
w czerwcu kom,:cm Pr.lIla otrlymal
llpecjlllną nagrodę od wicepremiera
Janusza StcinholTll za swój wklad w
rozw6j gospodarezy naszego kraju.
J eśli

Pratl nabędzie większościowy

pakiet akcji. za kł ad zoSIanie dokapitalizowany . Wprowadzi sic najnowocześn icjs7.c technologie. Na
poc:;r..ątek Rzeszów wykonywalby w
caloSci silnik PT-6, Kanadyjczycy
chct] go sprzedawać we wlasnej sie·
ci handlowej,obejmującej wszystkie
kontynenty.
Pn ytuczano pytanie części pmcownik6w WSK: - Po co ~przeda·
wać fabry kę , skoro ma siędobn.e?
Pre1.es Zanądu WSK,Tadcusz Cebulak , odpowiadał, że wlaśc iciela
reprezentuje Ministen;two Skarbu
Panstwa i ono w porozumieniu z
MiniSlcrslwem Gos]Xldarki podejmie dt'Cyzję o sprl.Cdaiy akcji fabryki . Na dziś linna EV1P pelni roIC don«Jcy minislra skarbu ds. prywatyl.acji r-t.cszowskiej .. wuc.~ki".
P-d/l Caplan unikał odpowiedzi na
pytanie.1.a ile Prali chce k upić WSK ,
a takj.c. jaką kwotę zamierza 7.ainweslowat w rL.esZQwskic przedsię>
biorstwo. Zaslanial s ię tajem nicą
handlOWI!.
Tylko na pr7.cstrzeni ostaUlich
4 lat rzeszowi,mie sprledati
Pmttowi wyroby za 60 mln dołll!Ów . Ogółem . '24 proc. l'OCl...
rej pnxIukcji fabryka wysyta 00
Kanad y. W tym roku wanośt
produkcji wykonywrmej pr/.cZ
"wucskC" dla Kanadyjczyków
wyniosia 20 mln USD.

........................... -........................

UWAGA osoby ubezpieczone wKasach Chorych!
Od 7 grudnia br. rozpocznie się
wydawanie "bonów reglamentacyjnych"
na świadczenia zdrowotne na rok 2001
Punkty wydawania bonów będą zorganizowane w szpitalach,
przychodniach i ośrodkach zdrowia oraz dodatkowo w Rzeszowie:
• na placu Dworcowym
• przed Centrum Handlowym Europa II
• na ul. 3 Maja
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Samorz.ąd Lekarski

REGION
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Lwowiance grozi grzywna do 720 zł

Minister
nagrodzH

Autobus
ze spirytusem
MIELEC. 210 litrów nielegalnego spirytusu przewożon~
go autobusem PKS wykrył!
w ubiegłym tygodniu mieleccy policjanci.

alicja otrzymara wcześniej sy-

P gnlll,

że

na trasie Medyka

- Mielcc zostanie zorganizowany
duży transport alkoholu zza
wschodniej gran icy. Do przewo-

zu nicakcyzowancgo. 95-procenlowego spirytusu doszlo 29 lisIOpada w godzinach popołudn i o
wych. Jego w l a.'~ciciclką okazala

41-1etnia mieszkanka Lwowu.
Alkohol. prlcwolony w foliowych workach. pochodzi I z prlA!'
mytu dokonywanego praz tzw.
się

- Spirytus załadowano do ba-

gainilm autobusu nie Oli dworcu w
PrLemyś l u. lecz na trasie. co może sugerować. że kierowca był w
zmowie z handlan:ami- powie·
dzia ł zasl(;pca komendanta powiatowego policji w Mielcu, kom ,
Władysław Blażejowsk i , - Grupa
byla doŚĆ dobrze zorganizowana,
prowadzimy dochodzenie w tej
sprawie.

I

kilka razy dziennic. W PrLCmyś[u

Gdyby spirYtus trafi/na rynek,
to skarb pailstwa z racji nieakcyzowanego handlu alkoholem straci lby 15 tys. zl.
Lwowi:mce grozi kara grzywny do 720 zl.
WŁADYSŁAW

acjent ka by ł a leczona przez
lekarza - neurologa w J aros ł awiu. Katarąna Sebastyanka
zarluca pailstwowej s lużb ie zdrowia bmk starannośc i i ostrożności
prą stawianiu diagnozy oraz w
trakcie leczenia jej matki, a także
kilkunastoletnią zw lokę, któm doprowadziła do u,,"'alego kalectwa.
Naraziła matkI,': również na koniec znosc na s tępnyc h operacji:
rozrośniętego guza mózgu o wymiurach 9 J( 4 c m nie udało s ię
bowicm u:; unąć w ca lości.
- Znam człowiek;!, która mial
operację guza mózgu przeprowadzoną we Właściwym czasie.
Funkcjonuje nomlalnie i pr.tcujc .

P

zdjęciu) zwiększyła zdolność

ze

100 do 400 metrów

Podprzeworska gmina - liderem ekologii

NYCZEK

kompleksowo problemy gospodarki wodno·
ściekoweJ. Drugiej takiej nie
ma w woj. podkarpackim I najprawdopodobnie) w kraju.

wiązała

Moja matka ma 50 lat. a wygląda
na 70. Nigdy nic będzicjuż zd rowa - pow iedział a "N" K atarąna
Scbastyanka. Domaga się ona od
wojewody odszkodowania w wysokości 250 tys, zl. renty w wyso kości I tys. zł miesięcznie oraz
zwrotu b ieżących kosztów leczenia matki. Córka poszkodowanej
wyb rała cywilne postępowanie
odszkodowawcze.
Tade usz Zaręba, rlCcznik prasowy wojewody podkarpackiego,
wyjaśn il . że wojewoda odpowiada za błędy lekarskie popelnione
przed reformą s ł u żby zdrowia.
czyli przed 1,0 1.1999 L Postepowaniu - których obecnie jest na
Podkarpaciu okolo stu - t oczą się
jcdnak przed Sąd:lllli. Możliwa
jest illicie ugoda przed sądem dodal T . Zarę b.lI.
Spraw~ pacjentki spod J arosła 
wia prowtldzi Stowarzyszenie
Obrony Praw Pacjenta w Tarnowje. Stowarzyszenie Pacjentów
"Prim um non nocere" z Warszawy' pro testuje prJ..eciw zbyt wy.
sokim kwotom odszkodowań .
ANTONI ADAMSKI
Komentarz - sIr. 2,

Kolegę

CZOCHARĘ

'u slui.onl1(O d~iQłacw I'olsklego Zwilpku MOłurowl.'go
i Automobllktuha Blet:kirgn. bugranlcUlie oddhnrgo
spra\\'1I111 beZl'ieclenstwa ruchu drOl;o"-egll
i sporlów motorowych na I'odkarpaciu
Wyuzy WS lłÓł('z ucia Rod zinie na,'7.cgo PrLyjacicla
składają

Dtia/ac:.~ j

Gminna oczyszczalnia ścieków w Zarzeczu (na
na dobę,

sześciennych

ZARZECZE. Ta gmina już roz-

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

Henryka

wał

MIECZYSŁAW

za błąd lekarski
250 tys. zł odszkodowania złotyła u wojewody
podkarpackiego Katarzyna
Sebastyanka z Malenisk k.Jarosławia . Jej matka Irena byla przez 16 lat leczona na
stwardnienie rozsiane, choć
miała guza mózgu. W wynIku
bardzo spóźnionej operacji
straciła lewe oko I słuch w
lewym uchu.

Poł ski.

KOPCIUSZEK I PANNA

będzie

płacenie

stypendium ubiegalo sil,': 389
uczniów z calej
w tym
O
15 z Podkarpacia. O nagrody

BOROWIEC

kolejny proces
,
Cwierć miliona

RZESZÓW. Wniosek o wy-

PODKARPACKIE. Ośm iu
uczniów szkól średnich otrzymalo od Ministra Edukacji
Narodowej stypendia. Jednorazowe nagrody w wysokości 2700 zł przyznano za
wybitne osiągnięcia w ub. roku szkolnym.

był od nich odkupywany, a potem prrerzucany w głąb kraju.

mrówki - indywidualnyc h handlarzy prlckraczający ch granicę

Czy

2000 r. •

pracowllicy Zar'Jldu Dkręgol'l'ego r ZM w Rzeszowie

dociągi i kanalizację

- cie.'Izyl się
w sobotę. 2 bm .. sołtys Jan Kuras.
prl.ewodn icący komitetu budowy
kanalizacji. - Możemy teraz pójść
do Unii nie j ako skromny kopciuszek, a jako posażna panna.
Uczestn icy uroczystego spotkan ia w pa ł ucu w Za r zeczu
podkreś l a l i zas ługi długoletnie

latac h ł 992-2000 wspólnymi si.łami wybudowano tu-

W

taj oczyszczalnię ścieków. s ieĆ
prLepompowni i k anal i zację sanit arn ą wszystkich 9 miejscowości. Finałem by ło oficjalne oddanie do eksploatacji wybudowanej
przez IN ŻB U D sieci kana lizacyj.
!lej w łAlpaj6wce . - Wszystko już
mamy: gazyfikację. te le fon y. wo-

Pielęgniarki

go wójta Wies lawa Kubickiego,
który ska na lizowanie gminy
uzna ł przed laty za s trategiczny
kierunek jej rozwoju, potrafi!
zaa n gażować do tego dzieła Samorząd i mieszka nców wszystkich wsi. W y kazał przy tym dużą skuteczność w pozySkiwaniu
i>rodków i dotacji z różnyc h iródcl. - Zaangażowa ni e gminy Za-

rzecze w rozwiązywaniu prob le mów in fra s tru k tur y tec hnicznej wsi to przyk ład dla innyc h samorząd ów - z uznaniem
powiedział starostu przewo rski
Henryk Pi eniążek.
- Gratuluj~ gminie tak.iego
wójta. a wój towi takiej g miny nie szczędz ił s łów uznania Jan
Sołek. cz ło n e k Zarz ądu Województwa ,
Ku bicki i jego ludzie nie zamierzają os i ą.~ na laurach. - Do
roku 20 I5 - wój t wybiega w 00we tysiąclecie - chcemy podjąć
kolejne ambitne zadania związane
z ochroną srodowiska. Mam na
myś l i regulację Młeczki wraz z
budową zbiornika retencyjnego .•

z Leska

Nie zadowolą się bonem na święta
UlKO. Pikietą zorganizo- Ostatnią podwyzkę. o t rzymn ł y
na Rynku pielęgniarki jeszcze w kwietniu 1998 ro ku. a
SP ZOZ chciafy pOkaz ać w międzyczas ie stnl c ił y premię .
Gdybym c hciała spe łni ć ich
swoją tragiczną sytuację finansową. Protest zorganizooczeki waniu. musiałabym dysponować podwójnym budżetem.
wały trzy działające w szpitalu związki zawodowe: bran- Liczę na zrozumienie Podkarpackiej Kasy Chorych przy neżowe , " Solidarność " oraz
_ gocjowaniu waru nków kontrak·
"Solidarnoś.ć 80".
waną

tu na rok 200 1.
otwierdzeniem dramatycznej
sytuacji są ich zarobki. wynoszące ok . 650 zł neno, Biorąc
pod uwagę wcześniej z:\ci'U::nnc
pożyc zki. które muszą sp ł acać.
każdego miesiąca biorq do ręki
po 400. 450 zl. Stąd ha s ł a na
transparentac h: "Nic chcemy glodować", ..C hcemy żyć godnie".
.,Minister nie daje pieniędzy. pic·
lęgniarki żyj:1 w nędzy'· .
- Mają p rawo czu ć s ię zdesperoWime, gdyż ich place są rreczywikie wyją t k owo nis k ie s twierdzi ł a Kr ystyna W ysoczanska. dyrektor S P ZOZ. -

P

Delegację prote s tujących pielęgniarek pn~yi:ll starosta Henryk

Gotock. któremu tOwarzyszy ła dyrektor K. Wysocz:Jr'lska.
- Samorqd powiatowy nie
dys po n uje ś rodk ami. kt ó rymi
m6głbywespr7.eć pielr:gniarkLNa
problem patrzę perspektywicznie i mogę jedynie zapewnie,:i.e
wł ączę się do walki o dobry kontwkt dla SP ZOZ. który pozwoli
na podwyżki pltlc pielęgniarek i
personelu pomocniczego - powiedzial starostlI.
- To była rlec:r.owa rozmowa,
Pielęgniark i ograniczyły s we żą-

czyli m.in. zwycięzcy międ zyna
rodowych o limpiad i konkursów ,
laureaci ogólnopolskich olimpiad,
a także konkursów na p racę badawczą. Minister edukacji przyznal je 115 uczniom. Najwięcej
stypendystów pochodzi z województw: małopolskiego - 19.ma
zowieckiego - 17. śląskiego..- 11
i dolnosląskiego - 10.
O nagrodę pieniężną za wybitne
osiągnięcia ubiegalo się 15 oc-zniów
szkół średnich z Podkarpacia. Przyznano je ośmiu , Jednorazową zapomogę w wysokości 2700 zł
OU-lymali: JoannaCichocka z Technikum Żywienia Zbiorowego w Jarosławiu . Tomasz Czajka z LO im.
KEN w Stalowej Woli. Maciej Mikul ski z Technikum Inżynierii Smdowiska i Meliof1lcji w T rzcianie.
Gr/.egorz Miloś z LO im. M. Kopernika w M iełcu. Bogusława Mróz
i Jarosław Wrona z l LO w Krośnie.
Piotr Ski biński z IV LO w Rzeszowie i Piotr SkrL.}'pt"Lyk z l LO w
Iwa
Sanoku.

"Maluch"
w wodzie
OST1łÓW k. Pnemyłla. Na terenie żwi rowni , w zbiorniku wodnym. znaleziono w niedzielę fiata
126p. który zoslal skradz ion y w
Przemyś lu w nocy z I na 2 bm.
Samochód miał wymontowane
drzwi. z czego można w nosić. Ze
złodziej ukradł ,a uto ty lko po to.
by "zaopatrzyć s i ę" w te po(rreb ne mu części karoserii, po
czym porzuci! .. malucha" . zatapi ając go w wyrobisku po żwi
rowni . Rabusia poszukują poljcj anci z przemysk iej KM p, jm

płllc o 300 zł
miesięcznie. Wcześniej domagały

dania do podwyZek
się

wyrównania do śred n iej krajowej. Nie byłam w stanie :r.upewnić
im tego. Muszą uzbroić s ię wcierp1iWo.~ i czek ać na wynik negocjacji kontraktu na rok 200 I w
PRKCh. Uda ło mi się jedynie 7..:1pewnić im prem ię w wysokoiki
po !OOzl bruuo za ostatnie 3 miesi ącc. Nie wyszły ze spotkania zadowolone. ale ja naprawdę nie mogłam im nic więcej obiecać.
Jedna z prote stując ych pielę
gniare k. prosząc o anonimowoSt.
s twierdziła : - Proponowane 300
zl brutto ma dła nas w ielką wartoSi:. ale jest to ty lko jednorazowy za~trzyk . Jeśli mysIą. że zado·
wolimy się tym bonem na ś więta .
lo są w b łędzie, Będziemy dalej
protestować.

W Icskim SP ZOZ zatrudnio-

nycll jest 160 pielęgniarek oruz 70
osób personelu pomocniczego.
MARIAN STRU$

Eleganci?
MIELEC. Kosmetyki warte 15
tys. zł skradli nieznani sprawcy z
jednego ze s klepów. Krad zieży
do konal i w nocy 1. soboty na niedzielę. po pokonaniu zabezpieczeń . Postępowanie prowadzi tamtejsza Komenda M iejska Policji.

.........................bo<
Z iatem ieg.namy
IlMSll'gO

l\oIegt

Henryka
CZOCHARĘ
""'~ Bi«kitgo
Aulon)O,)bitklubu
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Swięty Mikołaj
U dzieci skrzywdzonych przez los

PRZEMYŚL. Ponad stu wychowanków domów dziecka

oraz o ś rodk a wychowawczego otrzyma prezenty od
ŚW . Mikołaja.

Jego worek wy-

pełniony

mi w

zostal podarunkaramach akcji " Serce

Świętego Mikołaja ".

J es!

10 pierwsze tego typu przed-

s ięwz ięcie

zorgtlnizowane IV
tym micicic. Inicjatywa wyszła Oll
U rzędu Miejskiego Of'dZ miejskich
nldnych, :lwa/szeza wiccpncwodnicZl/CCgo Ryszarda Tł uczka, który "wychodził" wielu sponsorów.
- C hcicJ ismy pr.tyniesc radość
dzieciom. którym los nie pozwolił
c ieszyć s ię życiem Ulk,jak ich bardziej szczęśliwym rowicsnikom mówi jeden z inicjatorów.
Wczomj sw. Mikołaj odwiedził
Dom Dziecka .. Nasza Chata" ,
Pr.typrowadzi ł ze sobą pomocników, którą pokazali maluchonl
barwne prledst3wicnie. Aktorami byli klerycy z przemyskiego

Wyszedł

na

wolność,

czeka na

pieniądze

Duchowstaruszek
odwiedzi Dom Dziecka na ul.
Leszczytiskiego. jutro Ośrod ek
Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy na B akońcl)'cach.
- Zgłos ilo się do nas wicie instytucji. które pytaly , czy ich też
może odwiedzić .. nasz" Mikolaj . Niestety. nie jestesmy w stanie obj:jc naszą lIkcją wszystkich. Dopiero ruszy li ś my . B ę·
dzicmy j4 kontynuowuc w następnyc h latach i wtedy podurunki z pewnokią przc każemy
innym - wyjaśni a Anna Gremska z Wydzialu Kultury, Sportu
i Tu rystyki UM w Przemyśl u .
Mikołajowy worek zost:lł wypclniony zabawkami , ksi.,ikami.
bajbmi. prlyborami szkolnymi
(.ral slodyczami. Wśród sponsorów byli: Urząd Mia ~ ta _ BG Ż.
Agro -San , Fumel, Inglol. K się
garnia Bosz, AStr.!. - Zenith 'oraz
sporo osób prywatnych.
NORBERT ZI~TAl

prokuratura

RZESZÓW. LUBENIA. 50 tys.

woj . lubelskim, mazowieckim ,
ś w i ętokrzy skim i śląskim. Nic
wiadomo, czy ich właściciele
zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. - Mogą pow iedzieć, że nie wiedzieli o podro·
bieniu towaru - wyjaśn i a
Krzysztof Rutkowski , prywatny detektyw.
Rutkowskiego wynajął właści -'
ciel firmy VITPOL, producent
,.Digusty", - Kilka tygodni temu
nasi dilerzy trafili w sklepach na
podróbki. - mówi Józef Przygodzki, szef VITPOL-u. - Nie
wiem jeszcze, czy pociągnę fał
szerzy do odpow iedzialności cywi lnej - dodaje.

cowała policja I prywatny detektyw Krzysztof RutkowskI.

N

ielegalną wytwórnię

popularnej przyprawy do zup "Degusta" policja zlikwidowala w ub.
tygodniu . Zabezpieczyła 14 ton
półprodukt6w, kompletn ą linię

i 300 tys. podrobionych opakowali. Zatrzymano pię
ciu mężczyzn . Stanisława M..
właściciela fi rmy , mieszkańca
Rzeszowa, trzech mieszkańc6w
powiatu r.leszowskicgo oraz obywatela Ukrainy.
Po przesł uch aniU zostal i zwol·
nieni . - Wobec w łaśc icie l a firmy
zastosowali śmy środek zapobiegawczy w postaci pof\':c7.cnia mnją tko w ego. S tani sław M. ma
wpłacić w ciągu tygodnia 50 tys.
zł - mówI Mariusz Kowal. prokurator rejonowy w Rzeszowie.
Fał szy we przyprawy trafiały
poprzez hunowniedo sklepów w
produkcyjną

SYLWESTER 2000

Wolne miejsca

~

Tylko w " Nowinach" znaj-

dzlecle aktualne propozycje
sylwestrowych Imprez.

_ 200 zl od osoby kosztuje baJ w
Szkole Podstawowej or 16 przy
ul. Bohaterów w Rzeswwle. Zabawa przy orkiestra. bogatc menu, pokaz sztucznych ogni. wybory miss balu . lnformacje: (0-17)
863-39-50.
• Sylwester w Miejskim Domu
KulIul)' w 1:.ańcucic Kosztuje 360 zł
od pary. Zabawa przy orkiestr7.e.
Informacje: (0-17) 225·22·94.
• Bal w Ośrodku Wypoczynkowo-Turystycznym ..Gllj" w Blażowej kaszruje 300 zł od pary .
Inrormacje: (0- 11) 85·24·773.
. 450 zl od pary kosztuje sylwe·
ster w Restauracji "Jwoniczanka"
w Iwoniczu Zdroju. Organi7.atony gwar.tntują: bogate menu 7.
przysta wkami_zakąs kami i alko-

TARNOBRZEG. Policjant podejrzewany o spowodowanie
wypadku w min ioną ś rodę na
ul. Dąbrowskiej nadal się ukrywa. Wraz z nim do służby od
kilku dni nie sławił się jego kolega Ireneusz C. Obydwu grozi wydalenie ze s łużby,

\A 1Y!X1dck. który poruszyi opinią
y V public1.l1Q miastlI. wydarzyl s ię

Goście wczorajszego spotkania za/ogi .Niska", posef A Garga§ (drugi z lewej) I bunnistf2 Tadeusz Peszek

Po sobotniej interwencji policji w

I

Dzisiaj w siedzibie VITPQL-u
(woj. wielkopolskie) odbędzie
się konferencja prasowa organizowana pf2eZproducenta
"Degusty" oraz Krzysztofa
Rutkowskiego. Fi lm o działaniach prywatnego detektywa
zaprezent uje na początku
2001 r.jedna z og61nopolskich
stacji telewizyjnych.
BARTOSZ BĄCAl

holem (szampan. butelka wódki
nu 2 osoby) . Grupy zorganizowane- upust cenowy. Informacje:
0-60690·57-15.
_ Motel "Bogdanka" prly ul. Armii Krajowej w Łańcuc ie zaprasza na bal z.a 550 zł od pary . W
ofercie: bogate menu (z alkoholem).zabawJ pny orkiestra . [nformacje : (0-17) 225-7 1-59.
.200 zl od pary kosztuje bal w
Domu Kultury wKolbuszowej.
Organizatony oferuj(j: 4 dania
gorące. napoje. pr.lystawki. zabawa z profesjonalnym DJ-em.
konkursy _ Zgłoszenia: (0- 17)
227-37- 18.
Julro kolejne orerty_
dd
Uwaga, organizatorzy sylwestrowych-imprez. Macie wolne miejsca? Napiszcie: gdzie,
za ile. jakie gl6wne atrakcje.
Informacje przesyłajcie faksem pod nr (Q.11) 852·27-45.
z dopiskiem - ~Sylwester
2000·. Oferty publikujemy
bezpłatnie .

Zakładach Mięsnych

POSEŁSlUKA,

SPRAWIEDLIWOSCI 'się jak w stanic wojennym, Oni ni czym nic różnili się od ZOMO.

JERZY MIElNICZUK
NISKO. Kilka godzin trwało
zwykłe bu~1we spotkanie

nie-

straJ- Zarzuty i przykrości

kującej załogi ZM "Nisko" z posłem Andrzejem Gargaslem

podróbkę

ma wpłacić Stanisław M.,
właściciel firmy podrabIającei
" Degustę" . Nad sprawą pra-

Ukrywają się

Wyższego Scminarium
nego, Dzi.~iaj poczciwy

Kaucja za
zł poręczen ia majątkowego

Policjanci

oraz gospodarzami miasta i płr
wlatu. Pracownicy "Niska" zarzucili władzy bronienie oszustów. Po tym spotkaniu poseł
zaiądał wyjaśnień od młnlstrów
sprawiedliwości I spraw wewnętrznych oraz komendanta
wo}ewódzłdego połlcji .
piątek

Wsko" zalrLymali prezesa spOlpracownicy ZM "Ni·

ki i jego czterech ochroniarzy, gdy.i:
mieli dowody na popełnienie prt..ez
nich przesh;:pstwa. W nocy z piątku
na sobotę prlyjechały posiłki policyjne z Rzeszowa i odbiły prezel>ll
Rys:mrda Cichego z rąk 7..3.log1.
- Zostalam brutalnie r.lucona na
płot - relacjooowala zajśc ie z s0botniej nocy jedna z kobiet. - Si·
niaki nie są tu najg0rs7..e, poczułam

Posypaly sic 7.arluty skierowane
do komitctu str.ljkowego. 7J! policji zbyt łat wo poszlo z odbiciem
prezcsu. - Trzeba tam było bye i
broni ć - padł:'! odpowiedź. - Niektórzy z was poszli Sp:1Ć . ój tcraz
str7J!lają 7..ar.lutami.
Swoje zdanie o intcrwencji policji wypowiedział też burmistrz Niska Tadeusz Peszek. który wspiera
załogę Z1kJad6w. Nie on jeden, bo
w nocy z piątku na sobotę dostawali
oni prowiant z kilku ni żańskich
firm . - Oni podobnie się teraz czują jak wy - powiedział w imieniu
życzliwych zilladze lodzi. burmistrz.
Najwiecej przykryc.h s łów na
wladze wysłu chal posel Andrzej
Gargaś . Załoga wręczy l a mu postanowienie o odmowie wszczę
cia postępowania prokUf1Ilorskiego.
którego domagal się sam poseł.
Postępowanie miało ws kazać oso-

by odpowiedzialne za obcen:) sytuacje .. Niska" . - Z tym posmnowieniem i wieloma innymi dokumentami jadę we wtorek do Wnrszawy - powied z iał posel . - Jestem umówiony z minislrami lechem Kaczyóskim i Markiem BierOltckim . Zażąda le m wyj:l.~nień od
naszego komendanta wojewódzkiego policji. O wszystkim was
poinformuję.

Prąd będzie
Str.tjkujący dowiedzieli się , że
dzis Zak.lad Energetyczny nic odetnie prądu . Termin odciecill zostul
odłożon y do ś wiąt. Nie bylo tei
wypompowywania amoniaku 7.
chlodniczych instalacji. W tym
przypadku firma. której to 7JCCOno.
zażąda l a najpierw pieniędzy za
u s l ugę. a gdy dowiedziala się. trochę wi~ej o zleceniodawcy, zrezygnowała. Do świljt będzie prąd i
nie będzie licytacji maszyn ZM
"Nisko". Nie będzie jednak spokoju. Strajk trwa.
_

w snxk; 29 listop:tda o godz. 9.50.
Wtł;X!y 10 polOlIC7_na!eŻlICY do Zbigniewa K. najt:chałn.a dwie kobiety
idąt'C ... dzjcckiem chodnikiem. a patem wczepil o pięć atlt stojących po
dwóch Slron.1th ulicy. Spmwca wyp:ldku oc'iekl z mie~-a r.darlCnia. nie
udzieluj:te pomocy ofiaJ'Om. fu ...kodowanc koblcty trafily do SZpit.11:l..
kdna 7J.! zlrunrulicm otwartym nogi.
Dwa tygQtlnie wCi'.cSniej inny poICHlCl nale1.•\cy doofict'rJ tamoorl.Cskiej policji spowoonwl\l wyp.~(lck
na ulicy Wyszyńs kiego. najc:.'.d/A1j:}C
na przechod7ĄCą pt7.ez pucj ście dla
pieszych 1 7- latkę. SprnwClltego wypadku tei uciekł z miejsc.<t 7.darLCnia,
Właściciel poloneza Krzysztof L.
pl7..cbywa do d7jś na zwolnieniu Ie·
karsk im . - W rozmowie. ze mn"
Kr.tysztofL. przedstawil alibi. kl6re
bl;d7jemy szczcgólowo sprawdzać,
gdy tylko wróci 7J! zwolnienia - powiedlial wczoraj komendunt micjski policji w Tarnobrzegu podinspektor Zbigniew Matys.
W obydwu sprawach wstało
wszczęle postępowanie dyscyplinumc. Komendant wydnl dccy.ljc o
zawieszeniu w czynnościach służ·
bowyCh dwóch policjantów: Zbi gniewa K. i ln:neus7..a C. Obydwu
grozi wydalanie ze slużby.
- Podczas dOlychcz:l.'\Owej służ
by obydwaj zawicszcni funkcjonariusze nie popclnili żadnego naruszenia dyscypliny - 7..apewnil komendant !imicch.

I

SKARB lEC
Sportowa linia

Jeszcze tylko dwie rundy
dzieli nas od styczniowego finału Skarbca. W nim to wła
śnie poznamy szczęśliwca, który otrzyma w prezencie elegancki, funkcjonalny (z klimatyzacją) I rodzinny samochód
KIA Rio (na zdjęciu) . Jego spo<łOwy charakter podkreśla aerodynamiczna linia nadwozia.
Wylosujemy go spośród prawldlowych odpowiedzi z
wszystkich rund. BądZ z nami,
to się opłacll
głównej SIł :

ponsorami nagrody
.. R-press", wydawca
S
"Nowin" oraz FTH "Ankol" w
Spółka

Mielcu - autoryzowany dealer KIA
MOIOrs Polska: Salon Espozycyjny
- Mielec, ul. Drzewłcckiego 31; Salon Główny - Chor/J!lów 244.
Tymczasem w piątek ujawnimy

nazwisko Czytelnika . który otrzyma
pn:mię I~ zIM run<k; XXII .
Jak grać. by wygr.!.ć? Wycinaj
puzzle 1. ,.Nowin". Kiedy skom-

plctujesz caly obrazek (10 puzzli).
naklej go na kanę pocztową . W
piątek za mieśc i my kupon. w którym należy wpi sać odpowicdż na
pytanic . Na stępnie naklei ć na tę
sam" kartk ę (jdli kart~ włożysz
do kopen y. to prosimy o umieszczenie dopisku .,Ska(biec"), Na kuponie jest miejsce na Twój wla·
s noręcwy podpi$, którym wyrazisz zgodę na wydrukowanie w gazecie swych danych na li ście zwycięzc6w . Odpowiedzi prosimy
prl.CSy łac pod adresem : Spólka "R·
prcss", 35-0 16 Rzeszów . ul. Unii
Lubelskiej 3 (skr. pocztowa 25 1)
lub do n:dakcji (35-0 I6 Rzeszów.
ul. Kr.!.szewskiego 2). Kany moż·
na też dostarczyć osobiście.

Dziś

W 2000 r. w Komendzie Miejskiej Policji wTamobrzcgu wszczę tO 7 postępowali dyscyplinarnych, którymi objęto 7 policjantów. Dotychc7..as wymie.
rLOno jt'dną karę . Przeprawad1.ono także 7 rozmów dyscyplinujących za drobne naruszenia. W ub.r. w KMP toczyly się
tylko 3 postepowania dyscyplinarne wobec 3 poIicjant6w. Na107.ono dwie kary . a jedn ą ze
~praw umorzono.
KATARZYNA SOBIENIEWSKA

siódmy puuel rundy XXIII

KONCERT, KONCERT•••
Sponsorem nagród rundy
XXUI je..'it Centrum Handlowe
,,Polam", Miłocin 181 - wyłącwy

dystrybutor wody mineralnej
_,Rzl':SZOwianka" , produkowanej
praz 7...aklad Produkcji Wód Minendnyeh w Borku Sblrym 333.
Opróe'l. .,Rzu'l.Qwiaaki", V /Qaej od wielu lat wody mineralnej
gtWJwal/ej (o ...łnściwościaeh leczniczych). zakład produkuje calq
gamę wód słodzonych eu«rem
- Cola, Oral/ge, Exotic, Citron ,
TOllic.oraiAdę w czterech kolora cII . F irma dOlłlo t.i ",,'odr do
Kliellta , ilU teleflJlI.

Nagrody za

rundę

XXII

440. Halina Piątek z Lubaczowa -czajnik bezprzewodowy;
441 . KazImiera Malinowska z
Siedleszcz.an - suszarka do
włosów,

Jutro kolejni
Możesz

zwyclętzcy.

byt wśród nk:hl

W sprawie odbioru nagród prosimy o telefoniczny kontakt z D7jalem Marketingu. nr (0- 17) 862-6777, w godz. 12- 14. Nagrody prosimy odebrolĆ w ciągu tygodnia. z:big

Punk-urodziny
RZESZów. 13 lat kończy jedna z
najbardzIef znanych rodzimych
załóg punkowych - Pidżama
Porno. DzIsiaj, o godz. 20.15, w
"Akademii" Klubie EB odbędzie
się urodzjnowy koncert.
Tl"'ddycją

zespolu staJo się już zaI praszanic na podobne imprezy
gości specjalnych. RII7.em z ,.Gmba·
nem" i spólką do R7.eszowa przyjadą: Katarlyna Nosowska. Muniek
Stas7.czyk i Robert Brylewski. Na
początek 7..agra rzeszowski Moby
Olek . PrzysmalOcm wlcczmJ bl,x/7.ic
urodzinowo-barb6rkowo- mikołaj

kowe danic z makru'Ollu "Boryna-'.
Bilety na koncert czekają w Beverly Hills Video. gdzie do każdej
wejściówk i można pożyczyć dwie
kasety gr.l.tis. oraz w Sklepie MuZyC-lllym ,.Best.. orJZ na stoisku Dallas i Rewers w C H ..,Europ.1 lf'.

Ił

",,,,",,,,ów,,,,,,,,,,,,,,,
bezpWJIe zaplOSZd ia. By je dat

_

mać, wysIlray za:tzworićdzlś, w

•

godl. 10.10 - 10.15, pod fUszowskI runertel.862-67·n, rj.I

KRAJ
Plebiscyt na " Człowieka Tysiąclecia
południowo-wschodniej"

Polski

Czas
glosowania
Ponl.tej zamieszczamy całą
kandydatów do tytułu

list ę

" Człowie ka Tys i ąc l ec i a

Po l-

ski południowo-wschodnłej".
Jej w s półautore m jest hIstoryk dr Józef Swłeboda. Wśród
Czytelników biorących udział
w pleb iscyc ie rozlosujemy
atrakcyjne nagrody.

On u fry Ko p c z yń s ki ( 1735 1817), na uc z.yciel , o p racowal
pierwsz.y

podręcz n i k

ka języ ka

polski ego" .

..Gram aty-

Bp. Ig n acy Krasic ki (1735 1801), poeta, prozai k , komed iopisarz.
B p , Marcin Krome r (1512 -

G

losujemy za pomoc" kuponów wycit;tych

wy ł ącznic

dy pło 

I 589). kro n ikarz. pi sarz;

l "N". do 3 1 grudnia br. W odpow i ednią rub ry k ą wpisujemy

ma ta.
J aku b Jan Lllub (1887- 194 2) ,

nazwisko naszego kandydata (z

fizy k: d yplo mata: bliski wsp6ł 
pidcownik A lbena Einste ina.

zat wierdzonej listy ),

7..aŚ po ni żcj

swój podpi s. wy raża 
tym samym zgodę na wy-

s kł ad a my

jąc

korzy stanie danych osobowych

dla potrzeb plebiscytu . Ku pony
prosi my przesy ł ać pod adresem :
Red akcja •. Nowin". 35-0 16 Rl'.cszów , uJ. K raszewsk iego 2 lu b
S pół ka .. R-prcss", 35-0 16 Rzeszów, ul. Uni i Lubelskiej 3 (skr.
pocztowa 25 1). NlI. kopercie kon iecznie d o pi se k: .. Cz ł ow i ek
Tysiąclecia". Ku pony możn a leż
dos t arczyć osobiście.

Wygra len ka ndydat. który
olrzy m<l n ajwięk szą liczb!; g ł o
sów. !Jose nadsylanych kuponów
- nieogra niczo na . ł m więcej ku ponów , tym większa s zansa na
nagrodc. Og ł oszcnie wy n ików
- w styczniu.
zblg

KANDYDACI

Ł uk a s iewicz

konserwaty wn y polityk galicyj -

mysł u

fK:troche micznego .

Józef Meh o ffe r ( 1869- 1946),
znany i uznan y malarz.
L ud wik j()zef Melic he r ( 1816187 1),

światowej sławy

Józef M a k.o;ymilian

le karz.

Ossolińsk i

ski i <lustriac kL
Sw . A n d r zej U o bo ł a ( 1 59ł 1657), kaznodzieja i misjonarJ..
1 946) , śpic

wa k , popułarnie zwany .. b:lsem
wszec hczasó w" .
sł y n ny

rabin z Leżaj ska; cadyk.
Aleksander I;'rroro ( 1793- 1876).

bliofil. pisar/.; utworq l

II ogłos ił Go

G\ncucie .
Rp. W acław Hieronim Sie ra-

gene rał:

pre-

tcl:1Il sandomierski.
Dyonizy H ugo Ste inhaus (1887-

ilądu

Rzeczypospolitcj na

[637), właściciel Rzeswwa; kasz-

1972), wybitny matematyk o m ię 

1773), pedagog; reform ator szko l-

dzy narodo wej

nictwa .

Wła dysław

INalwi sko
I
lAdres

I
I

I 7..gadr.... ' się "" prt.Cł ..-arnmR pn;c2
: R·prt'5!i OIoicll dallycll QSQ oo"'ycll
I i f<lłogrolii dla pocmb plrilio;c:I·IU.

IL ____
- - - - -,",!:I:!.!"!"
- - ---- .J
____

s ław ie,

S'lJlfer ( 1886- 1970).

ś wiatowej sła wy

botanik i pionicr

ochrony prl.yrody w Polsce.
J Ó7.ef Balta 7.ar Szpilma n ( 1855
- 1920), lekarz wetery nari i: wsp6ł
o rgII nizator A kademii Weterynaryj nej we Lwowie .
Hp. Jan Snigurski (zm . w 1847),
biskup grec ko ka to licki w Przemyśl u .

Abp. Ig nacy T o ka r C'luk ( 1918).
arcy b iskup-senio r a rc hidiecezj i
toc zy ł

p rzemys kiej ; do 1990 r.
bez pa rd onową walkę

z

w ł adzą

komunist)'czn'l.
Bern ard W apowsk i (ok . 14501535), historyk: nlljwybitniejszy
kartograf polski w XV I w.

mówić
Sprawa równouprawnienia
kobiet w Polsce na pewno nie
jest załatwiona . Między syst.
mem prawnym, gwarantują
cym r6wn0uprawntenle a praktyką ~ jest ;stotna n\>nica - uważa minister sprawiedlłwości Lech Kaczyński.
.,-aczyń.<;ki zorgan izował w

Ko n-

~tanc in ie pod Warszawą ogólnopol ską kon ferencję .,Prawa kobiet w Polsce - deklaracje i TJ..eCZywistość· · . Oprócz. sędziów . kuratorów sądowych i pf7..edslawicielek
organi7.acji kobiecych w otwarciu
konfere ncji wzięli udzial także m.in.:
prymas Po lski ka rd ynał J ózef
Glemp, b. minister ~'Pr.twiedli wo
ki Hanna Suchoc ka.
Zdaniem Kaczyńs kiego problem
społecznej praktyki równoupra wnienia istn ieje w wielu płaszczy
znac h. Kodeks Jl".ldzinny co prawda
gWllr.tl1tuje równoupmwnit:nie mał
żonkÓw. ale kobieta często bywa
ofiarą prl.Cmocy. Sytuacja kobiel na
rynku pidCy jest przeciętni e rzecz
biorąc gorsza niż sytuacja ~)'7Jl .
In ne problemy w i ążą się ~ robieniem kariery przez kobiety.
- Dzisiaj jest tcndencja, Źl.'by d0równać mężczyi.nie, a sądzę , że nie
o to wcale chodzi - mów ił kard .
Gle mp. Małżonkowie powinni się
uzu pe łniał , a nic ..ujednol icać··.
Niewła~i we jest lO, że małżonk6w

Dwa oIIIicza BarłI6rtd

- Reforma górnictwa jest o krok od wielkiego sukcesu - mówił podczas obchodów .Barb6rkr w
Bieruniu Starym na $Iąsku premier Jerzy Buzek. Gdy prze mawiał, na zewnątrz pikietowało kilkudziesięciu związkowców z .8iefpnia 80". Szef rządu powiedział, że nie miał pojęcia o przepychankach
związkowców z policją, która strzelała na postrach 6ślepakam r. Związ1<.owcy z . Slerpnia BO- wzno.sili hasła wzywające rząd do ustąpienia . Zarzucali premierowi likwidację miejsc pracy w górnictwie
i obwiniali go o spadek górniczych płac . Na zdjęci u : policjanci powstrzy m ują związkowo6w przed
udaniem się na spotkanie z premierem.

Polska - Ukraina

Rachunek gospodarczy
Szef polskiej dyplomacJI,
Bartoszewski zapowiedzjał, te w sprawte bt;
dowy nowego gazociągu z Rosji do Europy Zachodn iej,
przez teren Polsld, nasz kraj
chce kierować się rachunkiem
gospodarczym, • nie polityką.
Władysław

czoruj Bartoszewski spotkaj

w WarW
szawie mi nis tre m spraw zagrasię zprlcbywającym

nic1.nych Ukrainy, Anat ilijem Złco
ko. Projektowany gnzociąg mialby
omijać terytoriu m Ukrainy .
- C hcem y k i c rować s i ę. nIch unkiem gospodarczym, a nie
j akimikolwiek względa m i polityc zny mi - m ów i ł Bartoszewski.
pytany oto jak Po lska odnosi s i ę

PAP,Me

Wyszli
na ulice

kowsk i (1 700- 1780), bi s kup

stan u .

Jest o czym

- podkreś liła .

z.iemian in; polit yk. ordyn at na

mąż

Równouprawnienie
kobiet

ba kształtować Slyl 'Życia. ktÓf)' ]X)"
lega na wzajemnym szacunku: .,tam,
gdzie. jest silll i potrzeba nywu, tam
musi być wyuwałoSć i cierpl i wość'·.
Han na Suchocka cytując słowa
Ojca Świętego mó w iła, że istola
Jud1.ka istnieje w dwócb uzupełnia 
jących s ię fonnac h. a ich różnorod
ność nic może być powodem dyskryminacji. - Musimy u wierzyć w
siebie i w to, i.c niejestcśmy gorsze
n iż rnę7.cZylJl i. li wręcz przec iwnie

A lfred h r . l'nt ocki (1817-,1 889),

1943) ,

2000 r. •

nazywa się nic małix:onkami,aIc (Xutnerami - mówii. Jeg07.daniem trolO-

( 1886-1968). hi·

(ok . 1150- 1223) , kronikarz: ka-

I

oruz prezesa innej spółki zatrzymali wC7.oraj funkcjonariusze CBŚ.
Nieoficjalnie wiadomo , ie aresztowany m przez Centralne Biuro
Ś ledcze prezesom tyc h dwóch katowickich spółek zarzuca się m.in.
poś wiadczan ie nieprawdy i falszowanie dokumentów.
Pol-Car Leasing miał prowadzić
interesy z żyw iecki m PKS-em , którego zarządca komisaryC'lIlY wstal
ki lka dni lemu aresztowany. PoICar
minł ku pować za niewielkic pien i ą
dze autobusy. które następn ie, po
i/..e komym remoncie . udostępniał w
leasingu żyw iec kiem u pr/.eds icbior1itwu po 9 tys. zł za sztukę. DotIIcje na au tobusy dl a PKS pf7..ekazywał Ui/.ąd Wojewódzki.
W l aśc icie l PolCaru - Aleksan·
der Cwik - by ł niefonnalnym doradcą gospodarczym wojewody
śl ąs kiego .
PAP, Me

storyk literatUry: fi lo log, edytor.

Mikołaj Sp)1ek-U g\7J1 (ok.1562-

I

Po iCar Leasing,

ry ge nt.
Stan isław Pigoń

wychowani u fizycznego w Polsce.
W incenty zwany Kadłu bkiem

I

w śląskini

spółki

kompozytor, dy-

m ier

: MÓJ K AND\' DA1·;

widłowości

jewódzki m. Będzi e pracować tIIk
d lugo. aż wyjaS ni wszystkie okoliczności sprawy.
Minister spmw wewnętnJlych i
administr.lCj i Marck Biemacki powiedział wczoraj w rudiowej "Trójce", że "dochodziły do niego sygnały'· dotyczące podejrz.en o korupcje w śłąskim Urzędzie Wojewódzkim. - Moi.c do końca nie
zdawałem sobie spmwy z calej skali zja wis k o pi sy wanyc h przez
.. R1.ct7.pospolitą". Nie ukrywam, że
s łużby prowadziły postępowania w
szeregu sprn w - mów ił Biemac ki .

Prezesa

na l eżącej do Aleksandra C wika .

K rzysztof Pende r eck i (1933) ,

emigracji i Naczelny Wód z.

:I Tysiąclecia

f7.ądo

prl.ewod niczy
wej komisji, która bada niepraBiemacki
Ur/.;:dzic Wo-

Kolejne zatrzymania

Paweł

lekarl ginekolog i położn ik : pionier

.,

urzędników".

Mi nister wyjaśn ił, że zadaniem
komisji pod jego przewodnictwe m będzi e 7..badanie. czy
wojewoda Kempski pa nowa ł nnd
UrlCdem Woje wódzkim i czy doszło do złam an ia prawa. Biem acki doda ł. że jedzie na Ś l ąs k , bo
sprnwa dotyczy wojewody, czyli
- jak mówi l - bardzo wysokiego
url.cdnika i badają ją s łu żby podlegle resortow i.
R 6w n ież Proku ratu ra Ok ręgo
wa w Katow icach wszczę ła postępowan ie w spra wie nieprawid łowości w u f7.ę d zi e. W ramac h
tego post~ powan ia bcdą badane
wszyst kie oko liczno k i . które poja wiły s i ę w inform acjac h prasowyc h i te, któ re wy n i k ają z ustaJen policj i. Prokuratorl.Y prowadzący ś l edzt wo są już po unali zie
matc ri utów , !Cruz zaplan ują. w jaki sposób prow adz i ć pos t ępowa
n ie. Pro kuratura nie udziela na
raz ie żadnyc h doda tkowych infonnacj i.
rządowej

b łogos l awiony m .

1406- 1477). humanista. poeta.
H enr yk J orda n (1842 - 19(7 ),

Człowie~

Minister spraw wewn ętrz
nych I adm inistracji Marek
Biemackl zapowiedział w Katowicach, że nie będzie "litości
dla przestęps tw białych koł
nierzyków - biznesmenów I

stori i Ko:;cio ła i prawa kanonicz-

lwo ws ki. ka m ie niec ki, prlemy-

:

KONTROLA
U KEMPSKIEGO

RI. J ó ze f S e bas tia n Pcl c zar
( 1842- 1924), bisl..""Up, profesor hi-

ski: arcy bisku p lwows ki.
W l a d ys l a w Si k o r s k i ( 1881-

r---------: .

białych kołnierzyków

Za kład

d i op i sarą

no nik kapitul y w Sandomierlu .
Ks, S ta n isła w KonarsIU ( 1700 -

dla

Narodowy im. Osso linskich we
Lwo wie.

jeden znaj wybit niejszych komepolskich.
A bp. G rlA'gOTZ z S anok:. (ok.

będzie litości

(1748- 1826), mecenas nauki, b i-

światowej sławy

E li mel« h (1 7 17 - 1786),

( 1822-

1882). fannaccuta: twórca prze-

IlCgo: 2 czcrv.'C:I 1991 r. Jan

Kazim ierz Rad cni (1846- 19(9),

Adam Didur ( 1873 -

I gnacy

Nie

5

do ewentua lnej budowy gazoc i ą
gu. Minis ter pnypomnial, że nasz
kraj by ł zwolenn ikie m zwo łan ia
konferencji wszystkic h zai nteresowanych s tron - Rosji. Ukra iny.
Po lski i Unii Europejskiej . Chodziło o przedysk utowanie ..w szelkich e łementów rac hunku gospod arczego i przeb iegu tego typu
zaopalr/.en ia w gaz".
- N icsądzimy . icby jakikolwiek
rozwój sytuacj i wp łynął negatyw·
nie na nasze stosunki gos podarcze,
polit yczne i lud1..kie - powiedzial
Bartoszcwski po rozmowie z ministrem Ukrainy.
S zef dyplomacj i Ukrai ny deklarowal, że jego kraj ,,7.c zrozumieniem odnosi s ie do dywersyfi kacji dostaw noś ników energii

do Uni i Europejskiej". Podkn.'Śl al .
że Uk rai na jest przygotowana na
zwiększe nie dostaw gazu do tych
panstw. Jak mówii, pr/.czsieci gazocilłgów w jego Kraju przechodzi
obecnie 120 m ld met rÓw sześc ie n n ych gazu. Przy udziale niew ielkic h śmdków na modernizację shx i liczba ta mOle wzrosnąć
do ł 70 mld metrów s7.cSciennych.
a więc w ięcej ni ż gdyby to by ło
tr ansportowane nowo wybudowanym gazociągiem .
- Nic widzimy powodów do budowy nowego gazociągu - mówil
Zlcnko. Zapowiedział. że .. w tej
spraw ie bl;dziemy współpmcowat
z Polskij i jestem pr/.ckonan y. i.e
znajdziemy porozumienic··.
PAP, Me

Qłl;oło dwustu związkowców
z 3 szczeciń s kic h przedsi,..
blorstw manifestowało wczoraj w Szczecinie przeciwko
bezrobociu.
wią7.kowcy
Po ł owó w

z PrzcdsicbiorslWa
Z
Da le ko mo rs ki c h
,.Gryf' o raz z fabryk: mechanizmów samochodowych ,.Polmo" i
kab li ,,Za łom" prleszli głów nymi
ulicam i miasta do Urzędu Woje.
wódzk iego. protestując prl.Cciwko zw ię.kszajllce m u się bezrobociu, katastrofalnej sytuacji branży
morskiej oraz bruku dziaJrui wladz
reg io nu w rozwiązywan iu tyc h
problemów.
Rybacy ,.Gryfa" domagali się także prl)'2JW'lia firmie kredyl1l na kontrolowaną likwidację prt.edsięb iOf

srwa ornz. osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników.

PAP, WC

... ......••••.• •..•.•.••.

OGŁOSZENIA

2000 r.

5

Jeśli słuchasz
Jeśli
Zostań

chcesz im

ludzi, aby lepiej

poznać

pomagać, proponując

ich potrzeby•..
najlepsze rozwiązania .••

agentem ubezpieczeniowym Nationale-Nederlanden. Szukamy takich jak Ty.

Naszym ludziom oferujemy nowoczesne metody pracy. Proces sprzedaży wspomagany jest
nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Mamy bogaty system szkoleń podnoszących kwalifikacje.
A wszystko po to, abyś był najlepszym z najlepszych.

Nasz znak
ING

zobowiązuje

Teraz czekamy na Ciebie
Nationale·Nederlanden
Ubezpieczenia

na

życie

Krosno, ul. Spółdzielcza 5, tel. (0-13) 436-60-61 ••• 64, 436-60-38, 436-60-05, fax (0-13) 436-61-01;
Rzeszów, ul. Kopernika 12, tel. (0-17) 852-36-13 •.. 18, 852-36-20, fax (0-17) 852-36-19;
Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 25 A, tel. (0-15) 844-34-70, fax (0-15) 844-34-69

....,.,

r:w

RYNEK

.

1L!II,____S'_ro_n~.~p_~~y~go_'_ow_a_r_p_;o_tr_Sa__m_o_le_w_;c_z______________________. . . . . . . . . . . . . .r-_________________________5~g~ru~d~n~i~a~2~o~oo~r~.-=1I~n~()~WV1
~~n~y
'-.
Dla rozpoczynających
działalność
gospodarczą

Po 3600 zł
dotacji
PODKARPACKIE. Do końca
br. osoby fizyczne rozpoczy·
nające dzJałalność i małe firmy
mogą otrzymać dotacje na zakup środków trwałych. Na pomoc w zwalczaniu bezrobocia liczą też samorządy powiatowe. Pieniądze pochodzą
z rezerwy budżetu państwa .

wOly nic są zbyt dliZe, ale warunki om~y ma ll ia bezzwrot·
nej dotacji nie SlI skomplikowane .
- Mog,! s i ę o nic ubiegać osoby
lizycznc z Podkarpackiego . którc
mie s zkają na terenie gmin wiejskich. miej sko-wiejskich lub w
miastach do 15 ty s i ~cy mieszkrUlcÓW. które rozpoczy nają dzi:t·
lalnośC gos podarczą . Nic mog'l z
tej pomocy skorzystać emeryci i
osoby , które nabyly j u ż prawa do
swiadczcil przedemerytaln ych wylicza Barbara Kużniar- J abł
czy ń s k a . prezes Rzeszowski ej
Agencji Rozwoju Regionalnego.
Pieni'ldze będzie można prze·
Uluezyc Iylko na znkup środk6w
u-walych co należy udokumentować kopią faktu ry. Agt!ncje (rzeszowska. mielecka. b i e s z{~zadz
Iw, krośnień.~ k a i tamobrl'.c:l.ka) są
przygotowane na przydzielenie
łącznie ok. tys i~ca takich dotacji .
l do tych agencji zainteresowani
powinni zwracać się o szczegółowe infonnacje na ten temu!.
Wspomniane agencje regionalne bed" pomagać wszystkim powiatom naszego regionu w twOrzeniu programów aktywizacji gospodarczej ukieru nkowanej na poszukiwanie środków zewnętr1J1ych
w celu zmniejszania bezrobocia.

K

JOZEF LOHCZAK
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Na zamknęcie wczorajszej •
511 WIG 20 spadł o 1,5 proc., do
1 601 ,f17 pkt. Kursy akcji 69 spół
ek spadły, 8 wzrosły 18 nie zmlenily

się .

Akcjami Mostostalu

Gdańsk I PolanI nie hancfiowano.

WIG spadl o 1.5 proc ., do
16099. 12 pkt .. MIDWIG slracil
I Jj proc. i wyniósl945.5 pkl., a TechWIG po 7,J1i żcc o 2,3 proc. wyniósl I 208.39 pk!. NIP s]Xwl O 1,3
proc .. do 58,15 pl1. WlRR. po wzr0.ście o I proc .. wyniósl2 644,34 pk!.
W notowaniach ciągłyc h na rynku akcji obroty zmlliej~yly się w
sto.~u nku do pi'ltkowcj sesji o 26.7
proc. i wyniosly 216545 tys. zl.
Nuj więk sze obroty odnolOwano
na akcjach TP SA 54 .9 mln zł.
Elektrimu 38,4 min zł i PKN Orlen
28 ,8 mln zl .
Na ryn ku NFI spadł kurs 12 fun duszy. a dwóch nie ...mienil się. 0broty wyniosly I 125 lys. zI i były o
4,5 proc. mniejsze niż podczas piąt
kowej sesji ,
Na ryn ku obligacji w7..rós1 ku rs
12 pożyczek, 12 spadl. 5 nic zmienił się . a l Bnic handlowano. Obroty na tym I)'nl-u wzrosły w porównaniu do pi ątku o 283 proc. i wyniosly 17092 tys. zł.
Na rynku kontraktów terminowych, po 5,6-proc. zwyżce , obroty
wyniosly 336 887 tys. zl.
W ootowaniachjcdnolitych przewaiały wiżki. Kursy akcji 52 firm
spadly,40 WZC05ły . 1 6 niezmienily
się . a akcjami 15 nie handlowano.
W tym syslcmie notowao obroty wyniosly 8 929 tys. zl i były o
271. proc. W iększe niż na sesji poprzedniej .
PAP,PS
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PODKARPACKIE

Wadium: 3 400 zt

T&rmin skladanIa alert: 11,1 22000
K~ :

W głównych zakładach zba~
krutowanego południowoko
reańsklego koncemu Daewoo
Motor wznowiono WCZOfBj pracę przerwaną przed prawie

stolarki o~iennej i drzwiowej ze·
budynku sali gimnastycznej i za·
piecza przy Szlcole Podstawowa! NI 3 w
Pcimiu· etapoWo
Wadium: 2 500 zt
Termin skt.danlaołerl: 18,12.200:1
KonIakI: 0cnIIa ~ lBt.(!l-1::" 274ID50

wnętrznej

0IeI'en1: Zarząd Gminy wGaJ
PTzetarg nIeognInlczony: na roboty zęane
z lm:Jwą sali sp::rtlwej w~ (~ie
~, ~. ~ 'MaZ z p:lkryciem)
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AlCCJI4 notowania jednolite - 4 brn.

•

tel.(D-16) 641-14-12

0Ieftn1: lkząd GrriIy SoIN z.s.w ~
PnI!targ 1ieogI_1Ic:zoI1Y: na u:zI:Jojeie i zab.I1iMę00MrtJ NXiIeczri:z)m K>·l w~
Termin przetargu: 14.12..21XXl
Kontakt Ztą'iew Szpetra.a(O-13)469-21·18

miesiącem.

•

---

Olerent: Zarząd G1*ly KU;:ze
Prlelarg nieogrll:flk:zDflY: na zakup 3 SZ1iJI
WadIum:l0000zl

TenninskladarWaołtłt:

Koniakt:

W~

13.12.200:1
lub. 181.(0-32) 642~

• . 68

•

Olerenł: l<rząd Gnt!y

ruchomicnie linii produkcyjnych

podseuJskicj fabry(.'C ma wesUwzabiegi
kierownictwa koncer-

prlCĆ

nu o 10. by sąd okręgowy w Seulu .
badający obecnie księgi finansowe
firmy .....godził się na objęcie [}Jewoo
zarządem sądowym . 7...amiast postawienia finny w stan lilcwidacji .
TaJd.e caly 95-osobowy zarząd
Daewoo Motor pr.redstawil sądow i
rezygll3Cje ze stanowisk. Nowe kie~
rownictwozoslanie powołane przez
len sam sąd,jeśl i len zdecyduje się
na objęcie swym zurlądem upadlego przedsiębiorstwa .
Uważa się. że w:mowicnie produkcji . pr7.erwanej 7.C- względu na
protesly związkowców oraz brak
czę.~i 1.amiennych. za które poddostawcy iądali zaplaty gotówką . wpły
nie na decy.lję ameryk:niskiego koncernu samochl.xlO\\'ego General Molors, od września zastanawiającego
się nad kupnem południowokorcań-
skiego prl.l.'dsiębior.>twa .
W Seulu ujawniono. że decyzja
GM zapadnie nie wczciniej ni ż w
PAP, PS
styczniu.

MAŁOPOLSKIE
0Ielenł: ~ ~ i Gmily 'łfIei::zka
Pnetarg~ na~ IXeca·

11.1 k<rIaWcji woś. ~ wWIeIczl:e w
ramachzadaria ~ 11 ~!Ia1aII
zac;~WIl!ll:z!O

Wadi!mI:t5COOll
Termin lIlIIdanII ołert: 8.01.2001
KonIIlkt: Marek K~, te!.(D-12) 278-23-66

•

,. Rozbudowa
Pyrzowie

-

Wadium: 17()(Xlll
TermkI tkIadania 01«1: 4.01.2001
KoniakI: M<I'ek KoIary, teI.(O-I2) 27B-23-fi6

•

Oferent! arn,lltm!a i G1Iiny WI!Ii::zka
PneIarg ,1ieogt.1Iczony: na w,t.onriI kalaizaqsricmaj ideszczoMij wul. ~ 93b-

.

0Ierenł: Zarząd !.tasta A;bo;a ~

PrzeIarg nieogI.t2OIl'f. nad:lslatlę i ~

"""""""

"",,,,",,,
Termin skIacIaIje ołefI: 15.12..21XXl

•

O..."" _

""""" '""" 'I""'

Zó'tMob'lejin.J.~wNowym ~
Pnetarg IlIeogranlczony: na ~ ę
~ i de;Jrą:ęcbwego

Tennln sktadInIa ołert: 27.12.200:1
Kontakt: 191,(0-18) 443-f.6.35

POIlKAIII'' '''CJPekl Zd!owoInoj
OIeł'!nl : ~

ty 2

""'"

Pnetarg nieogrInlczony: na dos1aWę: pakiet

w-

I · środd dezyrlIekcype: pakiet II· ~
rowe: pakiet II środY czystości: pakiet IV -

szkło laboIaIoryjne: pakiill V• W)tonanie dnJ·

ków cia POZ: JdóeI VI · WjkOrIri! ~ cia
PRKCH
Temn sIdacIna ołerI: 15.12..21XXl
KontaId: ZOZ ty 2w RzeszaMe, ul. Ba!O'ego 9,

diria II _ K;r.aizacj Ma<;ta W.ei::zXa

•

0Ietent: lk2ąd Miasta T,m;w

Przela'lI nlłogranlclony : na ~alizację
OQ6Inosp!awn" WIU z przyłączami dla bildynk6w mieszka1nych i gosptl&rczych Go·
spodarstwa Rolnego ChyszĆ/W przy ul. MoścI:IdBgD wTamowie

WdIn: 5 COO Zł
Tennin sktadanIaolert: 18,1 2.2OCK1

KontIkI! Gtażyna WójrJc.. ~ , (0-14) 631·27·24
POOtIARP,CttE
0Iettnt: F'Ized:siębiors Prtxiliyjno-Usłu·
gowe Inwes1-AoI Sp6IIta l 0,0, wPrzemyŚkJ
Pmtarg nIeograniclony: na W)1r,c;nri! fisiaIac:j ~ ~ c,o. I tect.rIc:IbjI
kaIowri wSeIJIIIn:ie CEluretiar"'!P 0a11J
Ptmxy~w~

TemIin skladanla ofert: 11.12.2000

KooIItt T:ąusz Fr.ri.ćw. 1el(O-I 6J 671).3&.17

.......
•

0Iemtt: CCJ,lBl SA t.łfnyw T~

PrzeI<rg: na 0::IsIawy klWir"IM na 1Ól2lXlI: psl&rI:a i źytl, wor!Ii~, 'MlIId ~

--

/OWe ~.lDfebki ~. Ioia 19T11Ct-

Tetmin skIadriI ofert: 21.12.2000
Koniakt: lel.(O-13) '35-37·33, lar (0·13)
435-36·02

•

0Ien!nt. ~ f\dic:zrrt ~ ~
~ Nr 1, Rzeszów
PneIarg nieooIri:zony: na 00SIawę i ~
LJZąd:zeria ~

Wadium: .. 000 li
Termin skIIdInII ołett: 18.12..2000
KonIaIct: Mareł. BarcIlski, 1IlI.(D-I7) 853-S2~1
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CIĄG DALSZY JUTRO
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Smilionów złotych
to przewidywana pula na wygrane
I stopnia

l'
-ó·~

..1::,
1j
".~

o.
o
".'
••
..'

".
." -

.,.,'".'

•..

,•,
••

wAz9.

rWIa. ~ craz sięgaczad:i lA. GnsI-

KonIIkI: J.IW( KoIcIy, a(O-l2) 278-Z3.f06

Premier Jerzy Buzek olwor.tyl
WCZOl""4j w Katowicach nową plylę
postojową dla samolotów w Mię
dzynarodowym Porcie Lotniczym
Katowj(.'C w Pyrzowicach.lnwcstycja zwiększa pnepustowość i bezpieczeństwo lotniska. Premier podkreślil konieczność i wagę inwestowania. w regionalne porty 1000icze.
- W Pyrzowicach mamy jui etap
następny - plan generalny mit,.>dzynarodowego portu lotniczego Katowice. Przewiduje on rozbudowę. terminala i pasa sianowego. Jestem
p17.ekonally, ~ mus.i być realizowl1ny .jd li chcemy dbać o to. aby pon
rozwija/ się - powiedział .
PAP,PS

•

wa!ZlQejwoś. ~ w 'NEt:za! wl'lmItt za.

Temin tk~ ołeft: 8.012001

~

WadUn: S!XX! zt
Tennkl skIadroIaołerl: 13.12.2000
KonlIkI: inż . Stanislaw Ayczek. teł ,(O· l")
642·27-75

Kontakt: łeL(O- I 8) 267-THIJ

Oflmnl: l<rząd t.iasta i Grrłty W.eiczka
PrmIrg rWogJlnlezony: na wykoo1rie VIII
etąlU ka1atizacji woś. K~ wWoekz·
ce wooa::ł! zmia ~ n8\apJ karWaqi a;ie(Ia ~ w1CIl\aCłIzaD'ia
~ p.n II 9\ąl K.w!izacji J.Usta

Wadium: lS00Jzt

' O,te

D<PtMa T;mlWSl<.a

Prlelarg nleogrWcłony: na 00S1awę Io.ompakkJa na sklaOOwisko ~ kaTulaInych

W

DUŻYM LOTKU
6 grudnia

.5

ŚWIAT

2000 r.

USA. Sprawa wyborczych

głosów

florydzki

Brak konkretów
Szefowie dyplomacji trzech
kluczowych państw Unii Europejskiej polemizowali wczoraj
w Brukseli na temat sensu wyznaczania daty poszenenia Unii.
Sąd Najwyższy podją ł

decyzję zgodną

z prawem.

Werdykt Sądu Najwyższego
USA zmusił sąd okręgowy w Tal·
lahassee na Florydzie do wstrzymania się z oczekiwanym na ~
niedzialek orLeCzeniem w sprawie
kolejnego proteStu wyborczego sztabu Gore' a. W proteście tym demo-

ederalny Sąd NajwyZszy mi ał
rozstrzygnijĆ, czy stanowy Sąd
Najwyższy Aorydy - jak twierdzą
adwokaci republikańs k iego kandydata George' a Busha juniora naruszyl prawo, przesuwając termin zatwierdzenia wyników wyborów i nakazując władrom tego
stanu, by uwzględ n ił y dodatkowo
rezultaty ręcmcgo liczenia głosów.
Dlatego werdykt Sądu Najwyż
szego USA obserwatorzy trak t ują
jako prąnajm n iej czasowe zwycięstwo Busha.
Przesunięcie tenniml ogłoszenia
wyników leiało w interesie demokratycznego kandydata Ala Gore' a. Jego adwokaci twierdzą. iż

F

Piotr Samolewicz

Rozszerzenie Unii

lSĄDU
DO SĄDU
Sąd Najwyższy USA odesłał
wczoraj z powrotem do stanowego Sądu Najwyższego na
Aorydzie sporną spraw, ponownego ręcznego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich. Werdykt taki wsparli wszyscy sędziowie.

Stronę przygotował

kraci domagają się ponownego
przelic7.enia części głosów.
U n ikając jednoznacznego rozstnygnięcia sprawy Sąd Najwyż
szy USA stwierdził w orzeczeniu.
że kluczowe punkly florydzkiego
wyroku nie sąjasne i dlatego sprawa wymaga ponownego rozpa-

trzenia przez

najwyższą sIanową

odpowiedZi na nalegania mi-

W
nistra spraw zagranicznych
Wielkiej Brylanii Robena Cooka,
żeby wzmocn ić wymowę ośw iad

czenia ministrów o poszerzeniu ,
przeWodniczący obradom szef dyplomacji francuskiej Huben Vedrine d3ł do zrozumienia, li! jest znudzony pytani3mi o datę.
Przyrównał k3ndydatów do ko-

biety zamęczającej ukochanego pytaniami: ,.Kochasz mnie. kochav:T.
Według Vedrioc'a, nawet jeśli się
kocha. można się w kooc:u znudzić.
Porównanie nie spodobało s ię ministrowi spraw zagranicznych Niemiec Joschce Fischcrowi. Zwrócil
Vedrioc' owi uwagę. że jeśli obiecuje się kobiecie małżeństwo od 10 lat,
tncba ją jednak co pewien czas uspó.
koić, że propozycja jest aktualna.
$ laQęło na tym. że w dokumencie kotkowym szczytu, który odbędzie się 7-10 grudnia w Nicei.
znajdzie się zapowiedż następnej
dyskusji [) poszeneniu w czerwcu

prlyszlego roku na spotkaniu prlywódców Unii w szwedzkim Goeleborgu. Szwecja ma nadzieję, że uda
się jej przeforsować okreś l en i e
orient3cyjnej daty zakończenia ncgocjacji z najlepszymi kandydatami.
Na razie unij ni szefowie dyplomacji zatwierdzili orientacyjny Kalendarl negocjacji czlonkowskich z
kandyd::ltami, w tym z Polską. na
najbliższe półtora roku. Odmówili
jednak potwierdzenia sugestii Komisji Europejskiej, że skrupul3tne
wypełnienie tego kalendarz3 pozwoliłoby zakończyć negocjucje w
c i ągu 2002 roku.
PAP, PS

Przywódca duchowy Tybelań<2yków daJ~_ podouls

uroczystości l'Mązanych z 50.
rocznicą objęcia przez niego
urzędu. Uroczystości odbyły

w emigracyjnej siedzibie
dalajlamy - Oharamsali na
pÓłnocy Indii.
się

gdZie masz prz yJaciołi

instancję sądowniczą.

Wyrok

Sądu Najwyższego

Ac-

rydy. z,askarżony pr/..ez Busha i popierany pileZ Gore' a. przed łużył o
12 dni (do 26 listopada) termin
ustalenia wyników wyborów na
Aorydzie. umożliwiając w len sposób dodatkowe ręczne przeliczePAP, PS
nie części głosów.

Mączka zakazana
Ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej, obradujący wczoraj w
Brukseli, podjęli decyzję o zakazie siosowania od 1 stycznia
przez pół roł<u mączki mięsno
kosinej w żywieniu zwierząt hodowlanych. We Francji wykryto
wiele nowych przypadków gąb
czastego zwyrodnienia mózgu,
zwanego popularnie c horobą
szalonych krów. Uczeni twierdzą ,
że istnieją podstawy, by przypuszczać, że 'spożycie mięsa ze
sztuk dotkniętych BSE powoduje
u ludzi śm iertelną chorobę mózgu - nową od mianę Choroby
Creutzfeldta-Jakoba Wczoraj
przed gmachem ministerstwa rolnictwa w Paryżu manife stowali
mlodzi rolnicy z całej Francji. Aolnicy obawiają się, że kryzys wywołany chorobą szalonych krów
może ich zrujnować.
PAP, PS

Propozycja

brytyjskich'służb

specjalnych

Wszyscy na podsłuchu
Brytyjskie służby specjalne
(wywiad ł kontrwywiad), cełne
oraz policja chcą przyznania
Im szerokich podstaw prawnych do zwiększenia zakresu
Inwigitac~ obywateli w zakresie
podsłuchu telefonicznego I
przechwytywania poczty elektronicznej.

okument w tej sprawie przygo-

dyrekDtowany pnez
lOra generalnego policyjnego wy7.astępcę

wiadu (NCIS) Rogera Gaspara na
wniosek stowail.yszenia wysokiej
mngi oficerów policyj nych , kierownictwa slużb celnych. wywiadu
i kontrWywiadu oraz ośrodka podsłuchu elektronicznego zosW przedstawiony MSW.
Propozycje zakładają utwor.terue
tajnego ,.magazynu danych", wyposażonego w superkomputer. który przechowywałby dane dotyczące
wszystkich rozmów telefonicznych
(także z telefonu komórkowego) i
całej komunikacji elektronicznej
prrez siedem lat.
W wypowiedzi dla radia BBC4
Roger Gaspar porównał proponowane centrum do tworzonej ogólno-

narodowej bazy DNA, w której gr0madzone są próbki tego kodu w
związku ze ś ledztwem kryminalnym. Wedlug Gaspara, służby specjalne nie są zainteresowane treścią
e-maili ani rozmów telefoniC7.nych.
Przede wszystkim interesują ich
kontakty: kto rozmawiał lub korespondował z kim i kiedy. Taka infonnacja byłaby wykorzystana tylko w razie Śłedztwa.
Organizacje, broniące prywat·
ności życia i praw człow ieka, wystąpiły przeciwko inicjatywie Ul WOnenia nowej bazy danyc h. stwierdzając. że wywodzą s ię z ducha
orwellowskiego .,Wielkiego Brata". Tygodnik .,Observer" w komentarzu redakcyjnym nazwal je
"skandalicznymi~.

John Wadham z organizacji .l.iberty" uważa, że propozycje te oznaczają pogwalcenie jednej z podstawowych zasad prywatności. która
zaklada, że i~je publiczne gr0madzą dane w określonym celu. a
nie na wszelki wypadek .
Gac;plrnic podziela ~ zasnzciai
Według niego ,,nie da się oddzielić
danych ~ działalrxŃ:i p-.restępczcjodinnych".
PAP, PS

Na_ rybak

lud:!m1

górach m" łI2wonłt tanio do IMych
rybaków. Wystarczy. te skorzysta z uslugi MOI Kierunek.
W

DzItkI niej katdy Utytkownik POP moie wybrać j.~n
numer kieIlInkowy w sied stacjonIinej, • ~ ~
WIlia do jego pnyjaci6ł.Icrewnych, Znajomych I sąsiadów
na numery w wyI>Ianej strefie będą łIńsze o 10% . _
od tego, skąd będzie dzwonD. W sumie wypada więc to
baJdzo łanio, nawet kiedy dzwoni do najdroższych.

(na h1llta)
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RZESZÓW
__.wmf.15JWU!:iia·lQ __

PIŁKA NOŻNA

Uga

Na wszelkie

w godz. od 14 do 16, tel. 852-27-52

W Internecie

Blokada na drodze

Nabierają
tempa rozgrywki Halowej ligi Politechniki w plice nożnej . W
ekstraklasie każdy z e spół
zanotował już zdobycze
punktowe. Kto c hce pozn ać
więcej szczegółów może odwiedz ić w Internecie stronę :
www.alp.hg.pl.

- Na osiedlu Ziemowita, przy
ulicy Krokusowej mieSci się nr·
ma tn"nsportowa. Nie byłoby w
tym nk dziwnego, gdyby nie
fakt, że właściciel spół ki swoj
samochód transportowy parkuje na wąskiej uliczce. Na osied lu jest gęsta zabudowa szeregowa , po u licy biegaj" tłum y
dzieci, strach tamtędy pl"Zt'jd.
diac, żeby nie spowodowac nieszczęśliwego wypadku - s karży
s ię mieszkanku Rzeszowa.
O int e rwe n cję popro s ili ś m y

Rezultaty: ekstraklasa Oldboys - Oidol 4:4 (1 :3), Libero· EC Rzeszów 8:0
(3:0), Herman - Elekiropoi 0:10 (0:4).
AZS WSP . Elektropol 5:6 (4:3), AZS
WSliZ· Herman 5:1 (1:1). AZS WSP •
Politechnika 2:1 (1 :Q), AlS wsnz · TPM
Silodruk4:8 (1:5).
I.Elektropol
2.Libefo
3.OIdboys
4.Potitedmlka
5.AZSWSP
6.Sitodruk
7.AlS WSltZ
8.H8fl1\a.n

9.Didot
10.EC Rzeszów

,,
,
,
,,

6.Antałek
7. Powiśle

THB

TOM
9.The Motka
lO. ByIeco

..

4
l

4
4 7·5
4 II -II
l tO·8
l 11 -15
l 5·18

l

7-7
7·16

l
l

,
l
l

,,

,
l
l
2

Wieś

5 .Bryłka

6.Nestle
7.AD Sain1S
8.TOMiE
9.Oesperados
10.The Hardrnans

dzie, albo na miejscu do lego wyznaczonym. Nie wolno mu blokować dojazd u do pozos t a łyc h
budynków przy ulicy Krokusawej prywatnym samoc hodem
transponowym. J eżc l i pojazd nie
znikni e z ulicy. jego wł aśc icie l

l
l

4
3
4

Tam, gdzie

rozwijają się

, ,

pasje i talenty

6 ,5-11
4 14·7
4 9·7
l 10-1
l 5-4
l ~8
l 8·16
l 8·16
O 4·14

9
7
6
6
6

.

19·8
16·10
15·5

11·10
4 14-13
4 12·12
4 9-12
O ~19
O ~25

W śród

uczestni ków

wrz

są

Warsztat TerapII Zajęcio
wej przy ul. Załęsklej w Rzeszowie Istnieje 5 lat. Resume Jego działalności : dzieła
niepełnosprawnych na 40
wystawach , 4 słałe galerie
sztuki, działalność wydawnicza, promocja twórczości w
formie Sztafety Dobrej Woli,
ekspozycje integracyjne z artystami profesJonalnymi, pttka ta od wydarzeń kronika •.•
rzez Warsztat przewinęlo s ię
około 100 ni c pe łn os praw 
nyc h. Z terap ii stu le korzysta 50
osób. Niektórzy przyjcżdżajq na
Załęską sami. mniej spmwnyc h
dowozi mikrobus pokon ując każ
dego dn ia 150 km. Mają do dyspozycji 10 pracowni: kulinarną.
ogrodniczą. mode l arską. fotograficzną , plast ycz ną. poligrafic zno
. introliga torską. kraw iecką. tkacką i dwie ceramiczne.

P

sens Illk.iej rehabi litacj i. Dziewczyna.
któm pl7.cz d łu gi czas m i lcza ła.
zuczela mÓwi ć; chlopak. do którego trudno by ło dotr.reć, Sial się
niespodziewanie bardzo kontaktowy. Wielu lu odkryło i rozwinę lo

swoje pasje oraz tniemy.

- Wspóln ie pracujemy na sa-

tysfakcje.

Mi e li ś my szczęśc ie

zatrud n ić

profesjonal nyc h art ystów, ciekawe osobowośc i . to
procentuje - mów i ki erown ik
Warsztatów Marek Pielruszka .
Prace uczestników byly wysta·
wiane na 40 ek spozycjac h.
OSlatn ia, og l ądana przez gośc i
Ośrodka Muzealno· Edukacyjnego R ozloczańsk i cgo Parku
Narodowego w Zwie rzy ń c u -

zainllugurowalajubilcusz. W jego kulminacyjnym punkcie (koniec grudnia br.) odbędzie s ię
czwart y ju ż we rni saż integracyjny: prace uczestników warsz·
tatów i profesjonalnego artys ty

- Marc ina Smoli, absolweOla LP
i studenta WSP.
Wspólpraca W1Z i Rzeszowskiego Oddziału Związk u Po lskich Artystów Ma larzy i Grafików 7..aowocowa ła warsztatami
plastycznym i otwartym i dla
wszystkich niepelnosprawnych .
Zr6dłem dodatkowych pieniędzy
st a ła s ię Sztafela Dobrej Woli, w
której uczestniczyly: firma ,,Spe.
cjał" , rzeszowsk i oddzia l TVP.
"J ed y nka". a w ko lej ce czeka
Marma Polskie Folie. Mecenat
uczestn ików sztafety polega na
organizowaniu aukcji prac uczest·
ników warsztatów.
Ich t wórczość jest prezentowa·
na w s tał yc h gale ria c h (m. in .
w pizzerii ,.Bartolini" przy ul Rej·
tana), w śród których jest równi eż
wirtualna. Witrynę interne to wą
WTZ www.se th .pl/wtz odw ie·
dziło od kwietnia br. 951 inrernautó w m. in. z USA. Arabii Sau·
dyjsk iej, Niemiec. Francj i. Holandii , Belgii.
•

l.AA Esperal
Pol
3.Czarnobyl
4.Unker
S.EC Rzeszów II
6.Ryszard Team
7.Auto Trio
8.Cheslers
9.Radio Taxi 91911
IOJnlerhit

l
2
2
l
l
2

,
2
2
l

5
4
4
4
4
l
l

3

Na loterii sprzedano dwa

8·5
74

64
8·9

Dzikie wysypisko
- Od 4 lat pod wiaduktem
Tarnobrzeskim zalega ogromna hałda śmieci. W pobliżu s pacerują ·doroś li , dzieci c hodzą
tamtędy do pobliskiej szkoły. a
śmied niezmiennie 1e7..ą pod wia·
duktem. Chodzę tam tędy codziennie do pracy, ale nigdy nie
widzia łem osób wywożącyc h
n ieczystości - oPowiada mieszkaniec Rzeszowa.
Równi eż te n sygna l zglosiliśmy Straży Miejsk.iej.
- Smiecic znikną w ciągu najbliższych 2 - 3 dn i. Za ich wywiezienie odpowiedzialne są Polsk.ie Koleje PaIistwowl:.
Sygnały odblerałe

ANETA GIEROŃ

losów.

Aukcja w I LO w Rzeszowie

Pomagają
2251 ,90 zł trafi

Darii

na konlo me-

łej Darli Mazur ze Śwl,can,

dzięki "Wielkiej LoterII I Aukcji" zorganizowanej przez
szkolne kolo Caritas z I LO
w Rzeszowie.

Oaria

urodziła się bez I1łk. Czeka

Obrazy. radio, zegarek. szkło arty·
styczne, zlicytowano na aukcji po-

prowadzonej prz.e-.t matematyka Ka·
rola Rysza.Uzyskano 305 złotych .
- Wystarczy tak niewiele. 0drobina dobrej woli UCDliów i sympatyków - mówi Barnard Niziol, polonistka. opickllJlka szkolnego Caritas.
Daria potrzebuje na przeszczep i
rehabilitucN- oIo;..400 tys. zl. Ma już
połowę tej kwoty. Wszyscy. któr.ty
chcieliby wspomóc operJCję dziewczynJo;.i, mogą ofiarować pieniądze
na konto:
Bank Spółdzielczy w Bieczu
Nr 17001014-86270001 -162612700..i1 li dopiskit!m .~ dla
Darii".
gg

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

7~

•

8·7
7-7

1P.W!l1Y

~5

5-11
8·12

If,.I.

Czyt./tllkll/ll

Organizatorzy mej, wolne miej·
sce w IV lidze. Termin przyJmowa·
nla zgłoszeń do rozgrywek uply·
we 7 grudnie (tel. 0/60326·93- 13,
0/608 25·09·29).

Już dziś, W godz. od 14.00 do 17.00
W centrum miasta Rzeszowa

możesz spotkać "nowinowego Mikołaja"
Wraz ze słodyczami bfdzie rozdawał kupony. Każdy z nich
bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród dla cizi.
ci I dorosłych ,
6 grudnla 2OOOr. w naszej gazecia o publikowana zostanie lista
zwycl,sklch kuponów. Ich posiadaczy prosimy o kontakt z Działem

... terrIZjllŻ wian

tysiące

na wszczepienie bioprotez. Zanim to nustąpi. musi przejŚĆ rehabilitację, aby u;lklywnić staw baJ:k.owy.
Inicjator akcji k.s. Jaroslaw Depczynski przez miesiąc zbieral od
uczniów maskotki . Do akcji w lą
cqły się fUlTl)' i osoby prywatne.
Zaoferowali dłu gopisy , czapec-Lki.
koszulki , pączki. bilety do kina.gipsowe figurki. Los kosztował 2 zł.

II liga BCzamobyt Zdrój . AA EspeI'al
1:1 (1:1). Linker Europa · Auto Trio 4:2
(2:1), Intemil · Bać Pot 2:5 (1:1), EC Rzeszów II - Cheslers 2:\ (0:0).
2. Bać

zos tanie ukaran y odpowiednio
wysokim mandate m. Gdyby 10
nie poskutkowalo. sprawa trafi do
kolegium ds. wy k roczeń.

RADOSC TWORZENIA
przykłady potwierdzające

, ,
l
4
3
l

W pracowni krawieckiej.

HALINA ŁOKAJOWA

II liga A Jelenie · BO$ 2:4 (2:1). Desperados . Bryłka 1:4 (O:Q), The Hardmans ·lfllOI Melal2:10 (0:5). TOMiE· Nastie 1:4 (0:2).
1.lnpol Metal
2.BO$
3.Czami
4.Jelenle

Straż Miejską.
- Właścicie l pojazdu mus i parkować albo na wlasnym jxxIjeź

6 '~5
6 11·2

I lig. Radio Taxi 919 • Nowa
4:5 (4:2).
I.PoImos
2.Cyflgiel
3.Radkl Taxi 919
Hani Baczka
5.Nowa Wieś

sygnały oczełr.uje dziś

w Rzeazowłe red. KRYSTYNA URBANEK

Klasa Ic o profilu tanecznym Szkoły PodWlWOW8j nr 12 w Rzeaowie
Wojciech Bertowskl, Patryqa Branacłl, Magdalena Drzał, Mikołaj Gołda, Kamil HeIwin, Mateusz Jam..
rozek, Dominika KaJita, Anna Kilerling, Judyta Kidacka, Stefan Kogut, Natalia Kopeć, Michał Korczyński , Kamil Kostka, Agnieszka Kot, Piotr Krupa, Tomasz Lewicki, Karolina Łuszczak., Damian
Majchrowski, Aneta Micał, Aleksandra Oberc, Joanna Pasternak, M ichał Pietraszek, Dominika Rytarowska, Patrycja Słysz, Magdalena Sołtys, Joanna Strojek, Anna Zełiaś, Katarzyna Starzak
Wychowawca klasy Broni..... Kuna, dyrektor ..... tmljowska, zasłfpc:a Piotr Jarek.

Marketingu, tel. (0- 17) 862-67-77.

Wspólorganizatorzy

TNi

•
nOWIny
_
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RZESZÓW
Młodzi

kucharze

Dzieci
bezdomnym
Przedszkola nr 8 I 34 w Rze.szowie ogłosiły konkurs kulinarny na naj lepszą świątecz
no - wigilijną potraw,. Dania,
po fachowej ocenie jurorów,
trafią na wigilijny stół dla ludzi
bezdomnych do rzeszowskiego Towarzystwa im. św.
Brata Alberta.

Każdy

ma

szansę

na sukces

Gwiazdy Estrady
Ciekawy repertuar, chary-

W

Trwają ostatnie prace wykończeniowe remontowanej kładki na Wisłoku przy ul. Wierzbowej w Rzeszowie. Niedługo bęc\ąjeździć tędy samochody. Na razie pomiędzy pracującymi roI:x>tnikami przemykają
przechodnie. Szczęśliwi , że nie muszą nadkładać drogi korzystając z mostu przy ul. Piłsudskiego. bar

Boże

Narodzenie po polsku

WIGILIA NA WIDEO
BEATA TERCZYNSKA

Uczniowie rzeszowskiej
Szkoły Podstawowej nr 25
nakręcą film o polskich fra-

dycjach św iąt Bożego Narodzenia. Ta ś my wi deo wyślą
do szkół, z którym ws pół
pracuJą w ramacn programu
Unii Europejskiej Socrates
Comenius.
gencja narodowa programu
Socr-J.tes Comenius w Warszawie zaakceptowala roczny raport z działalności programu Unii
Europejskiej w naszej szkolemówi Alina Stadnik, koordynator
programu w SP nr 25.
,.Dwudziestka piątka" otrLymala zgodę na kontynuacjI,': pro-

A

jek tu w b i eż ący m rok u szkolnym. Będzie to już dru gi rok
współpracy z partnerskimi szkolami. Ponugal s ką Escola EB 2.3
wEstombar, gdzie koordynato-rem programu jest Joao Conim
ortU: szkol ą podstawową z Wę
gier. którą reprezentuje Szlobodane Heiter Krisz!ina .
Uczniowie opracują i w róż
nych formach przed staw i ą tradycje bożonarodzeniowe. Będ ą
nagrywać kolędy , w y konywać

kartki świąteczne. OpisZ:l przebieg wigilii i związanyc h z n ią
polsk ich zwyczajów . W planie
jest również wy konanie w dowolnej technice typowego polskiego drzew ka św i ątecznego.
Na kasecie wideo chcą utrwali ć świątec zne wystroje koseio -

Na kulinarnym szlaku

Rzeszów na talerzu

Automaty do gry, trochę
polskiego rocka oraz całkiem
niezłe jedzenie. Wszystko to
oferuje, w samym centrum
Rzeszowa , Cafe Bar " As"
przy ulicy Jagiellońskiej 4.
lowaz le wspomnienia z
Naszy m odwiedzinom
Przed laty. w kiepnyszyły

dziecińst wa.

skich

wnętrzac h

serwowano lam

jedynie staf'l galaretkI,': owocow ą
albo nieświeży koktajl mleczny.
Dzis lokal zas kakuje odnowionymi wnę trzami oraz interes ującą
kaną dań . Miejsca można zajmować w wygodnych. brązowych
lożach (szkoda, że dermowych)
albo przy niewielkich stolikach z
barowymi krze sł ami. Te ostanie
odradzamy klientom. którzy do
Asa wybrali się na obiad.

IÓw. wigilię w uczniowskich domach ora z szopki za p rezentowane na wystawie szkolnej.
Partners kim szkolom przekażą
przepisy kulinarne na wigil ijne
potrawy .
- Interesującym punktem w real izacji programu bl,':dzie .. dl.ień
fak sów·' . W ustalo nym terminie
uczniowie prze ślą fuksy o róż
norakiej treści do swoich rówieśn ików - mówi A. Stadn ik.
W realizacj i programu , którego inicjuto rem jest Mu rek Wi durek , dy rektor sz koły, pomagają Biuro Promocj i Miasta
Rzeszowa oraz Wyd z ia.1 Intc.gracji Europejskiej i Wspó lpracy Mil,':dzynarodowej Podk,u+
packiego U rzędu Wojewó dzkiego w Rzeszowie.
•
W karcie dań dużo jest tru nków i przystawek. To zrozumiałe, zw ł as7.cza że lokal nic aspiruje do statusu reslaur-J.cji . ajcdynie
miejsca. gdzic możn a coś prt.ekąsić i posłuchać muzyki. Szkoda
tylko. że gus ta muzyczne kierow nictwa S<j dość ubogie i w
trakcie prawic godz.innej wizyty ,
słuchamy jedynie Lady Pank albo
rytmów dan ce w wykonaniu Stachursky"ego.
Z:unawiamy risollo, pierS z kurczaka w sezamie, ryż , surówk i i
kawę z ekspn;su. Risotto jest pyszne; tanie (5 z l). Ogromny lalcrz
ryżu z gnybami. pomidoram i,
kie lbasq i boc'J.:kiem smakujc. wyśmienicie. Podobnie jak kurczak
w sezamie (9 zł). którego jedynq
wadą jest trochl,': twarde mil,':so.
Na krytykę zasługuje ryż (2 zł) :
kiepsko ugotowany i ile prqprawiony oraz surówki. M i łym zakOliczenicm posi lku jest kawa:
czarn a i bardzo mocna (3 zl).
Knajpka przy ul. Jagiellońs k iej
jest znakomitym miejscem na spotkania przy kuflu piwa albo popołudniowe wyjścia ze znajomymi .
Głośna atmosfer.. i klubowy wy stroj nawiązuje do klimatu pubu.
Miejsce idealne dla licealistów i
studentów. Gorsze dla rodzin z
malymi dz iećmi i zwolenników
dlugiego bie,<;iadowania przy stole.
ag, al

radością. Młody

jest wymagaj1lcym

pełnosprawnej _.ŻY

wrażliwym

wystarczyły, aby Teatr " Maska"
w Rzeszowie przeistoczył się

w festiwalową

CI mn,," zorga ni zowania
d la osób

odbiorca

s łuchaczem

i
uczniem. Wokalistka
czu ła się równie stremowana na
scenie.jak i podczas obrad jury.

- Tegoroczna zabawa 10 I edy-

estradę.

cja konkurs u z cyklu - ..Kllzdy
kon-

ni epcłno-

'~;:.~;.~~.ru~~'.~h~OWO
zrodził się w
.. Hiob'·. J ego

SI

członkowie

konkursie " Mali kucharlC'·
mogą brać udzia l wychowankowie rzeszowskich prledszkoli . PrLygotowanedanie ma być
estetyczne i pomysłowo wykonane.
KuchurLe z Zespolu Szkól Gospodarczych i znunych rzeszowskich
restauracji ocenią walory smakowe i wytypują trly placówki do nagrody głównej . RozstrLygni~ie wplanowuno na 22 gmdniu w Prlcdszkolu nr 34. W trakcie oceny potraw prt.czjurorow. prt.cdstawicicl
dzieci prly pomocy nauczycielki z
danej placówki prtedstawi prlCpis
(możc hyć humoryslycznie) na wykonane danie. Potrawy trafią po~
tern do rJ.t!szowskiego Towllnystwa im. św. BrJtll Albenll.nil wigilijny stól dl,1 ludzi bezdomnych.
POIll)'s lodawCij konkurs u jest
Alicja Koczela nauczycielka z
Przedszkola 34. Swój udzilll w
zmaganiach małych kucharlY zglosilo 11 prledszkoli z Rzeszowll i
jedno z Futomy.
JACEK ŁAKOMY

niem i

zma Eleni oraz entuz}azm n.

ma

sza n sę

na sukces"-

obiecał

Marek ŻOlnowski. prezes Zarzą
d u Stowarzyszenia ..Hiob", - W
przy sz ł y m roku planujemy ZIlpros ić Natalię Kukul skillub Majkę J eŻowską. Piosenkarki. które
młodz icż uwielbia i które chcia-

wymyslili scenari usz
oraz
zaprosili do udzialu w zabawie
Eleni. Państ wowy Fundusz Rehabi litacji Osób Niepclnosprawnyc h zapew n ił fundUS7.c. Ponad
20 nie pclrlosprawnyc h dz ieciaków moglo zaprezentować swoje
możl iwok i wokalne oraz ta lent
sceniczny.
- Jestem zd um iona możl i wo
sciami m ł odych wykonawców.

O wspólnym wys tę pi e z Natamarty m.in. tegoroczna zwyc il,':żczyni konkursu: Malgosia Mamagaiska.
- Troszeczkl,': ziemi. troszeczkę
slonca ... [ O moja ulu biona piosenku z rcpcnu:uu Eleni - opow i ada ła Mał gos i a . - Nic sądzi-

Zn ają

łam też. że ona

prleglądu. oprawę scen iczną

łaby poznać.
lią

W AKADEMII

Dookoła świata
Mik o łajowa dy.~ koteka to tylko jedna z jutrzejszych atrakcji
.. Akademii". Grupa Ranek Mllsic Show za biene dz ieciaki w
Fantastyczną Podróż Dooko la
Świata. Rysio- Wędrown iczek wylosuje wśród najmlodszyeh pamiątkI,': z podróiy.
Potem, dzil,':ki Radio T axi 919.
do ,.Akademii'· wjedzie Święty
Mikołaj z prezentami d la dzieci od
firm: Roles ki. Ba ć- Pol. Pe ps i ,
Agrotechnika SA, Producenla Polskiego Makaronu .. Boryna" oraz
Agencji Promocyjnej i Reklamowej ,.Okey" . Począlek imprezy godz. 15 .30.

Ił

Bezpłat ne
ją

zaproszenia czeka-

w nanej redakcJI. By Je

•

otrzymał

•

nić dziś,

wystarczy zadzwo-

wgad:. 10.20 - 10.25,

Garłacze,

Wizyta

Ptasie piękności
Po raz trzydziesty drugi
spotkali się w Rzeszowie h~
dowcy gołębi rasowych I drobiu ozdobnego. Zaprezentowano 370 ptaków, w tym 54
ze Słowacji , z którą oddzi a ł
rzeszowski Polskiego Związ
ku Hodowcó w GOł,bl Rasowych od siedmiu lat utrzymuje przyjazne kontakty.

G wedl\Jgcuropcjskich WI.on:óW .
ołębie

Mikołaja

Mali mieszkańcy miasta ~
mieli okazję spotkać się z
brodatym przyjacielem z laponii, który przywiezie dla nich
wór prezentów. ś-Męty Mikolaj
zawita do Miejskiego Domu
Kultury w środę, o goctz 18.
dą

ej oIcazji odbędzie SIC s(X.'"Cjalny
koncert pod tytułem .,Dzieli dobry św. Mikołaju ", w wykonaniu
~ch 7..cspo1ów art)'stycmych.
Rodzice. ktÓr".ty chcieliby. aby św .
Mikolaj l_nalazl w swoim worku
prezent dla ich pociechy. prosze ni
s<j o kontakt telefoniczny lub 0sobisty z sekretariatem MDK w godz..
9 - 15. lel. 225 - 22 - 94. Ci. którzy
lego dnia spotkają się 7..c św. Mikolajem , nic powinni zapomn icć o z0stawieniu 250 zł. Będzie mial ZIl
co w~ić do Laponii.
iwa

sama jest wk bezi sympatyczna. Ogromna maskotka cieszy. ale wspólny
wys tęp z Eleni byl najpnyjemag
niejszym prezentem.
pośn..'<.Inia

mewki, kaczki mandarynki i koralinki

pod numer leI. 862-67-n. gkr

WLAŃCUCIE

Z

moje piosenki i chyba je
skoro śpicwajl) z takim zaangazowaniem - mówiła Eleni.
Artystka zapewniał a. że udzi ał
w imprezie by ł dla niej wyzwalubią,

podduwwle

są

ocenie

Tr7..cba siC prLy tym wykazać du1.ą
fachowością. smakiem. gus tem.
SpoSród pre7.cntowanych ms wybierane są C"lCmpiony - mówi Murian Pawlik. Sl,':dzia - ek..<ipL"11. prezes
7..ar/..ądu PZ HGR w R7..cszowie.

Kt óry z nich najpil,':kniejszy?
O ty m zadecyduje komisja w
o parciu o pu nkl ację pil,':ciu SI,':dziÓw. ktÓ rej wyniki zos l aną
ogloszone na najbli ższym zcbraniu zurllld u PZi"IGR.
Wy stawa gołCbi 10 również
okazja do s potkań l_ ludźmi. których łączy jedna pa.~ja. a pny okazji s posobność. by dobrze sprzedać i dobrle kupić. Tegorocznll
prezentacja. którą zorganizowano w pomieszczeniach Ligi Obrony Kr.Iju w R zc..~zowie. nie ściąg
nęła tłum ów zwiedzających.
Zresz tą

nic od

dzi ś cz ł onkowie

związku narzekają

na brak warunkówekspozycyjnyc h.
KRYSTYNA URBANEK

rEl

S tronę przygotowała E lżbieta

MAGAZYN

Kolano

DOMOWY

Księżycowa

5 grudnia
340. dzień roku

fantazja
ko ło

O kó w

trzydziestu jej czlon siC w o k ó ł Marill n Keech. Wc ześ n i ej zaczę ła
ona otrl.ymywać syg n a ły od istot
pozazie ms kich. zwanych Straż
nikam i. Dow i ed zi ała s i ę o czekający m ziemie k a takłi zm i e.
.. Powstanie ogromn y potop, który zniszczy wszystko" - oznajmiła. Us po koi la j e dn a k wy znawców . że zostaną uratowa ni .
Przy będą łat ające s pcxlki i zabiorq ich na inną planctę . Plan
zbaw ienia nie byl szczegół owo
znan y. Wyz nawcy mieli s ię wyuc zyć pewnych hase ł i u s unąć
1. ubralI metalowe e leme nt y.
Wcześ ni ej zerwali kOniak ty 7.
rod zinami i p rzyj llc i 6 łmi. pozby li s ię maj ątków.
Nadeszlu noc zag ł a d y. Wyznawcy s iedli razem, czekając
na przylot Strażn ików. Wstrzymali oddechy, kiedy zegar wybi ł
północ . Północ m i n ę l a i nic s ię
nie wydarzy ło. Jak zareagowali
na to członkowie sekty'! Wiełu
b y ł o w strząś niętych , niek tórl.Y
płaka l i, rozczllrowani nies pelnion ym proroctwem. Nad ra nem
Marian otrąmala od S t rażn ików
wiadomość . że Bóg po.~tanow il
dać ś wiatu jeszcze jcdnll szans kupi ł o

owości

Słońce wzejdzie

o godz. 7.28
zajdzie o godz. 15.25
S€;. Grupa ponownie s i ę zjedno("zy ta . Co więcej. Z<lczcla ak-

tywnie
sić

nawra cać

innych i

im slowa Prawdy.

Cz łonko

wie sekty zapyt,mi. dlaczego nie
odeszli, odpowiedzieli: ..Stracilem wszystko, mu szę w i erzyć",
"Ode sz ł am od rod ziny, rzuci łam
studia . nic mam wyboru" , "Muszę zos tać

z

gru pą .

nie

mogę

jej

zost awić " ..,Ju Ż
rozpoczy n ać

nie mam szans
życia od nowa" .

Dlaczego przy toczyłam tę hiPoniewaj. pos t ępowanie
wyz nawców przy pomina za chowanie osób, które zwi'łz1l1y
s ię z notorycznymi kłamc ami.
Na poczijtku jedni i dmd zy wierz y li w s pełni e ni e ob ietnicy .
Wreszcie wydarzy ł o s ię cos, co
s prawi lo , że ich wiara legia w
gr uzach . N ies te ty. na krótką
s torię '!

c h wilę .

Zawiedzcni, oszukani " wol,(
dalej. często dlatego, i..e nic
mają odwrotu . Nic majll prly sobie nikogo, komu mogliby 1.3u rać , nie narażając s i ę na poś miew isko . To cenna wskazówka
dliltyCh 1. nas . którą u ważają się
za prlyjació ł osohy oszukanej .
"Dlaczego nie zerwie" - dziwimy
si ę. NlIjlatwiej powiedzieć sobie,
że nasz pnyjaciel robi to z g łu 
poty , Ale czy naprawdę ? Może
przyczyna tkwi gdzie indziej ?
Warto s ię. nad tym zastanowić,
i'.llnim zaczniemy g loś no krytybrnąC

kowllć c ud zą naiwnośt.

IZABELA SOWA

W chińskim stylu
Młncer. Mają one współną

na-

wyciągi z chirisk ich rośli n i witamina C. Chroni on s kórę. przed
zanieczyszczeniami środowi s ka
i woln ym i rodnikami . a tak.że
d z iała an tys tresowo. Oba kre my kosz tują po 11 ,50 l I.

,k

zwę

Feng Shui, oznaczającą
c hiński sposób na udane ży
cie. a w kosmetyce - skuteczną pie lęgnację urody_
tłu s t y

ujędrnia

rę. Prócz oryginalnych wyc i ą
gów z żeń-sze n ia. herbacia nego
krzewu chińs kiego Ming oraz
kwiatu lotosu Ho jest w nim też
witamina C, s kładniki dot lenilljące i s tymulujące. Krem m . in .
s płyca zmarszczki i przyspiesza
usuwanie obumarłych komórek.
Drugi kosmetyk to krem na wil ż ają cy na dzień . Tei są w nim

a dm l n łstracj l
ni esko ńczo

leżącą do Chr)'sfILstl . Kry.w)'/llllI/a
IIieulleiną (IiIIWę. &/IIUI jest

sobie
sterem. 7.egla,-zem, okrętem . Na ·
Iciy do kobiet samodz.ielll)'ch, Z.lIrtllln)'ch. rew iI/mych i pewf/yd/
siebie. Cechuje j(/ inteligencja.
rudrliIl'Q.k' i

gOlllllUWOSĆ.

Rca/i -

Będzie

stycmie ocenia swoje moi liwo.ki, nic podl/aje .~ię VIlllrrwieniQm
i kłopotom. ZlIal/e imienniczki:
Kryst)'na ](IIula - ak/IJrk!l. Kry slylUl Kojta - /Jisark!l.

SABINA-

dobrą muzykę.

EL~8łETA KOLANO

ag
W organizowanłu tumusów
rehabilitac yjnych l upo·
w$zechnlanlu sportu Inwa·
IIdzk1ego wyspecjalizował Si,
m. in, rzeszowski oddział Pol·
skiego Towarzys twa Walki z
Kalectwem. Niepetnosprawni
zawsze mogą liczyć na jego
wsparcie.

Cośna z@

Kotlety
gryczane
Sezon był
grzybny. lapa-.
biegllwi maj ą w

tym roku duże za- 17,'-;',,,,_

pasy

suszu,
warto pl&nowac dania z jego dodatkiem. Oto sposób na kaszę
podaną niebanalnie.
więc

zacuje s ię. . żc od ł2 do 14 proc.
mieSlkariców naSlego kraju
dotkniętych jest niepelnosprawnok.ią . Od 40 lat stara si ę im pomagać Polskie To\\~oU"Zystwo Walki z Kalectwem. Jego rzeszowski
cxldział podsumowuje wlaśnie 34.
ro k pracy. W y pełnionej działa 
niami. w kt6rych na pierwszym
miejscu jest cierp i ący. potrl.ebu·
j'łCY pomocy człowie k .
- Staramy s ię być użyteczni dla
ludzi niepelnosprawnych . Przed

S

podjęciem każdej działalnośc i UI-

stunawiamy się, co bi;dzie miał z
niej in walida - mówi He nryk
Waszkow ski, prezes rzes zowskiego oddziału. - Interesuje nas
konkre tna pomoc i dlatego wyspecja l i zowa l i ś my s ię m. in . w
organizowaniu tu rnusów rehabi litacyjnych, usprawniających ludzi dotkni~t ych różnymi fannami
kalec twa. Niestety . z roku na rok
jest ich COr.lZ mniej .

ANTONI SKORUPSKI

HAUNA

dr William Bates w ksią7.cc ..Na-

jeSt jednak inna

sprawę.

p owyższą zasadę. Zazwyczaj
przyjmuje s ię . zgodnie z prl.Cpisami kodeksu postępowan ia administracyjnego . że za ł at w ienie

równi eż mod y fikują

być

zlikwidowana

BYC
•
UZYTECZ

z

Szczfsliwy kolor -

lIiebieski, zwierzę - jeż.

w piecu.

~

plemiellia Sabil/ ów. ludu z'"
mieszkującego .łrmlkową fU/lif.
Sabin" jl'St wrażliwa i ambitna.
Slczęśde Ol';ąg" I/iosą c fWI/W(:
pm,-zebującym i dziafając IV 01"
NalliwcjacJr char),laI),wIIJch. Ma
:.duIIlOl'ci ur')'sf)'cYle.zwfruzCZll
akror.fkic . LI/bi spokojne lydc i

palić

Inwalidzka patologia musi

imię lat:ińskie,

OywCl!.l kobietę wywodzącą się

czym

ówienie nieprawdy
krótkowzroczno-M
ki okulista.

Rzcc zy wistoSć

i prlepi sy

Tak . O!xlwiązuje zasada. 7.e organ y admini stracji paristwowej
powinny działać. wnikłiwie i szybko, zaś sprawy. które nic wymagają zbierania dowodów, infor+
macji lub wyjaśnien. powin ny

imię grec-

Spr.lwy w I instancji powinno nastqpić w ciągu mi es i ącu. a sprawy
szczególnie skomplikowanej w
ciągu dwóch miesięcy.

być za ł atw i ane niezwłocznie .

no ść może załatwlac moją

Czy są jakieś przepisy, które to regulują?

KRYSTYNA -

kf/-/ocińskie, OV/(ICl/l kobietę lU/ -

Grzyby opłukać. moczyć gonasu;pnie ugotowOC w wo-dzie, w której s ię moczyły , osą
czyć. Wywar zacho wać i dodać
np . do bigosu. kapuś niaku . albo
jutncjszej zupy grqbowej. Opłu 
kaną ka szę wrzud ć do 2 i pól
szklanki posolonego wrzątku. dodać masło i Ulgoto wać stale mieszaj:lC. Zmniejszyć ogien i gotOW3Ć
do całkowitego wch lonięcia wody
i do miękkośc i (ok. 25 minut).
Cebu l ę obrm;. posiekać i usmażyć na ły żce oliwy. Mięsozem leć
razem z grzybami albo bardzo
drobno posiekać. Poł:pyć z k as7.ą.
cebul:l, jaj kami i dok ł adnie wymicswć. Doprawić sol:1i pit:prlCm .
FOnllOWaĆ male kotleciki . Obła
Cz<1Ć w bulce i smażyć na rumiano
na rozgrt..anym oleju. Podaw ać z
s urówką np. z czarnej rzodkwi.
Taką porcją najedZ1l s ię. 3 osoby.

Sprawa w urzędzie
w

s,

URODZENI .,iSi ' j
niepoprawnymi optymistami,
R adośni i S"lczęś l iwi, z energilt
podchodzą do kużdl'gO nowego
7.adania i wyzwania ,

dzi nę, II

_§ Rady mecenasa
Czy organ

Krystyna, Sabina

Kotlety gryczane z grzybami
i mltsem. 25 dkg kaszy gry'
czanej (kupujmy ciemną, paloną, jest smaczniejsza) ,
resztki pieczeni wieprzowej ok. 20 dkg, 1 duża cebula, 5
dkg grzybów suszonych. 2 jajka, 1 tyżeczka m asła. pół
szklanki bulki tartej, s61,
pieprz. Do smażenia : ćwierć
szklanki oliwy.

ierwszym preparlllem z tej
na noc .
serii jest krem
P
który regeneruje i
skó-

państwowej

Imieniny obchodzą:

g ł o

kosmet)lczne

Wyciągi z żer\.szenla, herbaty I lotosu wchodzą w
skład nowej serii kosmetyków do pie ł,gnacj l skóry,
przygotowanyc h w firmie

•
nowmy

Dziś

F!oznaj siebie

Psycholog społeczny, Robert Claldln! , opisał ciekawe
zdarzenie . Niedaleko pewnej uczelni powstała sekta ,
zapowiadająca rychły koniec świata.

5 grudnia 2000 r. •

W przepisach
ginie człowiek
Największym zagrożcniem dla
sprawnego funk cjonowania systemu pomocy dla ludzi niepełno-

sprawnych są coraz bardziej nieżyciowe przepisy i coraz dłu ższe
procedury wymagane prą zalatwianiu wielu spraw. W tym roku.
na przykład, nie mogli skorzy·
s tać z nl musów rehabilitacyjnych
ci inwalidz.i. którlY byli na nich
rok wcześ niej. Autorzy tego Zllrząd zen ia jakby zapomnie li o
ty m , że niektórych nie peJnosprawnych ( np. chorych na padnCi~k ę) sanatoria w ogóle nic
c hcą przyjmować. Specjalistyczne turnu sy są dla nich jedyną

codawcy najchętniej zatrudniajq
ludzi zdawnlllll gruPil inwalidzką , a cięi..ej poszkodowanych odprawiają z kwitkiem? Taki system powinien być jak najszybciej
zweryfikowany. !xl nie ma on nic
wspólnego z prawdziwym iowa·
lidztwem.
Wiarygodność

I obiektyw!zm .
TWK jest stowa rzysze niem
wyższej użytecznośc i . Ponieważ

działa społecznie

i nigdy nie podbiurokracji , ma wielu
zwolenn ików i sy mpatyków.
Przy nim gromadzą s ię chorzy
na s twardnienie ro zsiane, epilepsję , cukrzycę, po operacji krtani . OSrodck informacji służy roradam i prawnymi , zajmuje s ię
interwencjami .
- Mamy ponad 300 człon ków 
inrorn\Uje sekretarz zarząd u Bo-guslaw Wróbel. - Cieszymy się ,
że prl ybywa nowych. Niedawno
w Brzostku (pow . dębick i ) 7.3wiązało się kolejne nasze koło terenowe . li czące aż: 60 osób. Jego
założycielkami są maIki dzieci
ni epełn osprawnyc h oraz OSOby
chcące pomagać inwalidom .
W piątek rzeszowski oddzial
TWK pods umuje czt eroletnią
d7.iał a l nOŚĆ. Jego c,zlonkowie powiedzą też co Irleba zmieni ć, by
nicpełno s prawny czlowiek nie
c zuł s ię intruzem wśród ludzi
zdrowych i silnyc h. Bo na razie
dokucza mu nie tylko ciało. ale
boli też dusza. gdy widzi. że w
tym zdrowym świecie jest dla niego coraz mnicj miejsca.
•
dało s i ę

sz an są

na odbycie kuracji. fi i ps ychicz n ą rehabilitację. Potrzebne są przyntlj mniej
ra z w roku, by prqniosly efekt .
- Zagro7.eri jest więcej - wyjaś nia Henryk Wa.~zkowsk.i . - Cho-ry jest. na prlykład, system run kcjonowania zakładów pracy chronionej , których status ot rzym ują
firmy samochodowe, towar.tyS(wa
leasingowe, domy towarowe. firmy ochroniarskie. Czy nic jest pat o l ogi ą. że pracownik ochrony
mienia, posiadający orzc.-czcnie o
nicpełn ospr-lwności. zdaje egUlmin licencyjny potwierdUljący jego fi zyczną i um ysłową sprawność. Czy jest w porządku. że prozyczn ą

Krótkowzroczni oszuści
Kłamcy muszą mieć nie tylko dobrą pamięć, jak mówi
francuskie przysłowie, ale
ta kże u ważać na wzrok.
może być

przyczyną

napisał nieżyjący już

IUmlne leczenie wzroku. bez oku·
larów : ' Amerykanski lekarz przebadał wicie osób. K azał im poda.
woC błędne inronnacjeosobie. Jego re tinoskop za każdym ra zem
stwierdzał błąd refrakcji. czyli odchylenie rai światła \\o"Cwnątn oka.
Kiedy pacjenci mówili prawdę. ich
wzrok wmcal do normy .

Kłamstwa. zmartwienia. egzał 
tacje i s tre.~ prowadzą do napięć
um yslu. które powod ują defekty
widzenia. Dr Bates podaje wc
wspomnianej książce ćwi c7..enia
re laksujące i usprawniające mię
śnie oczu. Dzięki nim można patrzeć bez napięci a. a w rezultacie
gg
lepiej w idzieć.

nowin _

OGŁOSZENIA
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zaprasza do
na zakup
w

składania

ofert

OGŁASZA

zabudowanej, położonej
przy ulicy Nestora 2

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na prace projektowe

Przedmiot zamówienia:
- modernizacja węzłów cieplnych w budynkach pozostających
w Zarządzie MZBM (12 budynków)
- remont budynku, przy ul. Fredry 20 w Rzeszowie, w związku
z wprowadzeniem wewnętrznej instalacji gazowej
1. Termin składania ofert (druk MZBM) upływa w dniu
28.12.2000 r. , o godz. 12.00 (sekretariat MZBM - I p.)
2. Otwarcie o fert w dniu 28. 12.2000 r., o godz. 12.15 (świetli
c a MZBM, łI p.)
3. Materiały d o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym, pak. nr 7, w godz. 10.00 - 14.00
4. Info(macji nI. zamówienia udziela I(ena Uliniarz,
tel. 853-60-21 wewn. 314

w skład wyiej wymienionej nleruchomoScl wchodU{ budynki i budowle
onu: dzil!łka, o powlern:hni 6063 m kw, T~ren n ieruchomości jest ogrodzony, OŚlo'ieOony i uzbrojony w sied: wodociągvwą, kIIna.liuKyjną, gazową orazene~tycmą. Drogi i ~ w obrębie wbudowy są ut~,ardzone.
Łączna powierzcłmi a użytkowa

budynków wynosi 1911 m kw .
posiada urąk.oną księgę wiec"..-.ystą w Sądzie Rejonowym w Prromyślu o numeT7.e KW 61159.
Cena wywoławcza wynosi 490 000 rlotyc h.
Ofcny w 1.ld:.lejooych kopertach z dopiskiem •• PrleUlrg Nestol1l" naleźy sUadltĆ. w nieprlekrnczalnym tenninie 5 dni od uko1.llnia s i~ niniejszego obwieSl".n enia na rtce ~dziego Kom isarza Grzegorza Trojanowskiego. w sckretariacie Wydxialu V GospodarncgoSQdu Rejono....-ego w !'nemyś]u. ul. Konarskiego 6. 37-700 !'nemy!.!.
Ofcny. które zostaną zlożone po tym terminie nie będ~ rozpatrywalle.
Ooktildniejszyeh infonnacji na temat wyżej wymienionej nieruchomości moż
na zasi..gnąć pod numcl1lmi telefonów, (0-16) 678·44-47.678·30·89 ....-ewn. 36
lub 0-502-357-607. e-mail: p.ss. Pnemyś l @i nteria.pl
Syndyk zastrzega sobie PI1lW() od""ołania lub uniewal.nienia pT7.elargu bez podania przyczyn.
NierudlOlTlOŚĆ

Procedura przetargu objęta jest Ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r., (Oz.U . nr 76, poz. 344, z p6ź- ..
niejszymi zmianami).
~

ROlniczych w Markowej

ogłasza

Oddział

n ieru chomości

Przemysłu ,

Spółdzielnia Kółek

Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0.
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. pł1< . l. lisa-Kuli 13 A, tel. (017) 853-60-21, fax 852-14-7 1

Syndyk Masy U padłości Powszechnej Spółdzieln i Spożywców
,.t.ródło" w Przemyślu , ulica Franciszkańska 33

przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż :

""",~

- S"..n:hódJck"l 311 W. RW ·l7JU

..

>ł

7 foOO

. Samochód 7..uł; A_II B. KZB-64211
t :100
- ł....oow"". Cyklop T-2 t.
4 :100
- Toi;lmia KNA· 11O
5500
- CySltma na paliwo 8IXl1
I!OO
PT",w, odbęUŁie ~ w dniu 15 ~ •• 2000 r.. OJ god/.. 1000. w siedt..bje spÓId"dni. Wa·
pr/.MpieniI 00 pr..rtargu jest ""pIoccnie W»lillOll w ..-y>d,ołci 10 'Ao ceny wy ..... .,.'C"~j .
7.as1r>:<po olę 1''''''0 do un_ainlmia ........ ta .......... pOdan'" pnyo.yn.
Tri.{o- l1)1ló-S2.17 .
~1'&'

rw"".'"

Syndyk Masy Upadłości
Wytwórni Sprzętu Sportowego
.. POLSPORT" w Strzyżowie
ogłasza nieograniczony
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
przedsiębiorstwa w całości
na zasadach art. 113 prawa upadłościowego
Pt7.cdmiotem spf"l.edriy jest Wytwórnia S~IU Sportowego l'17:edsi~biOfStwo
Pailslwowe ~POLSPORT' w upadlości. w Slrl)"Żowie.prly ul. Jana Ul Sobieskiego,
p0ł07-OrIlI prl)" dmd7.e wojewódzk iej nr 988 RteStÓw - Kro:sno.
W skład pr1.Cds;ębiontwa WcOOdl.ą:
t) pI"lIwowila)"SlegouiJtkoWllnill dIildek: 93313.0 pow.0.6601 hiI (KW nr 33306).
933/4. o pow. 0.8263 ha (K W nr 3(138). 93315, o pow. 0.1543 ru. (KW nr 3(138).
93316.opow. 0.316 1 ha (KW nr 3(138). 933f1.opow.0.454S M (KW nr JO I38).
() t'jCmej powM:17.chni 2 ha 41 a 13 m kw .
Z) pnI_ wlasnoSri budynkow i bodowli: hala produkcyjn.l.opow. utytł.owcj 1480J)
m kw ., budynek biurowo-adminiSUllCyjny ,o pow. użytkowej 402.9 m kw.• budynek
maguynowo-sk/;IlIowy. o pow. uiytkowej 3949 m kw .• budyJd roagao-.ynowo.sLLmwy.o pow. ui)1l:owej I:lOD m kw~ budynek g;waiowy.o pow. ~j 149.55
m kw •• ~iernia, n pow. uiytt.owej 'D.97 m kw., kOllowni~. o pow. użytkowej 84 j)
m kw.• budynek mieszkalny jednokondygnacyjny.oJlOw. uiytt.owcj 147,1 m kw.,
budYlII'k mieszkalny dwukondygnacyjny. o pow .llŻ)'Ikowej 24 19 m kw. - o łljC"lIlCj
jIOWierv;:lmi użylkowej 3 063J2 m kw .. a ponadto ogr<:KhrniB. drogi i pl~.
Całość le~nu jest w pełni ogrodzona. uzbrojona i częściowo utwaru7.O!\a.

Cena wywolawCUl p r-.tedsiębiorstwa wynosi 627 000,00 zł

Wstrzą ~ająco

niskie ceny !

Cor sa

4500

zł

t aniej !

Kolejny szok dla konkurencji
Ce~

tak niskie. Astra jest dostępna ze zniżką
w ~kości 3600 zł! Kupuj~ Corsę zapłaciSl aż o 4500 zł mniej! Zamiast zniżek możesz
nadal wvtJrać atrakcyjny Program FinarlSOwania bez OprocentolNania. Astrę kupisz jut za
BIJ*, ceny, a Corsę za ledwie za 70%! Resztę zapłacisz dopiero za rok. Bez odser.ek!
Jeśli marzysz o więksZym samochodzie, nadarza się świetna okaZie: rabat na Vectrę
wynosi 6000 zł " . Więcej informacji uzyskasz od najb~ŻSzego dealera tinny Opel. Takla
teraz moresz pominl:jć WIzytę U konkurencJt , Jest przypuszczalnie znOW w szoku.

Astry, Corsy i Vectry jeszcze nigdy nie

C!!!..!I!

były

SAMKO

AUTO-SER VICE

Rzesrow

Slalowa Wola
ul. Niezlomnych 29A
te l. (0-15) 844-50-80181
fax (0-1 5) S44-5 I -OO

CZER WIŃSKI

ul . Rej t.ana 67
tcUfax (0- 17) 852-42-30
tc l. (0-17) 852-52-27
Jarosław

ul. 3Maja94 B
lcl/fax (0- 16) 62 1-80-01

Krosno
ul. Podkarpaclca 32
tel/fax (0 - 13) 436-22-72
lcl . (0 - 13) 4]6-23-80

A stra

3600

zł

mniej !

Vectra

6000

zł ra b ą tu'"

te l. (0- 16) 62 1-80-02

AUTO-STYL

REG-BENZ

Rzeszów

Mielec

KrasIlC 7a
tel . (0- 17) 855-54-83
fax (0- 17) 855-54-82

ul. Legionów 80
tel/fax (0- 17) 583-05-09
tel. (0-17) 583-05-00

Przemyśl

ul . W . Pola 34
ICI. (0-16) 675· 15-01
lcl l fax (0- 16) 675- 15-02

OPEL BANK S .A .

T~.

ZIuwuw

C ___no BuDOWlAllKl

• Rab&t~~Iic2by~~

RES-TOP

Warunkiem uczestnictwa w pr7.WIfgujest:
I. ZIoU:nie pigemnej ofeny w zamk~j kop:rcie 1. !lapisem ..Pnctarg - POLSPORT '
w rlmariacie fliun. Syndyka WSS ~ POLSPORT" w SIJ"~r.wwie, 311-100 SuzyWw.uJ. Jarlll III Sobieskiego 53. w lI:rminiedo 18.121OXl r.•do godL. 15.00.
2. 0fena powinna uwierar.' pełni: oz.naczc:nie oferenta. NI P dokument poIwienlza;.cy
SUl!US pnwny ofcterulI. uwm.yldniont- podpisy osób <f7jalających w imieniu ofen:nta, CCfl\l nabyt:ia i warunki zapłaty 0011. tiwiadczenie. że ua.cstnik pra:llIrgu za...
pomal s~ u. stllIlCm fu.lu)'CtoymOl'll.>. prawnym pr"a:ds~wa.
J. o..<wiadcu:nie rlolone w II)'bie ano3 ROlJlOI7.ąd7.cnia MinismI Spnwiedliwoki t dnia
16.04.1998 r. (In.U. nr 55. poz. 360).
4. DokUJTlCIuy scwierdl...iące po6iadanie prlCJ; kotllr.lhenta ~ lCJ;woIenia lub
promesy na mup nieruchomości. wydanego p!7.CZ właściwych mini~rów .
S. Wpłacenie wadium w wywkOllci 10 % a:ny wywolaW<:7Lj. tj. 62 700.00 zł . IlIIjpóż·
niej 05t8tniego dnia r.kladania ofert. na I1IChunck bankowy WSS ..I'OLSPORT" w
upadłości w PEKAO S.A. 11O SlJ"lyż6W nrrachunku 107015&4-417-222]-0100.
0\Wll!cie i lW.p.iItrlenie ofert nastąpi w biur/.c Syndyb WSS ,J'QLSI'ORT" w
SlJ"lyiowie. w dniu 2O.12.2IXXJ f ., CI godł;. 12.00.
Wszclldeoplaty związanc.zllilbyciem nieruchomości pooosi nabywa. Po wyborze
ofeny wadium wniesione pri1:l wylnnt:go oferenta ~ie zarachowane na poczc1 ceny llilbycia. poz.ooalym 7.aśofcn:rnom będzie lwn'!oonc ber. oprocentowania w terminic IOdni.
Nnbywea,laÓly w lcm1in ie podanym pr"«:z Syndyka uchyli s~ od uwarcia umowy kupna - spm:dai.y. traci prawo wynika.i4cc z prZybicia 0f1ll.1./oŻonI: wiidium.
Syndyk 7aStrlega:lObie prawo do swobOOnego wyboru ofeny OOIZ prawo do prlO~w...uenia dndmkowych negocjacji t ofen:ntami lub ])I7.t'~nia dodatkowego
prn:targu IISInCgo.jai; również odstąpienia od ])I7.t'targu, a także jego uniewai.nienill bel
podania prZyczyny.
O wyborze ofe~nta zain~i W!StaJIą powiadomieni pi~mnie.
f'r~_ mom. ogl~ po uprzednim uzgodnieniu terminu .
~
tel.{0-1 7) 276--22-60,od ponied7jałku do piątku . w godz. 8.00 - 14.00.
j

OPEL
WWW OP EL.CO M .P L

e,

I
i

_l~

OGŁOSZENIA
FORD Esco!t, 1.616V, 191ł41., sprowadzorrj, idWty. (D-17) 857-27·79.
FORD Ka (1997), salooowy. Rzeszów, D601-547-867.
... ISBl

STAR 1142191, tzOl&mla paIeIowa ~&iIII1iI
izOIetma, Stall1~2J 94 ~, ~
HL6102, 0str0w 29, kolo Radyrnna.

DREWNO opalowe I użyt\Iowe - grab. buk.
Tel. (0-17) 22S-48.(l8, ()-6()4-5!18-896.
O'Itl3lZl

SUPER ZełOl 50
604-630-67B.

FELGI alumiriOwe 1~ - 680 zł, pistolet HiIti,
leN!wlzDl 22" - 650 li, magnelolon'f CO 1: pilotem, lIO\Ił'8 - sao zł, 1eIeIony Nokia-531 o-

~

zamiana na Iconia, D-

!!l I! ..AUTOSZYBY""(o-l7) 86J.6&70 .spa~
(!aż • montaż -ldejenie. przyciemnianie. Prolesjonamy wwis, .HANESCO" Rzeszów,

warszawSka «.
!!!

n.,AUTOSZY8Y" + szyber!lachy. Prał&

sjonaloy

montaż· sprzedaż.

HONDA Aa:ofd , 1.8, 1996, IlUmII, kupionyw
salonie, set'WIsowany, pielWszy właściciel_
Tel. (D-13) 463-23-06, 0-005-949-732.
JElCZ - ~ mosl, sl\n)'1Iia biegów od wyYlfD!ki. Kamaz - skrzynia biegów - póttiegi.
Teł. (0-17) 871-6J.35_

SPRZEDAŻ

Rzeszów (Ba-

.

KOM BAJN _Reoofd" (1992). (D-17) 871.0080.

,.."

KOMBAJN .,Aeconf' (1988. 1992). (0-17)
871-!J0..02.
.,~

rllnówka), Skubisul3: 863-63-44.

KONSERWACJA ~,Ii:::eri::iaFlust
Olecl\ Kanada- Vi!Mlh(USĄ), Tel. 853-4&-

! ! AUTOSZVSY · sprzedaż, montaż. LUOOI·

OS, wIoczotem: 229-98-46.

"".".1:1

ska 22, Rzeszów, 863-4~7.

KOPARKA

Waryńslci

K-4076, 0-605-272·

(1)-11) 853-48-04 - haki hoIowrIicze. IlumilU.
części do prlyClep, NIawiadów. Knott. Alko.

940

AROSA (1998)·856-94-25.

64.

ASTRĄ

MEGANE Classk; - D-603-132-771 .

nUMIK1- (0-17) IS6-»55.

112.

TOYOTA eama 2.0torbo diesel, 1997. lekIw OOer:zorty. jeżdtący, 2lr: aIlbag. kirna~
~ ~ Sl)'by. cenlrMrj latnE1k. (D17) 788-91-75, O-łi04-a23-SClS.

GRZEJNIKI CO .Fawir" et.Jminiowe. (0-13)

GRZEJtIKI żeliwne: 856-94-25.

VECTRA, \.8, 1997 - pilnie kit! zamiana. G-

KASY 1iskaIne, 0-602-386-793.

AUD1 100 Cygarot5&sel, 1986, stan bardzo
dobry. (()'H) 863425.

AUTOALARMY · I1IdioodIwarucze, WarSl8WSkII 44<:, 863-43·62.

AUTOGAZ.862·94-12.

MERCEDES

12~

""13111

WÓZKI widłowe, nl&mleekle. Tel. Q.603-

''''''''.

C328, C·330. C-.360, C-360-3P, T·25, UF·
255, kombajn Bizon, ziemniacZany Anna,
prasy zbiełające. pozycz.epy. rtIlIllIłnIIo . wóz
zbierający, siewniki, kapliczki elewatorOWI!,
Cyklop, beczkowozy. r.ny sprzęt, Rabaly bez
zyral1lOw. Kamionka 323, (0-17) 221-61-8 1.

.,-

C360-3P, C-330. T·25. C328. Sam 7. 15. 18,
części zamie!ll'le, Wola Dalsza 357 a, II. lań
tula. (obok PKS), leI. (0-17) 22S-71-69.

c.360-3P, sprawny. cena 9.000. (0-16) 640-

,"oIM'

fuK 'knyniowy, flit 12fip - tanio! Tel. (G17) 745-23-08.

AUTO-MOTO
KUPNO
II! 11.0001- (0·14) 633-04-27. AbSoh/lnieall111 pov.ypadkoWe_

682.
OPEL Kaden 1.7 diesel. 1990, Opel Ve<;!nI
1.6, 1992, Horda Cooc:eno 1.5. 1991 , latj.O605-540-424, (0-17) 855-12-64.

AlITA ~ kl.Ipę. (0-15) 1146-41-75,
0-601-916-717.

n

OSTROWEK, belooOrnies.zllrka Tatra 815.
dtwig Talra 815 20T HOS, na samochód.
Teł . (D-15181 1.{)1 -97.
.,~

lańszy

do

PEUGEOT 205. 856-95-58,

90-35.

(1!ł96) ,

(0-81)

SZUKAM doslilWt:ĆW żywca, TeI.o-503-97S241.

CINQUECENTO 700 (1997) • metalil. Tel. O-

602·372-{)12.

.,-

COfISA, 1997, l .• • pine. (().17) 871.(1()-31 .

PUNTO SlX, 1.2. 1995r.. 66 tys. km -9pIledam. TIII. 0-605-500-799 ,
,.,113111

REtlAULT Kangoo \.ot (2.0001: (0-17) 857·
57-80.

,"'103

OAF 360 .. 1IIICl'apa. Star W·2OI), lei, 243065-

SKOOA 105 L. (D-17) B71-ł14 {)().
144 bfJO.

k~ .

""łl\2t

plo~uce"t

TYNKI, KLEJE
GŁADZIE GIPSOWE

samochodOwo maszvn, urządzeń,
IInlllechnologlcznWch

--------------------RZE CZO ZNAWCA

lei In

m-m 8524793: 0602371012

'~

Ił

""",,,toJ~

~l\\

.....

~ ",

._ •.,.._U.. ·,..." ....._ .. I"'..-

AI 'U,)I.:O),tlS - o.Q . '..... 010., ... ,....',..... ld

IIIlJRO OISI,(!CI KU OOA

~. J~""Ioł",, ("'l,IrIi1- ....11

SALONY SPRZEDAŻY
...

KONSULTi\CJ E I i\IO~TAt l; WAT I$

...........

-.-.

~_

.. _fI!U) .... O,<,

gafS01Iief,. ()-6Q8'{)76-043.

LOKALE
SPRZEDAŻ
29 - Pułaskiego (62_000), 51 - Pv!askiego
(95.000),53- GraOCzna (95.000), 65 -Podwislocze (92.000), 65 - Bronie wskIego
(1023:100). .AS", 853-32-70.

,,"II3IID

.'-

00 wynap magazyn, o pow. 237 - ~
Rzeszowa Dlaz wiata o pow. ISO m, (0-17)
853-58-75.

,,-

pokój ł kucttnia
sll!den~). 865-78-53_

00

wynajęcia

[mogą być
0'11""7

..,-,.,-

BS3-44-S8 .,?RIMUS" - gara~, l000 · 1eda.

.,-

...

90 - JakIwego (katTierica).•TERRA-,852-58-

DWUPOKOJOWE - Rzeszów; 0-601 -858392.
EURO BON - 35 m. Pacle<owsldego; 45 m,
TrzeblwniskO: 52 m, Saran6wka IV; 54 m, Lenar1O\fo.'tCZa: GB m, !IO m. Podwisb::ze. Tel. (O17) 858-11-22.

LOt<AL do wyl1!ljfCia , 0-502-296-742.

MIESZKANIE do wynajfcia, 50 m. 853-00-35,

. KRAMM· - Kraszewskiego 50, P&deut..... skiego 74. SieoItieWtcza 75.852-47-81, 852-

0&40.

MIESZKANIE feO'lOIlOkojoWe - do wynajfcia

(bez centrallllJ!lO) - Rzeszów; B5&-52~ .

M-5 - Przeworsk. (0-16) 641-11·22, po 18.00.

MIESZKANIE fili 'Ma~ w cenie wynajmu
316 %wIdadu, Ralaod 46611. (0-22) 864-5790, o-&lS-673-010.

MIESZKANIA: 66 - Lewa!tows.Itieg, 64 - Kujawska .TERRA·, B52-S11-46.

"" ~":'11

MIESZKANIE umebł:lwane, 80 m. cenInHn
Jarosławia - oddam wIllIjem. (0-16) 621 -

.,-

.,..1.

loIIaI t !owas, cenInIm - Jaro-

o-608-«i3-805.

.,-

652-55-15 .RESTOR" _KwaterunJcowe, 90 m
- zam~ na mniejsze.

POKój do

wynaifcia dla 2 StudenIek: luh 2

sIudenIów. 862-84-69.

MIESZKANIE dwupo!lojows (pilnie), Rzeszów , 852-08-85.

IrIlESZKAN\E, 61 m IIW .. Rz&SlÓW, kro Aligusta, IV piętlO. G-604-287-OOO.

.,-

MIESZKANIE, 67 m, Stódmieście, po remoncie. 853-29-10, 0-601-468-382.

OMEGA; 32 - Swiadka. Trzebawnislw, 46Rejlana, 53 - Solarza. 54 - PodwisIocze, 66
- Oornilikańska. 68 - f>oct,t.;stx:ze, 65 - Gn.nwaIdzka, 85 - SIarzyńskiego, 74 - 8oI\atemw,
80 - Osmecki&go, 88 - Kraku$il, 69 - Boguchwala, apartamenl - 110, 1M8_852-55-54_

.'-

.,~

I-

beaft. ... ~18
lei. (0-17) 8&-30-661

WYROBY HUTNICZE
REIlIr.S,:.,;;IA;.,;;L;;;E'Fo", !
_

KSZTM.TOMIIKI

101. 10-17)- ....'3-'5

HbRMANN
Bramy. DrZWI .Napedy

'WI. RlfErSlfOW
UL_ OIIULlCHIIIGO ' 4
/ .DOI'">.
, 'WI. TeL.
10 n', 86. 5' 80

PARAPETY IZEWNĘTRZNE

a:

~

ol.

~ żALUZJE
ROLETY
" 171

a~3 ~'ł

~

lJ

SAlON ŚWlAlU RZESZÓW

AFTERALL " ......._

22. ... ..,..,.............

. . . .Iefta..... 1_. teI_ ...-...z-u

A H

SYSTEM

KOSTKA BRUKOWA

.13] 4312157

DEW' ~ 1lIIID1III1'EM

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

eo_ "'_,

o 800 136 869

DROMt\

~.III_

Id" •• (O_ I ~ ) 4) ).{J!I-\IO

1ł-1711$47lł1

81

Fi<mll

KOSTĘK , lI..:l.emie 914~',

od . lO. Il} .7). IM2.(l6/'Il-Joilł-17S

,-

KURSY : OPERATOROW I KONSERWATOROW
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WYNAJMĘ

852-47-

lO' o"y,"c.«\lo '6

KLEJE DO GLAZURY
SZPACHLE GIPSOWE
O@!!>~.

mieszkań . ..BROKER-,

mieszkanie. 229-98-7~ .

POKOJE, dom do wynajęcia. 863-42-75.

11AR Al.l1W1i. l'IIl'DoWSUJw e

DRUKARNIA
OFFSETOWA

R'~~lO ..
t~1 la.

WYNAJEM
<l.

00 \IłYf\8kda magazyny, o pow. 262 i 337 -

sław,

",./1,11

_

TANIE pokoje dla S\uclenIÓW. Rz&SlÓW, 1111.
851-38-71 .

Źr641a iwlatła, ko.pakt)', opraW)' I
ROLETY BRAMY

1tn!_~_ \.ł , " "" 1)..,. t;I

oo ~

(D-17) 862-65-16 .ARKAOA· - wynajem.

KUIIQWMIA:.

IHI

f\RA..,V_IJRZW,_ .. API,OV

00 wynajęcia lokal użytkmtry, o pow, 2~ m,
w Rzeszowie. T91. 852-25-43.

ODSTĄPI~

LOKALE

~

.l"fIUaIIIO....pI

HORM4NN

\6.00).

NIERUCłfOMO$Cl - ..FlLl?AK", 3 Maja 28,
853-40-3\ (10.00 - 16.(0): 0-606-603-230.

..

35-:002 Rzeszów, SobIelkiego 16
1&1. (0.17) &52 17 12, 1&IJlu 852 20 50
GSM 60S 738 287
_

(0-17) m-75-

92.

~

._,

.
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Illt\l \
\'111
\ no
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,, __
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RzII$ZÓW , centrum. Tel. B53-6S-03 (11.00-

sprzedam. o-6ClH59·3B7.

W1ELOPIlA.lHrOl.(l5O-964.

_PRAWELSIO" - W')"Iajem.lokaIe bUowe w
ctlf11f1Jm, 53 - Grunwaldzka, 14 - 3 Maja.
852-1S-28.

.,-

KAWALERKA plalrla za rok. ().605.266-222.

lub 583-96-48.

Welta

WYCENA

.,.,-

DOCIEPLENIA

FIAT Sieni! (1998). (0.16) 670-08--14.

""' I30Il1

wynaifda lokal handloWy, 19 m. kw.-

TANIE panele podIogoWe spr.ze&m, lei. D6OB-66~

862

- (D-I7) 221-96-34.

00

EURO BON -160m, lokal na hanóeI. liSIUgI
- blisko tIWotca PKP. Teł. 8S8-11-32, plac
Kilińskiego 6.

"
CYKUNIAR KĘ

.'-

SWIATEl KA, choinki. lajerweTkL Hur'
\C1Wria JiOZA·, li Styki, (0-17)862-6&-19.

sp'le(Iam. Zasięg 2 me~.

CHOINKOWE oldobv
9ł 12

POKOJ z kuchnią, 863--ł2-18.

C&IIIrUm Jarosławia. (0-17) 853--58-75.

(D-16)621-15-21.

,

80 . •

fiAT Seicelllo S 1.1 , 1999, Siali idealny,
Rzeszów, (0.17) B57·2H~ .

OPONY ZIMOWE

RURY 70 mm - 7 zL'm.h., lSOmm - 15 li. (O16)671 -33-68.

TUNELE : centralnym ognewaniem, piec
na mial. (G-16) 671·33-68,

DREWNO dokornink6w, 1anIo. (0-17) m-ss-

AKUMULATORY

sklepowe. D-502-290-742.

BETONIARKA 350, m~ia sarnochoOOwa,
kabina Jelcz Sleyr. skrZynia bi&gow _Wr:i.·
ga·, lei, (0·13) 436-57-73.

05.

FlAT Seicentl. 1999. bi<tj.I*1ie. (0017) B5&29·56,0.605-562-101.

PRAS.... giętarka, Tarpan, (D-16) 631.{)1-82.
,.,,<II D
PROMOCJA jeslennal Plotki ogrodzeniow&
stalowe, na wagę 1.93 zlllIg, .UNIMEr, Torowa 1. (D-I1) 863-58-69.

TRAK taśmowy, lalcica igla!ila. 1D-13) 016415-28, wieczorem.

CEGIELNIA - Trzełlus)(a posiącIa w SPr28daży. ceg\It pełną I dznrraWII,. zapewniamy
tla1lSpC1l1. m-90-04, 0-601-991-556.

.,-

ATRAKCYJNIE wy1tończony lokal handlowo - usługowy - Now& Miasl0.•TERRA",
853-28-12.

BETONIARKI. (0-17) 276-70-16,

751-55-01.

853-35-56 .ARBA· - ~ bioro"'Yfliljem. sprzedaż.

PIANINO, 0-e06-113-22~.

TOKARNIĘ

In la nnll 1.1 11.111111.

POSZUKUJEMY wsp6Iokatorki. 0-608-0B6-

naJem, kllp"1O. sprz&dat.

SPRZEDAŻ

., ~

852-8&-05,Z1MOW1T" - ~ P!lrimu)emy zglos:zenia sprzedaiy/ najmu .

giel: mieszllallia, k:okale. garal:e. dcmy - wy-

RURY

II

ZOBACZ: www nowiny. medIa pl

T,l

43'

• AfOL • - każdą ilość makulatury. Rzaszów.
ul. Podkalpaclca 15 .a-, leI. 852·36-30: Jarosław, (0-16) 621-46-41.

!..,rltlllt· dn i

B54-QI-86 - GIERGIEL \WNI.neta.ccm~

SPRZEDAM wyposaienie OOfIJ. 0-607-312-

KUPNO

I I I Ir/\

MASZYNĘ do walny drzewnej, lamki I bIatj
do wpremy, 863-47-82, >tO 16.00.

SIMSON - (0-17) 862-96-26.

PUNTO 1.1 1'999) - <'l.m , Tel 0-505-254·
0 19_

.,-

SPRZEDAM 20-~ bebal!il ~ r0doWodem , lei. (0-17) 225-74-78.

Balucl<iego 3.b· Tel &63-60-46.

\,1"\ l h ( 1\ Itlnlku\\ i Ih'kl,lnu"I,1 \1 l ,1\\ _
,Ir"hm 1'111>11"11\1 ,111\ \1 \()\\ I' \( 1I1I ... ,l/UI,1

m\

853--3S--35 .PRIMUS' - -..ynajem. 3S - Fi1Oy.
60 - 0rIą1 L~. inne.

MERCEDESA 2SQO - 2600, benzyna. (0·1
871-64-00.

OPONY zimo_, u1vwane - Rzeszów,

n.12.
CHE VROLET Lumina Van

'I\']U

nowin

m.

KLOCE; oIdly, jesioM, (0-17) 856-06-88.

REGAŁY

300 D, 1992. 0-002-370-

PASSAT, 1995, umielli, na
15.000,-, (D-I7) 227-44-63 .

ITItlll

1,~ I H'Il'III,1

4JS-.19-58.

ZETOR 7211,tnusC-360. (0-17) 229-98-40.

AVIA AJI. 1987, 8S7· 15-H .
BMW 316(1995). (0-17) 852-95-50. po 1600.

,~

1! 11 1(D-15) 64&-39-91 , 1>-602-787-506 - sarnoc/'oc:Idy powypadkowe.

OPEL V&CIra 1.6 16 V, 1997, cana 34.500,
(0-14) 677-94-53, po 20.00.

AUlOGAZ.86A·13{)8,

..

601~964.

LUBUN sknyniowy, 11196. (0·17) 855-42(1996). (0-16) 628-17-52.

.,-

1111 "r

Il

:m zł, tr:Hiłt'/ gótski&, 1coiarIU. Tel.. 0«8-1 87-

GOl.F n. 1987, 772-54-97.

AUTO-MOTO

5 grudnia 2000 r. •

1)801)415999
eOlEM,,,, eUDDWl_H_

~11J<>-C GRE'NP1A$T

(1:::) SKLEPÓW

• AllAHtACJA WHĘTIIZ • TRANSPORT •
• MONTU • MULE NIEtIPOWE.
-z..,",,~
, _ ARTYKlItOW w CIĄGLEJ

lbeaów uL L

ChmaJ. 4

Sf'IUEOAtY

("'7) as D 360

. WASJ'AH.
RzIslów, ul ~0If90 22. !eI. ID- 17) 1IS2-&4'!ł2

OGŁOSZENIA

nowin _ 5 grudnia 2000 r.
..PRAWElSKJ" - rnieszkaRa, 30 m kw., 53,
64,68 - Nowe ~Io , 40· PuIaskiego, 45 ·

NIERUCHOMOŚCI

55· ~ 6B . Usa • KIł'

AD ORĄGOWSKl: ptISlIIkufe -~, bkaIi, domów, dziaIek. 850-48-70.

JagieIońska.

-

li, 68 · ~. 64 - Mł.otajczyb. 852-

•.

\8-28, PilSudskiego 31.

SPOt.oZlEl.HlA M'lIISZItanIowa LokaIOfSko
- ~ w Rzoszowie, Rejtana 47,
oferuje członkom spóldziellli mieszkame
81,49 m· Kral(usa 1. Zalk:zka na wkład budoWlany 120,000 + kreóyl 00 splaly. Oferty:
7 dni od dnia ogłoszenia . «(}.17) 865-47·13.
SPRZEOAŻ i wynIIjęrn mieszX&i w oeołnlm J~wia {ulga buOowIan!I). (G-16)

621-32-79.
TRZYPOKOJOWE · osiedle Krruly . .BR0KER", 852·47-67,

~',

3- pokojowe, 852-

00 WJ'II3i9cia dom. 871-19-27.

DO wynajęcia lokale ~ łWIdb
we do 600 m kw., lokalebiuroweod 20-3(1)
m kw., wMl&k:u, o.6a2-295-864.

-

"KRAMM" - dom do wynaj(Icia. 852-4Hll .
852-06-40.

..

SPÓŁDZI E LNI A RzemieŚlnicza ,WIELO·

E!RANWWA"w Mielcu. ut. Krótka 5posiOOa
do wynajęcia obiekl wolno stojący III Mielcu.
~ ul. WicrSllM!lj 5. Gpowierzdri 726 m,
Szczególcrwe inlormacje pod nr lele!onu:

26.

NIERUCHOMOŚCI
(D-111856-12·16. oMeczorem. Dom • Rzeszów, Ulga budoWlana.

...,••"

..•." ...,.

•.-

AKORDEON .Gamma· · 120 basów, guzikówka Cena 300. (0-17) 221·61-33.
AKTÓWKA - dypIGrnalka . czama, skOlUlna. 100 li. (D- 111862-47-45.

"" 1Rl1

.-

AKWARIUM -331. Cena 15. Rzeszów. eronif:Iwskięgo 17/20.

-•......
......,-

AKWARIUM ·62l Cetla3:1. TeI.852-47-65.
po 16.00.

•.
..
•.-

AKWARYSTYCZNY regat (lSD ~ 210 x SD).
Tel. 852'''1-65, po 16,00,

AWERYKAflSKI griN gazowy. Cena 200.
Tal. 853-97·76.
ANTEHA sa~· kCO"llplel. Cena 180 zt
Tal. 0-605-394·987.

",' PZ;,

APARAT -lustrzanka 6 x 9 ;.ubitel", 6O:l.
(0-11) 22H13·51.

....-

•.
....-

waflZkowa maszyna do

pisania. Cetla 400. Tel. 854-75-82.

..-

BIESZCZADY, cIom murowany. «().13) 46Q.
10-22.

••=

DOM wolno stojący, glanice AlII$ZOWa ,
.CERTUS", 852·70-04, ().6()6.324-950.
DOMY · Rzeszów, Biala. Ctvnielnik. Jasicn·
ka .BROKER", 852-47~7.

OOMY · osiedle ZiIllO'M1, S1a/ły surowe zamknięte ••TERRA". 853-28-12.

852-584.

OMEGA - sprzeda: Iu!(SUSO'fr)' apartament.
110 m 1Iw. . cenłn.rll . U2 kamienicy 4 ~
110 m kw, . dziaIka, gara!, strych. oerrtru/ll.
852·55-50.

ARANKA klJCher1nij . zaehodnis, stan idesiny. 35 li. (0-17} 862-47-45,

LADA chIodnIcza, stan dobry, 300 li, lei.
865-42-37.
LAMPA blyskoWa . reporterska .Czajka".

FIJTERKO ze skórek ktÓrlCZ)'Ch. krótkie.
(nmniar M), CeNI 300. ~0-11) 862~.

sprawna. 50 li. to- I11221-{j3..51.

FtJ'1lIO z oori. maro lIŻyIIIaoo. Cena 200 zł.
Tel. 883-32·36.

LAMPA wisząca · zadlodroia. stan idealny,
100 li. (0-17) 862-47-45.

GRAMOfON Daniel (półaulomat).
ry , 150 li. lei. 85«)3-17.

..

... ,atll
LODóWKA ,PoIar". średnia Cena 100 li,

Tel. (0·17) 856-43·21 .

LODOWKA - oddzielny zamrażalnie . stan
dobry. Cena 260. Tel. (0-17) 871-49-27.

LOOOWKA • slan dobry. Cena 70 li. Tef.
855-53-85.

•.- ,O).

•.

GRZEJNIKI CO.Fawir" a!!IfTIiniowe, 17 tebI!r~ kpi, 280 zł. (0-13) 435-49·58,

LOOOWKA Mińsk w dot!Iyrn Sianie. Cena
200. (0'17) 856-~.

GRZEJNIIQ CO Iawiy, 12 szl . ~:m
11. (0-17) 225·41{l6,

LOOOWKA. 100 li. 85HKK15. D-604-901·

•...

ŁAWA

BIURKO · stani:lealny. Cena 100. Tel. 862·
28-09 (15.00' 20.00).

KOMPAKT, kaseta.A88'(" +9 1'1/'rjdl. pod.
SUlW\ta. SIOja): (kompIeI). Cena 20. Tel. 852·

862·n.().! .

BOJLER elelruyczny 50 I, rnaIo
ISD li. 871-62·39.

"....

KOMPUTER 486, mcriIor. Cena:nJ 11, Tel.
D-608-48S-287.

używany.

BOJLER eIek1ryczny, ISDI, cęna 170. (0-1 7)
857·11Hl1. 11118CZOf8fTl.

""AlI '

KOMPUTER lapIop . 286. ~ 2D MG. 350
li. (0-17) 851-76-28,

...,,,,,ce

..-

KOhiCH męski. t.'ąz (175). $\8fI idealny.
Cena 400. Tel. 853-51 ·75.

BOJLER eIekIryczny eo l. BO li. 857.00-05.
0-604-901-780,

KR EDENS ~. Cena

BOJLER eIeIar;czoy, 100 1. Cena

"" II!oł'
KREDENS, 1931. 1omif. 1\Uchemy, 0400 11.
0-503-843·709.

(0-111229-55-82..

l00zł,

Tel

....

BUTlA galowa 11 kg . 40 -zt. ()'oo(·901 -

''''.

BUTY ńnowII, ctIbpięoB, tqzO\ll8 (rozmiar
2"). Cena 20. Tel. 851·85-65,

~

150zt TeI.857·

......-..-

LOOOWKOlAMfłWRKA zactlana. Cena

KOLORA z. pierza (200 I 150). Cena 170.
Tel. B53-61-7".

-0...-

400. (0-111 862·n{)4.
lADNY WÓZek dzJecięcy. lwIor
CeN 1<10. (0-17) 857·36-11.

~i.

- stól. Cena 50. 853-63-82.

lAWA ~.

Cena lBO li.

Teł,

(0-111

..

MASZYNA dcl poIefowania lakierów .EnheIr, 120 zł, 671·62<39 .
~

MASZYNA do Slyr;:ia ,luI;ri( (1 ,5- fOCZIl8).
Cena 380. (0-1 11 7~5-2&56.
"'1130'5

MASZYNA omIolowa l
(0-13) 407·13-60.

prasą.

cena 400 zl.

••=

MASZYNA wieIoczynnościGwa rWemiecka
VItlOria , Cena 240. 0-603-184-686.

~J.24,

•.•.•.....•.mi"'."

KRZESlA . 6 5lIUk ~).
tena 350. (0.1 1) 276-12·78.

..-

stan~,

a<'137l1

KRZESlA metalGwo - ~e, 6 szt. kornpIeL Cetla ISO. (0-17) 862-77{)4.

.'..

....-

. PRAWELSKI" · domy: Jaroslaw - 110.000
:l. Brzazów · 70.000. Czarna -100,000, KolbuszoWa· 100.000, Krasne - 180.000. PrzeworsIc. 160.000. Z~ - 250.000. Rzeszów· 1~J.(XXl. Ł.1ńcuI. 140.000. 852-18-28.
PilslJdskiego 31 .

typ 1758 Madac
Sd"IWeiz . 4OOzł. 10-11) 227-15-24. po 19.00.
MASlVNĘ dziewiarską.

..

MATUlAC, stan td:I. l00-zt. (0.111 863-4656.

""11'"

MEBLE .liw'lcuI" (3 m.b.) ~ lawa. Cena 300.
Tel. (0-17) 745-52·S..

MEBLOSC\AHKA, 4.5 m,b.• dermy orzedl,

NIERUCHOMOŚCI

KUCHENKA gazowa, ISD li, (0-13) 463·
49·38. Sanok.

na 300, Tel 86S-.t9·21 .

~

DWA to/ele - kompIeł. slan bardzGdobry.
Cena 180 li, Tet 856·2D-J8.

DWA !ołeIa. kornpIeI poIwjowy, cSernne cO-

de. stan tdI. 220 zł. 226-67..34.

•...,' IMS.

DYWAN śc:iennv, bordo (2.5 x 3 m). 120 zł.
(0-11) 86247-45.

NARTY 110·190 011. 1<10 li. 0-603-1&4686.

NARTY K·2, bez w.ązafI (1 90), Cena 80 zł,
{t}. 11)856-96-87.

KUCHNIA rnilIrofalowa. 190 zł. 1)-6()3.18ol-

NARTY kpi, (140 cm)
150. (0·17) 85&-96-87.

,"o

m'ł31311

DWIE szalki z .Bieszczad' + lawa (kompIet}. Cena 200. Tel. 863-32-36.

......
..-

•

KUC HNIA guowa .Ewa" z pie~
Cena COD. (O- m 862·58·98.

m'8:I'IU

KUCHNIĘ gazową

(0-17) 883-10-85.

~

buty (36). C_

z piekam1óent Cena 80,

NIEMIECKI - biatj tyrandolo . W8ł1fy\a1Of.
Cena 120, 851-92·70, 0-502-596-816.

~

m' _ '

KURTKA darnsI<.a z kapiszonem. kożuch.
CeNI 120. Rzesz6v"rBroriews16ego 17/ 20.

....'&'.12

..-

NIEMIECKI froIeOO . ocIwrzacz (l pof8m.
fII1Oem). 85 li. 851·92-70. 0-502-69EH116.

AUTOłłOLOWANIE -

..

0-502·267-5n.

~

AUTORZEC1OZNAWCA · sprawdzanie;1e!ł!Iłność, zutyde; wyceny. o-ó02-37HI12.

•.

III Rzeszowie, wylały:
Ktak6w, Warmwa, Lublin. ()-6()6..377-595.
DZIAŁKĘ uslIgową

~

08UDOWA maszyny do szyda. Cena 35.
Teł. 862-43-72.
•
wygląd.

...'8:1"1

..-

BlJRO Rad'UIkGwe. Tal. 852-31-90. B52.go..
79.

856-95-14, naprawa piocyilów łaziri.owych.
BIURO RacłU"Ikow8 (licencja). 853-24{)2, D603-602·280.

KUPNO

12O:l.

-

"" I 3!i"

•.

ODKURZACZ a Mej mocy. 1<10 li. 0-603184-686,
ODKURZACZ, Slan dobry. Cena ISD li. O60IHll60417,

.'..-

ogrzewania.

38. ""'"

OKNA skqynkowe 60 I 120. Cena 250.
856·97-42.

--

""ł33II'

PARNIK elektryczny - 80 ~ł1ów. maki utyweny. Cena 350. (0-11) 145-52-54.
PIEC CO gazowy 2.2 kW. maki
300 li, 871~-39.

•.
•.

używany.

PIEC CO węgloWf, Kamino. $p"lIWfl)'. 250
zI , 87H2-39.

••=

PIEC akutnuI3cyjny. maIo
ISD. TeI. 8S3·22-5J.

używany.

Cena

.,P)<'

PIEC gazowy CO 2Q )lW. sIan bdJ. 250 li.
(0·16) 67HI5-27.

-....•..,""ł3/11O

PIE C na olej opaklwy. Cena 250 li. 0-603l .......

•.

PIECYK gazowy. łal:ienkoWy .Mora". CMa
400. (0-11) 225-24·1 2. po 15.00.
PIECYK tazieflkowy gazowy. oszcz~.
Slan 1Cl9alrr1. Cena 300, Q-60&. I59-704.

PlYT Agramolorlowa LP polskie 1970 -85•
7 zł, lei. ~17.
"",urn
PODSTAWĘ od maszyny do szycia 5nget.
75 li, (0-13) 435-29-10.
POMPA obiegow& dcl C.G. (300 I) mn C.
na 0400. 85H !5..44.

....-

POMPA wodna clwu5k1pn1owa, 1.5 kW do
hyó"oIoru. 350:l, ~ GrudzIądz, 857-85-U .
POMPA IOOdna, oentraloe ogrz8Warte. dU28 pomieszczema. 160 tl. (0-16) 821-15-

,'-

..-

pÓU(orAPCZAN {tapaan, dwa stoliki. bibbeczl\a}.Ceoa 350, Tei. (0-11I862-.!i9·1O.
PRALKA .Po." IUIomaI. Cena 150. (O-

111 862-58-98,

-

~-

...,,1(150

1863-16-53. Naprawa le1ewizorów .

.'8:111'

PRALKA aulOrt\a1yCZ!1a PoIar. przf1Oiliony
siI!Wk, 120 zł. (0-1 6) 621·15-21.
l00zl.871 -62-

39.

"" ł3 I.

RADIOODBIORNIK ,unllra' " dfowllCJPO'
~ , anIena. dobre brzmiooie ~u ,
Cena 20. Teł. 852·82·69.

.'..

"
płyty rnebIDwęj, bieIo - czarne.

REGAtY l
400 li, lei. 965-42-37.

.'-

ROCZNA obud:Jwa lodówko - zamfaiarld
(bez sOOika). 400 :l. 851·92-70. 0-502..-596816.

-

. ~.

PROW.I.OI'IIq 18Ś'IIOOągU~. 400
li. (0-16) 621-15-21 .

..

,_",~~

,....,p.

..•.

C.25.

-;:;~~

, Mi

W~.

. ..-

604-682-242kartę.

' ....., ~

Cena

st9feo. Cena'dni

~;. ,~' ~ti
~

.•.•

)

ROWER górski • damski. Cena 250 zt Siali

1xtI, (0-111225-32-42.

..-..

•• 21
~ , 4OO

II, 0.f.03-184-686.

"" 8:ltol

ROtEN olektryczny . piekarnik, stan bdb.
260 zł, 224-91-35.

603-1804-686.

SEGMENT rnebIoWt. Jasny (4 m). Cena
200. Tol. 863-32-36.

0-603-16Hi86.

.'8:11"

..'11:1111

~

•

,",.,7111

~.

."~''''''

~

-..-

~

SEGMENT młodzieżowy z ~ na wersalkę. cena 250, 851-42-64. po 16.00.

..- -

na 100.

SILNIK do pralki wirMowej. Cena 55. Tel
856-55-10.

-.,-,

maszyna
156, 853-6J-82.
do pisania Cena

bordowo· czarne. 250 li, (0-1'7) 863·73:
72.
•• _

)

..

.. ~

eIek\ryczny praft<i (joonctliegowy) 115 zł, 851-92·70, 0-502·596-816.

SIUłIK

SŁOWNIK

•.

mMw i tradycji 1<uIIury. Cena 90,

""-'".

'50. O.....,;.:: b""" _

SOKOWIRÓWKA ZeImer, maIo utywana,
150 :l, 0-&16-253-1 06.
SPODNIE Wlaane. 102m. 40. Cena 50.
856-97-42.

~~,~

-..
,a, ' ł311 1

.

c...,

.~ , ~

""11:1'23

I

400. (0-1 11

, l _J· """

•. w ..
,

I
B63-55<l3.

do , IlI!i, ~

STARE zabyIkowt lIsIro. 200 li. (D-13) .t3529·10.

WtROWkA do bielimy - S\ar! dobry. Cena
lSOll, Tef. 863-50-78,

STARE telazko na węIQieI, 35 zł. (0-13) .t3529-10.

wmtYNA naksiąiló. CeN 150 li. Tel. 85741 ·24.

..

..,

sr ARY
50.

oIuIły

kufer. 150 zł. (0-13) 438.(18-

m' ''111)

STOl pcW.opwy. JOZStNI1Ir1'1, ciefmy tmdI.
cooalBO. (D-m 276-12·78.

...,m ' l

•.•.-

s rOt. rozldadany . iasny. Slan t:d). Cena
150. 853-63-82.

SUKNIA SIubQ.a l \IIeb1em , wzrost 160cm.
cena 120. (0.11) m·93-40.

..-

SUKNIA ślubna. 173. szczupla, 3J 4 lęł1aw.
Cena 150, 856-05-78.

SUKHlA śIuOOa, dodatki. rozm. 38. 250 :l.
(D- l1) 2n·16-05. po 17.00 .

., WIł

+ dodatki. kremową. 36
/1 56, COO D. (o-m 862070-26.
SUKNtĘ śIIItlną

..
..
•.

~

~

-

WKRĘTARKA Boscłl · PSR 14.4. aWlnu1a1OfOWa. w walłlOl!l. Cena 380, (0-17) 862·

"....

WOZEK dziecięc;y ~ + spacerowy).
250 li. 863-31-83,
. 'DOl

WOlEK ~ . spaoerowy, Slan dobry,
140 li. Pr1.ernyśl. 676-62-33.
...,lIm
WvtYMACZKĘ do praki wYnikowej. Cena
20. Tel. 856-55-10.

..-

lAMRWAKA komoIowa 200 I. stan ideaIny, 4OO zł, (G-16) 621·73-00. ~

, I"
Cena 400, (0-1 7) 862-58-98.

..-

).

•.-

Art Deka. 400 li, (D-13) 438-«l-

ZAMRA2:ARKA, 400 I (31azy). cz~ ~ .
mienoe. Cena 250. (D-l1) 229·55-82.

suk"" ślIbną, król·

Zl.EWOlMYWAK a.ru((ornorowy. metalowy - bIaJy z-sy!onem. Cena 50. ~0-11) 22552·55.

TAPCZAN rozsuwany. dWoosobowy. Cena
400. Tel. 8S5-53-a5.

tvRANOOL 4 . tarówkow,', lii8io ui:ywany.
Cena 50. 856-97~2.

•...,a,'!:)\5I

SYPIAlNIĘ

50.

.....'2111

PRALKO .~, 3- lemia. Cena 250.
Tel 0-603-525-262.

,,,."". lJO' I.~
"

46-56.

.'8:*1

REOUXTOR do wciągartQ. p-zebtaie 1:25.
375 li. (D-16) 671«'-27,

~111l13 '

PAAl.KA au1omal - Sl3n dobry. Cena 70 li,
Tal. 855-53-85•

. ",",,00.

RADIOMAGNETOfON Panasonic. !IwUka.
setowy. rm cyIrowe. 300 li. 22&67-34.

Stllf,o~

PRALJ(A ~PoIarBio.

"" Il<:"

..-

... 'U1l1

...

...,-,

BIURO Rachunkowe .KONSUlTANr. Pl·
sucIW9go 31. Tel. 852.00-71 .

)

<J8.50 .

OKNA dfewniane . 300 :l. (0-13) 463-49·

PRAlKA Palili. stan dobry. 256 li, 856-58-

DflZWI wejściowe. metalGwtl z ru~ (;&.

m857-38-77. NilPf8Wa praleJl.1OO;)wek.

," , ~, .

NAROtNlK k~V_ CeI'Ia 280 zł. Tel.
(D-I 7) m·2.t-74.

.-..

(O.

654-32-51 • sprzątal'lie.

PRALKA PoIar 663·S BICI, 156:l, (0-17)
856-42·27.

",'W' 1

(0.17) 85J.38.63 · pralki. lodówki. nIkse!y.

AUTOALARMY- radiood1werz.acze. War·
szawska 44<:. !I6J..43.62.

BIURO Rachunkowe 'pEGAZ" (1icencjGnowane) - 852-66-15. Warszawska 517.

ciwJ pIytkowego. 370 li. (D-I 6) 621·15-21.

KUCHENKA gezowa, czteropa/Ilikow. Cena 250 II, Tel 857-62-50.

I - 862~5-72 . naprawa, przestrajanie Ie~·
wizofów.

AUTOAlAlIMY, bIGkadv. oootralne ~arnki.
automatyczne wIączriki światel. ladioodtwarzacze Blauponkt .ARGUS", dr irlt. Adam
Węcek. Zawilcowa 2J 4: 857-46-77.

(0.11) 863·23-92. 0-5Q5..()38·295. Serwis
RTV.

KRZESlA 13picerowane. kpi, 4 szt. 200 li,
22"·91-35.

~

..-

....

II I I (0-17) 857-70·35. Naprawa re!ewizG·

SZEREGOWKĘ z garażem w Jaroslawiu
sprzedam (ulga 1lvOOIor1ana), (0-16) 621·

COMMOOORE 64 bez mGIIiIora. 170 li. (O15)823-()9.96.

..

Ah'TENY. 862-86-59.

USŁUGI

BHP, kadry. place, Tel. 0.Q03·935-415,

standobry. 400 li. (0-13) .cJ8.06-9Q,

DRZWI pokojowe ( 2 tIIoIwl, sIan dobry, 70
lI.856-f!0.89.

ANTENY, dekode!y Polsatu. •WIZja TV'. Cy.
1r8+. 871-36-66. D-601·148-662 .

"'11

KRZESlA metalowe . drewriane, 4 szt. •
kornpIeL Cena ISD. {O-l 1) 862·n{)4.

. 'dI,1

'26.

(0.11) 862-62-31 · napr3l11a pralek. Najla·

2.J m. 2S zł. 853-31-76.

CHOINKĘ sru:zną.

I Czyszczenie dywarów, chodników. lap]oerId tario. solidnie, 811 -44·25. (}-6()4.184-

RZESZóW - cwIn.m. 1/6 kamienicy • woN.
(0-14) 622{)4·14. do 11 .00 j po 18.00,

~

.'-

.11l111ii

fTIiI1sa i ~. 100

OMEGA: bardzo altakc)toe szlłf8gÓWkl. Wikowyja. Krakowsl!a Pld.. Zinowi1. siany surowl:!. 852·55-SD.

...IQn

. UIU"

HAKI nierdzewoo do
zł. (0-16) 67HI5-V,

..-

... lł211~

~

GRZEJNIK pokojowy, eIeiItryczoy. Cena 40
li. Tel, 883-24-52.

POSZUI(WEMY maIego mieszkania . •CERTUS". 852-70{)4. 0-606-324·950.

OMEGA: 1)7 a. przy trasie E40· Krasne. 53
a. pay!raSie na Wamawę (RIDla). 852·5550

~

KAPELUSZ z nutrii. czarny. Cetla 60. 856·
97-42.

~.

..
..•.
•.

KURTKA z nulrii, czarna. ItIvniar 42·400

APARAT klIograIiczny MinoIIa Riva Z()()M.
70. 400 II. 850-60-37, 0-503-998-930.
....'523
BIURKO · ciekawe (nadstawka. SZ\IIIadkI,
dodalkowa pólka, podświellenie). Cena BO,
(0-111862·59-10.

BLAT do slruga!~i. 40 x 70 cm. 300 zł. (O13) 438{l6·56.

..-

KURTKA m,sU, popielala, koru::h. Cena
120. Rzeszów. Broniewskiego 17/20,
zł. 856-9H2.

.senso'83:1.

przy

-

. '''''0

ELEImIYCZNV wklad grzejny. do pieca
kallowego, Cena ISO. TIJI. 8SJ.22·53.

GRA le4ewilyjna N"Wllendo 64 +gra. Cena
400. (0-11) 22&11·96.

bezpoŚlea,1o

lr8Sie Rzeslów . tara.t ~Krasre). 852-55-50.

32·79.

.... /IlIi

ELEXTfłONICZHA.

2 łófu ~ z materacami (komplet).
Cena 200, Tal. 853.05-53,

ATRAKCYJNE, maJe dzlalid . •BROKER",

EURO BON - 37 arów, dziaIla usługoWa .
bezpośrednio przy trasie. III Kraczkowej. Tef.
858-11·32,

(0.111 862-6a-16 .,AAKĄOA·. Garaż - Qsmeo.

LAMUS

OMEGA !;pI'lBÓII : 27 ha. przy trasie (\II Klakćw. pod Rzeszowem. 852-55-64.

DOMY - zabuOowa ueregowa. Dogodne
plalności. 1140 zII m, Ulga .• TERRA".

SPRZEDAŻ

mieslkanie. 50 m kw . • RZ8SlÓW, os.
llX» lecia ktI Krrity: O·6XH 18-332, 862-10-

KUPIĘ

853-32-70 .AS", spn:eda dom · 200 m, Po.

852-47~7.

..........

LOKALE
KUPNO
BWf+. mil:!szkania \',
48-96.

-

OMEGA spr.zeda: 1)7 a.

... ""'.

AGAJ • przyjmie do spmrdaiy: mieszkania,
domy, dzialki 852-11-33.

•.•.

652-55-15 .RESTOff', Domki,pod klucz' ,
Ulga, kredyty. Ceny ~I

TAHlO, \adną a1Iasową

ki r~W. lozm. 38. 857·25-65.

," ' ~111

-

... ,ł3 1i,

•.

OGŁOSZENIA
BIURO Rachunllowe..MARKA"·
ZUS; 853-37-70.

rolłiczn

CYKU!łOWANIA ·221-96-34.

e;;;;;;'"''".....'''. .---'.~'"~'''I~
CYKUNOWANIA. 221~59.

..",.ICN

CYKUNOWANIE, uId8darie. 865-79.Q6.

5 grudnia 2000 r. •

ŻALUZJE, roieIy. RleSlów· 852-84-64, Stalowa Wola · S.2·S\-61 . 0-502-863-920.

okolic. (0-13) 435-36{l5.

PRZEPROWADZKI - taniej. 853-96-n , O-

żALUZJE, rolety· Lwowska 45; 8SNI7·n .

KRAWCOWE zatrudnię. R1.~, lei. II:;&.

601-487-798.

00""un",,,,,,;;;;;c-;;;;;;c:;;;::.c.c'-'O!1
REMONTY, a!iapIac:je _pIy1ki, wylewki, maIowanie. Tel. B62.05-96,

. ,11.lA35

tALUZJE. 225-45·13, Łańcut

",,'I:)7tS

żALUZJE. 863-5546.

HURTOWNłA

zatrudni 6 oSÓb

z !(rosna I

qa

Impregna

.

B~7·a7·72

RES · PARKIET. 0-608-219-880,

ROLETY

TURYSTYKA

DOTO 8520621

CZ'fSZCZENlE ~-~egracja: B57·

ROLETY anlyvrlarnariowe, iah.$ pionowe.
Produc;enl, (0-15) 84-4-05-13,

41-85.

CZYSZCZENie ,;,warów, tapicerki. 85&
82-81.

.,-

ROlETY, bramy gataiowe, 863·55-99.

">113'06

OOC1EPLEN'.... adapIaCje. ogóIrobudowIa-

M . •WAlMAR". LeI.(o-m 8504·7().-17, (0-15)
823-57-11.

.'-

RZECZOZNAWCA; ~. o-&:I2·37HJI2.

.,~

$ERWIStelelonów~. Napfawa
·lISIINanie SimIock. f enm.lo-i7) 854·18·99,
854-18·30.

FOTOGRAFOWANIE · 865-78-57.

HYDRAUUKA · BSS-23-61.
INSTALACJE C.O. , wod.4tan.· taniol KompIeitsowe \ISkIgł. Tel 862-10-26, łHi03-118332,

! I PARYż· Rzym . Neapol · Loodyn. Niem·
cy: codziennie, allakcyjoo cenv. , WAGA·
BUNDA' . Przemy~ : 67S-oa-24. Jaroslaw:
621·12·n , Rl9SlÓW: 852-00-36. KoIbvszowa: 221·18-90. Lubaczów: 632-39·19. sanok: 464-39-93. Krosno: 420-12-76, Jasio:
446·18-90.

~,,1111ł
KURSY kOfflptlterowe: podslowowe. zaawansowane. Rzeszów, 853-71-40.

etol101!il

""'IOIIU
SZPACHlOWANIE, malowanie. 10-17) m-

SYLWESTER · LwóW, RoZlOCte. www.qvand.rom.pI, (0-84) 66+20-64.

8N)2 kJb o.m&·2.1·902.
SYLWESTER · Paryż, Slowacja. CWmbus.

INSTALACJE 112OWCZI- tare krOOjIy. (0-17)
873-01-30.

TAPETY natryskowe. 0-604-859·803.

INSTALACJE, ko!Icwnie. (H 7) 222-83-24,
().6() HJ56-872,

TAPETY I'IBtrySkowa, mortat I*Jtgipsowycl1,
szpachlowanie. malowanie: 85&-55-32, O·
606-71 4-96:1.

PRACA

TAPICERSTWO · 853·68-01. 0-503·n4.
1\6.

POSZUKUJIi

,'''''11'

KOMINKI · lIr'IcIadt kooIirokowe. WykonEIwSłWO. mon1a1 . profesjonalnie. Bramy 1'18 pilota, Tel. (0-17) 221-93-91 , D-604-łi66-051.

KOMINY · zabęlPieczanie prlad niSlaeniem •• ST AMAX", (0-17) 8504·94·28.

.,.,-

KOMINY · zabelpieczarie: 863-61·2".

KOMPLEKSOWE ~enia wnę1rt. za·
tJudoWa poddaszy: 856-91-19.
KOPARKOUOOWARKĄ

JCB. 0-604·108·

966

""1112'

KOPARKOSPYCHARKA • ()-602·102.wl.

...,,,.n

KSIĘGOWOŚĆ, ZUS. Tel. 0-60IHI8" ·556.
MALOWANIE · 858·12-87.

""10"5

MALOWANIE, adapt&cje poddaszy, sufity,
riglp/ly : 873-05·58, 0-90-381·263.
MALOWANIE, szpilChlowanie • 221·9O-aQ,
MALOWANIE, szpac:h4owanie, tapełOwaJlie,

865-11-82.

(o-I7) 862·25-55.

.."Illll

TRANSPORT · ().602·102.wl.

.,-

TRANSPORT · D-502·267·5n.

TRANSPORT · taniol D-602·120-328.

TRANSPORT· kontener, winda, 0-604.263149.
TYNKI ~e lagregillem). wpooujemy
kompleksowa usiJgi remontowo· bodowIa·
ne. teł. 1<J.13) «&-57-55, 00604·296-708.

.,-

USŁUGI

blacharskie, Tel, 855-44·28,

USŁUGI

wod , • kan .. CO,

prly\ącla.

811·

20.

"""0;;""""'""'' ' 0::;;, '' '-' '

ŻALUZJE .DOlO". rolety wew~lrzne · ma-

BYŁYCH

.,.,-

%ALUZJE .,MEOIUM". rolety. o;iePMie, wyciszanie drzWi: 857-63-06. na~aniejJ

tALUZJE .MYSZKA- · 862·21{12.

862-64-81.

.,-

PlYTK1· 0-608-41&-184.

fAlUZJE .,NESTOR", ociepIatje Ó'lWi. 226""1.

Plmi · 652·9&-25.

bLUZJ E· C&f\Y I\onkureoqjne: 863-«·19.

Pl YTKI, panele: 855-~, 0-00&-714-&69.

%AlUZJE, rolety .LESTEK' ··853·59·23.

PlYTKI, remonty ·~1·513.

ŻALUZJE, rolety. mar\!lly . Dramygatatowfl,

.'-

863-55·99.
!! Z~~ LMER " ,

' \110l0I'

"'~

BIELACTWO, tuszczyca. 1l-601·214-388.

CHOROB'!' larczycy, cukrzyca -<'Modzinietz
ltEMIIiISKI· specjalista ENDOKRYNOLOG,
Jan)Slaw, Ul. LisirlslQego 6- codziennie od
7.30. ,ejestracja: 621-36-60.

JlUmieszC7.eń

na l'.:le biurowe lub ckli~ produkck o powien.<:h~i 4 ~
pi~ITle

bu·

dynku IOlIminislnw;yjnego:pny ul. HoffmllnOwej 19.
Cerul wyl<'i:lławco!ll czynszu mic..i.;czncso: 9 000.00 II + ffi((łia f podalek VAT
2. pomics=nia na biuro powier7.chni 12 m kw. · na II pitu"tc budynku. pny ul i·
ey ungicwinu 18 ,

°

Ctna

W)'Wołl "'Cl.1

czynszu

miesi~ocgo ·

RÓŻNE

lSO.oo zł + podalc~ VAT

Umowy naj mu mogli byt zawartt na cz.:LS określony lub nieokreślony .
Ofeny pisemne rroma sł.:!dlIał w sóalzibie pr~1I (kancelaria 1Ig6Ir..) w lCmlinic
14 dni od dlly ukllzania s~ ogłoszenia z dopiskiem na kupe~ ~OFEKT A· Wy"*",".
Warunkiem ,,'Z~ia udzialu w ok" o"'}' m prI.cllU'gu jesl wpllK'enie w kMK: pned.
5i~b iornWll wlltli .. m w wywkośd 10 %l'en)' wy"" oIa"''l:tej · najpóiniej w 14d:iiu od
uklll'ania sit oglo:s~nia. Wlldium ulega prlcpadkowi rull,l«l wynajmu~go.pcłi
iaden z ofen::mów nie zaofcruF kwoty C7.)'1lSZU równej ((l najmnjej ctnic wywoI~WClej.
Wlldium ulega równiet pr«padkowi.jereli ofell'nl. klÓl1:go ofe"~ 1-C1SUlnie przy~.
la. IlChyH si9 od zawarcia umowy.
Wadi11m lłotone fII7.1:z ofell'nlów. klórych Ore"y OieWSlaną przyXle, ~ie zwróeone.
Ofe"y WSU/1~ ON 'ant komisyjnie w IS dniu od ul;.azania s~ ninicjnego o{;loszenia.
Wynaj muJ:lcy Z&lTlCga wbic prowo do s""obodnego wyboru ofen~ oraz możti~
zamkni~i a przelargu bez wyboru kt6rejkolwid: lofe". bez podaniQ przyayny.
Błitne dant: uzysk llĆ mozna w siedzibie przew i~biorSl wa . pod nr. leI. ({)Ol7J
865·83·61.

RUSZTOWANIA ·85I-6I-08.

SCHODY, paOOety • wyrób i montaż, UpusIy
z okazjijlbleU5lU Frmy OOMEK Te/. lo-l7)
857·52-44, SikOI'skiego 4.
TANIO schody. paOOely. panele- usługi.
transport. sprzedili: rataN.. FmIa DREW·
CHEM, Rejtana 29 B. tel. (o-ln 852·97·

".

Pl VWANIE . nauka i gmnastyka korekcyjna
dla dzieci. Mata Akademia RucIltJ. 1l-602·
75>002.
PRACOWNIł< oc:łlrony.

kin. Rzeszów, 857·

58.,.,.

",U<,

HURTOWNIE
BEZPOśREDNI

odziety sportowej I eleganekie/ (sprzedaż
baZ'M)rk6wj, Transp:;wt~ RaIbn. ~ (I)48)610016-95: 0«11-858-871.

HURT odziety utywaoej • Kraczkowa, 10'7) 226-66-12.

ZGUBY
SKRADZIONO ~ sł\Jdencką WSP
. Barbara Bulsza.
SKRADZIONO Iegitymacj,
Joanna Maślanka.

.'-

studerdtą

PRl •

Wnpofter odziety utywanej

z Kanady i USA oleruje szerolO asortymenl

BIZNES
A..A. PoprOWildJ: przedstawicielstwo. inn9 kb
~ z firmą. którą wybierzesz ze 100
ofert współpracy od producentów IImporterów z całego knjoJ .TEOES LOGISllCS POl·

SK.A·. lei. 10-11) 850-41-69.
.,~

BUDOWNICTWO

FAJERWERKI · hurtownie Rleszów. Tel.
852-07-47.

. ABM", R.z8Slów . konstrukcje nowoczesnych hal s1aloWych. taniOl Tel 852-62-84.

RJNOUSZ ernE!f)1ałl1y (II filar). 0-601-516&19, (()'16) 678-33-99.

ADAPTACJE · remonf)',~. płfIkl, dachy;
VAT. Tel. G-606-968-481; wieczorem;(0-In
229-51·93.

KREOYTY bęz por~, zarobki od
1850, ~(0- 1 7) 853-58-13. 850-60-

",1:):'"

50.
.,~

BOAlEFIIA MDF i PCV .DIHARD" Rzesrow
• Miłocin 181 . lei. 853-64-56.

..,,1'tI3'

BRAMY

garażowe,

ogrodzeniowe. rolety,
okna PCV, AL. (0-17) 853·70-11 , 0-600-528·

.,-

0<,.

BRAMY 93'aiOWe .PLUS". (1)-17) 862-64-81 .

KREDYTY od 1.000 do 30.000, bez poręczycieli ,

()-601·S16-009.

KR EOVTY.853·2(}-10.

.,-

POŻYCZKI goIówkowe. 10-17) 852·26-61.

POhCZl(~ pośrednic:two finansoweJ(). I1)
85().24- 93.

CHCESZ MktIja da dZiecka ·dZWoń : 0-502..
128-217

HURTOWNIA MATERIAŁOW
BUDOWLANYCH

"'Il'"

DAM gmz. 225-52·00. 0-602·105-124.
MłKOlAJ

- wizyty: 656-16-39.

PROFESJONALNE nag\ołnlenla· ołwllt
tlenia Imprw .rty.ly~nveh . Atr.ker/n\!

.,-

een~ . (I)-tn

tS53-8O-04, fax 853-80-13..

.,-

I'ROMOCJA STOLARKI BUDOWLANEJ
( DĄB, MAHON, PALISANDER, TEAK W CENIE BIAŁYCH OKIEN)

37-450 STALOWA WOLA
UL. WRZOSOWA 103, OS. HUTNIK

TELJFAX (0-15) 844-36-53

UWAGA! PROMOCJA

00 sekrelariatu. dZiaIu sprzaóaty. obs1vgi
ktieola· dwóch kierowców, ośmiu prledsla·
wiciełi handIowydt ((). l n 851-40-77.

lO kw , (8 pokoi - 1~5 m kw. + 95 m kw .. pow. ~oryU\na, bolI>. WC) na II

.,~

NIEMIECKI · 0-606-152-870, 652·94-93.

OOMKl letrVskowe. rniesz!W:le. (0-13) 43539·84.

WVPOtYCZALNIA nakryć slOloWyeh. Rzeszów. tel. 856-33-83. po 18.00 .

Z siedzihll w Rzeszowie, ul , Hoffmanowej 19

"'_I

KURSY; .Kadr, I place·, _Obsługa kas r~
skalnych' OfQ8.niruje Centrum Promocji Ma·
łej Prledslębi;lrcwściw Rzes.zowle. ut. WBf·
Sławska sn, tel. 862·95-n, 862·95-79.

,,'016'7

DO Niemiec, na 5 mieslfcv. męZC1)'If19 do
stamlny (za 1000 OM miesięcznie), pokoJówkę (za 800 OM). Wilk 25· 45 lal. JfZYk
konlaktoloy Iliemied<i, Tylko zdecydowani,
lei. 10-17) 585-35-96,

FlRMA lalnKn lecłY1ików I iIżyrief~ eIek·
tryków oraz szela agenc:ji relOamowej. Rles.zów. lo-17) 854·92·12.

ANGIB.SKJ, 1OS)iski. kcfepelycje. 854-()2-64.

alJC/•

WESELA · 865-17·22, ()-6OH77·102.

nieograniczony
przetarg ofertowy na wynajem:
I. kUn1plek~u

PRALNIA· galanlerii gastronomicznej, bieimy pościeIowej, l\OrlIWrencyjne ceny. Hotel
.Krosno- Nalta' , teł. <ł36-62. , 2.

..~

ogłasza

etolllll '

POKRYCIA dachowe, D-602·125· 195.

biIdaroia gflekoIogiczne Ilobiet,
30 • 59 laL Kinika. .,ASKLEPIOS", (0-17) 852·
89-65 (codziennie).

CHAlUPNICZE, Odbiór. (0-24) 355-1 6-51 .

.'~

PlYTKI. 0-502·909-809.
Pl YTKI. 871.()4·5O.

nauc:zycielj oraz zawodowych w0jskowych. zatrudni: o-a::l3-396-900,

tALUZJE .LECH": 863-37· 13, 0-604-487·

",41[11

Pl mI, SlPIIChlOWanill, maloWanie, 1().17J
7. s.21<21.

BIURO 0bstIJgi Klienta· poszukuje; 0-501·
398·235.

ŻALUZJE .,lańcur. 22S-00-81 .

PlYTKI, remon1y, gip5y. 863-42·75.

ABSOlllTNlE dla każOegoI Praca w domII·
inIomIacje fis10wne kJb telefoniczne, Waryń·
sijego 8/11 . 00-631 Warszawa. (0-22) 825·
69·51, 1l-601-359-617. 1l-601.J59-618.

en.

•MYSZKA" , rolety, bramy rolowane, żaluzje

.,-

.,-

852.J1-81 .

to dobrze!

MEDYCYNA

., ~

BEZPOSREDNIO zlecimy chałupnictwa .
Umowa, odbi6t. (0-2. ) 355-10-38.

043.

.,-

kUcharza. 0-608-508-<170.

BEZPŁATNE

Ksią.!:eIc ;

gwarancja l Tel.

!I IKOMPUTEROWE kursy · _INFOX", 852·
36-08, Pi!sIIdskiego 31 (pokój 215). Robimy

.""ów.

01 wewn..S,
godz. 12.00· 16.30.

tywna. 0-604-415-750. po 16.00.

1.200 • ~

NAUKA

,

BEZOPEFlACYJNE leczenie kamicy iólciowej. ner1Iowej, prostaty, hemofOid6w. 0-601·
21 4-388.

WYLEWKI, mechenic:zrJe. 0.606-817-828.

WĘ1:B'!' dachowe. 862·9&-92,

MALOWANIE, tape1Cwanie • 0-603-554-138.

•PLUS" • roieIy l8WI1f\I'ZfI8' najIaniej. ({)o t 7)

"'II~ 1

SZWAJCARSKIE Towarzystwo Ubezpie·
czeniOwe • zatrudni :z flSc:lb}t; 1l-601-698-068.

WVKSlTAlCENtE humanistyczne. sludia
podyplomowe. publlc relalions, ~omtJnika·

AVON ·852
chceSllOStać
~onsu1tanlką·
za·
dzwoń.
..... 12 Ul ~
do biooI · Rleszów· Jagiellońska 101

Y1DEOFlLMOWANIE • 851~6.

850.

PANELE, wykIadziny· 851·75-07.

SYSTEMY Multikltka . zysk 2.500, 0-503·
836-....

BADANIE wIo$ÓW • 0-601·214-388.

DAMPRACIi

podłogowe.

a''''

$1'1l11lO

dIugopisów w domu, Dystry.
butor dIugopisów. {)-6()oł-<łn -894.

NA dtwlg sal'llOChodowy Star 660. 60 lon •
szukam pracy. (0- (6) 670-27·14.

-.",;-:;:::;:;=-;;;;;-;;;",,__.~'""C~O

lerialowe. zown,trzfl& • antyWtamaniowe.
Wyciszanie drZwi. obicia. 852-<16-21 .

·862·21~,

PRZYJMĘ. wyl<WaliIilwwanych pracowników
budowlanych, teł. CHi02-44S-997.

ZATRUON~

.'-

ELEKTRYCZNE ogrzewanie
Rzeszów, 181. 852·13-{)2."

MATENATYK.... fizyka • 1J-603.671·233.

48·15.

ŻALUZJE .AGA-, wytisZ8I'łIe drzWi; 863·51·

MALOWANIE, ~.Iiri:I. 857-30-

PRACA W domIIl'\a pttny lub pół etalu zIaci
zdyscyplinowanym rmncial Patners. WoJ·
nagrodzeniII od 840 li. 0-605-673-022.

SKŁADANIE

SYcYU.... Rz)\'n, Neapol . bezproblemowo
....ynajem allklkarów. Tel, (0-81)825-06-70.

SPRZ.\TANIE ·853·7().48.

"'~

POTRZEBNI od zaraz pomocnicy I Iad'IoW·
ty. budownictwo wytrorIczanlowa (alIłlla1ny'
paszport) . mile widziana praklyka. 1l-607·
756-256,

APPlA · Rzym. Sycyia, tel. 10-81) 825-56-53.
PRZEWOZY: Riminl, Anoona, Foggi. Bfindisi. Sari. Tet (0081) 88+40-98.

ZIEMIA z 1ransj)ofIem. (0011) 811-63-35, O604·St9-o1 2,

53-39.

..,,13113

CZYSZCZENIE dy",now

.,-

PRZEPROWADZKI · 856-43-66. 0«11""38525.

nowin

UBEZPIECZEN ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Powszechny Zakład Ubezpieczen S.A. oferuje na warunkach promocyjnych zawarcie ubez'
pieczenia odpowiedzialności cywilntj osób w życiu prywatnym, które gwarantuje pokrycie szkód
spowodowanych osobom trLCcim przez. u bez pieczaj ącego. malżo nk a , niepelnolctnic dzieci ubezpieczającego oraz pomoc domow:j,. zat rudnio n ą przez. u bezp ieczaj ącego z t ytułu :
- wykonywania czyn ności w życiu prywatnym np .. kiedy nic odsn ieżo n y chodnik n al eżący do
naszej posesji bę dz. ie przyczyn ą wypadku ,
przez dzieci , k łore z braku dozoru wyrząd zą szkody, których koszty jes l eś m y zobow i ązani pok ryć w świell e obowi ąz uj ącego prawa,
, pn.cz posiada ne zwierzęta domowe, klóre wyrząd7,4 szkody osobom u:recim,
- w związku z posiadaniem budynku mieszkalnego np., kiedy zw isające z dachu sople lodu, spadaj ący śn ieg wyrządzą szkodę przechodnio m.
• nieumyślne pozostawienie otwartych kranów, które będ z ie pnyczyną zalania wodą lokatorów lub sąs i adów.
ponadto sz.kody powstałe z tytułu posiadania:
rowerow, garaży dla własnego użytku, sprzętu pływającego dla własnego użytku, a także wy·
nikłe z tytułu posia dania i użytkowania mieszkania, przydomowej pasieki do 5 uli.
Promocyjna sprzedaż ww. ubezpieczenia z obniżoną składką o 30 % trwa w okresie od
1.12.2000 r, do Jl .12.2000 r.

Promocja dotyczy nowych
Szczegó łowyc h

nia Oddz i a łu

infonnllcji

Okręgowego

ubezpieczeń

udzie lają Inspektoraty oraz agenci ubezpieczeniowi z teren u dzialaPZU S.A. w Rzeszowie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej korzystnej oferty.

Zpolisq PZU SA . w 2001 rok
Oddzial O kręgowy PZ~ ~.A . w Rzeszowie
OII-!ol5Oł

•

nowi

•

OGŁOSZENIA

5 grudnia 2000 r.

zabudowa

wartości

zł

8 000
gratis

,

HDS 698 C

m

puzzj 200

D

6.499;·

do ~ c:zytZCZ8I1i8 ~ lWCIdą.
u 4todIdem ~ - RM 81 (101)

2.333;·

do kINI lltgO pr8fI~ ~ I ~
ze irodklem czyszczącym - RP.! 780 (10kQ)
",_~,,",T)

Avia A60 i A75 teraz do nabycia z rabatem 8 000 zł netto. Dodatkowo
pakiet ubezpieczeniowy OC, AC. NNW n8 preferencyjnych warunkach.
Użytkownicy AVII mają do dyspozycji 24 -godzinny serwis w całej Europie.
czas promocji i liczba samochodów ograniczone

Autoryzowani Dealerzy:

z 0.0., Rzeszów, tel. : 017 85 04 160
BIBMOT S.C., Mie lec. tel.: 017 583 44 18

MULTIMOTO Sp.

bezpłetnalnfollnia :

0800 137017, 0800 137 018

www. d.ewoo.pł

GLOBALNY SERWIS NON STOP

KURSY

SKOK im. Królowej Jadwigi w Krakowie
Rok l;tłoic ni a 1995

OPERATORÓW
~

koparek
~ ładowarek
~
~ spycharek
~ wózków widł.
~ żurawi. suwnic
~ dźwigów tow.
~ średn. sprzętu
~ nLSZtowań
.~ BHP i inne

Oddział Dębica,

i

proponuJe:
atrakcy jni e
o pr oce nt owa n e lok aty
- tenninowe
- rentiers kie
- dynam iczne
- systematycznego OSl,.cz~za nia
- rachu nki a' vista
- negocjowalnc
Lok aty tenni nowc
1 2- miesięczne lo aż 18%

O\rodl'"

ul. Rzeszowska 1S

y~

tani e
już

j

poż yczki

od 20% w skali roku

Nie pobieramy opłat
ani prowizji od udzielanych
pożycze k

Ubezpieczamy pożyczk i
na wypadek
śm ierc i pożyczkobiorcy

(d la osób 40 65, roku życia)

S:li.o/elliu 7.uwoJOII't'J,:(/
łłJ:l"V(ln.

ul

Okulidi.ll'~O

Id. UJ- iiI K6.'·JÓ-lIZ

20

Sp6ldUclc7.a Kasa

Os~iowo

- Kredytowi im. Kroiowej JlKlwigi
Tel. (0-14) 670-28 -50

OGŁOSZENIA

••
Podkarpacki Zarzęd MellolllcJl1 U~ Wodnych
U.rug Inwestycyjnych, 35-959 Rzeszów, ul . Helm.flaka 9
tel. (o-17) ~1 wewn. 326

pnetarg nieograniczony

jd<.".." .

n. GpnIC'O"anl. dok:,,,... nll"JI ......
k.-l<>r)'I<Iwoj WTII1 ·~ olnbędnyml u.~od.
""' .. "'mi ....... pnonoml..,-ud ......jekloW)'ml dl» dMllfO"lr ....1If1lO usllaftbo .... ~,~
""" .• po<1 .... oj """' 1.0 .. K ... ~ ..~J.
T..
.aa!ilacjl: 25.02.2001 ' .
Sp',,-)'fibc,il' isIooIych warunk6w 1lIII"I6wimi4.... ,-..IpIaImłci4 2111:1, ""ożno <lir'}' mat w PI*. 2()(;.
Of_tty phem"" w .... ml.ni(lych k<>PO'lUCh nalo,)' >:Ioiył w .. ~"'ton .de PZM,UW zur II,J:'

""in

~""".d"

dn •• 12.12.2000, .• do&,,,,~. B.3O.
Otwarcloo oIm naa' WI_ dniu 1 2. 1~ t •• O QOCIŁ 0.00, w PlMlUW
kon""-"':yl ...·

~RÓW'

ula

KOMUNIKAT (OBWIESZCZENIE)
ZARZĄDU MIASTA RZESZOWA
Stosownie do art. 18, ust. 2, pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Oz.U.
z 1999 r ., nr 15, poz. 139, z późno zm .) i podjętych przez Radę

Miasta Rzeszowa

uchwał :

Nr XXXIVI8812000 z dnia 16 maja 2000 r., dat. planu miej-

scowego nr 19/112000

~Wjlkowyja-Kamjonka~

Nr XXXIXI141f2000 z dnia 22 sierpnia 2000 L . dot. planu miejscowego nr 3611812000.
Nr XXXIXI14212000 z dnia 22 sierpnia 2000 r.. dot. planu miejscowego nr 37/19/2000

zawiadamiam o przystąpieniu
do sporządzenia Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego:
Nr 19/112000 " WllkowyJa - Kamionka" - obejmujący obszar , o pow. około 16,02 ha, połoiony przy ul. Lwowskiej
w Rzeszowie
Przedmiotem opracowania planu będzie ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu usług komercyjnych i
publicznych o strategicznym znaczeniu dla gospodarczego i przestrzennego rozwoju miasta.
Nr 3611812000 - obejmujący obszar. o pow. okola 1.32 ha. polożony przy ul. Borelowskiego i ul. Kordeckiego w Rzeszowie
Przedmiotem opracowania planu będzie ustalenie zasad
kształtowania przestrzeni zieleni urządzonej oraz zasad zagospodarowania terenu pod usługi komercyjne. nieuciąż
liwe
Nr 3711912000 - obejmujący obszar, o pow. około 1,36 ha, polożony przy alei Wyzwolenia oraz al. Okulickiego w Rzeszowie
Prt.cd miotcm opracowani;! planu btd7.ie lIsIalenie za...ad zagospochlrQw lInia terenu tworl.:lccgo prl.cstr,>;cn public1.llą. z możliwoScią uzyskania miejsc postojnwych. lcrenów zieleni urJ.ą<lzo nej . a Ulkie uzupełni e nie istniejącego -zespolu obiekt6w sakralnych.
'l...ainlCf\...~ni mogą zgll\SZ!lĆ wniooki do wy7.cj wymienionych planów.
Wnioski na pi śmie naleiy skladać w Urzęd 7.i1: Mia~l a RJ'.eszowa.
Ryne k I. w tenninie 2 1 dni. lie74C 00 dnia ukaza nia si\, niniejsl.cgo komunikatu .
Wniosek powinien zawieruć nazwisko. imilV. nazwę i adres wnioskodawcy. prl.lXlmiol: wniooku oraz 07I1ac-/.cnie niau::homoŚl..i.. której do(yc-,.y.

ogłasza

przetarg na

na

dostawę artykułów żywnościowych

do

stołówek:

I . Mięso
2. Wędliny
3. Drób
4. Mleko i pnelwory ndenne
5. Filety rybne i konserwy rybnI,'
li. JaJa
, _Piea:ywo

8. Jabłka
9. Ziemniaki
Specyfikacja istotnych wanmków z;Imówic.nia doslępna w Dl.ialc G(Ispodarki Malerialowej "Uzdrowisko Iwonicz" SA" budynek •.stary Pałac··. pokój nr 1. IcL (0- 13) 435-02- 15.
Termin realizacji: 1.01.2001 r . do 31.(13.2001 r.
Termin skllldania ofert upływa w dniu 19.12.2000 r .
Olwarcie ofert na~1ąpi w dniu 20.12.2000 c., hudynek ,.stary I'alac",
pokój nc 8. w naslępujących godzinIIch:
Mięso
9.00
Wędliny
9.30
Drób
10.00
Mleko i przetwofy mleczne
10.30
Filety rybne I konserwy
11 .00
Jaja
11 .30
Pieczywo
12.00
Jabłka
12.30
Ziemniaki
13.00
Dopuszcza się składanie aren na poszczególne asonymenly oddzielnie.
Do ww. pr7.clargu mog'! prlYsl4pić ofefCnci. klÓfZy wpł;x;ą wadium w wysokości :

mięso · 480 zł, wędliny - 370zI.drób - 170 zł . mleko i prz.clwory mlCC7I1C
- 340 zł. filcly rybne i kon.o;erwy - 170 7J. jMja - 120 1.1. pieczywo - 220 1J .
jabtka - 170 zl. ziemniaki - 200 zl. Wadium należy wpłacić w kasie spółki,
nlljpóżn iej w dniu przetargu na godzinę prr.cd otwarciem ofcrt.
Zastr7.cga się prawo do uniewa1I1ienia prlClargu w całości lub częśc i ocz
podania przyczyn.

3500.00
I 500 ,00

600.00
200,90

Warunkicm udziału w przctfl.rgu jes t wplata wadium w
10 %. n ajpóźn i cj do godz. 9.00 w dniu prL.etargu .
Zastrzega s ię prnwo do unieważnienia przetarg u bez podania
przyczyn.

PKS w Krośni e S.A ., z sied 7jbą w KroSnie
ul. Tysiąclecia 14

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony
na

s!)rzedaż

nw. poja7.dów:

-sal".(lSObowy PolonczCam Rnvo..'f 1,4 GLI 16 V. kat" nr rej. KUW3663.

rok produkcji 1996 - cena wy wołania 12 Q50 zI (brutto)
• noc1,c:pa cysterna A4 - 583. nr rej. RK 09255, l-lIluminiqwym zbiornikiem.o poj. 2'i lys. litrów (bel. ~wia(k:clwa oozoru a'cłm~:mc~,'o (kI prf.cW07.Upaliw sil nikowych) · cena wywoł an ia 8 500 7.1
Prtttarg rozpóCl.nli: sit: o godz. 13.00, '" dniu 19 grudnia 2000 roku, w
mt)inll ogląda" Wf w""'l)'Slkli: dni roboc'.«' ....
goo.zinath 7.00 - 15.00, a w dniu pr(!'l.IIrgu od 7.00 _ 12.00. Informacja
telernnkma pod nume rem (0·13) 437-4 1-37.

Miasta I Gminy SIeniewa

zgodnie z ano18.USI. 2. pkt. 2 Ustawyzdnia 7 1ipc;l 1994 r"o zagospodarowaniu pm:slnennym (reksI j!:dnolily z 199'9 r. D7..U. nr 15. po~ . 139, z pót.n. zmianami) oru
U~hwaląnr XVI/174J2OO(l Rady MiilSla i Gminy w Sieniawic z dnia5.101OOO r "Z3wladamia o prq~tąpieniu do spo~nia miejscowello planu zagospodarowania
pO.eslncnnego pod nazw~ MPZP - Sieniaw~ 11'2000. obcjmujl[lCCjlO działki nr. 795.
818. g23,ll24, 825.ll2611. 82612. 827. 828. 837. w o~bic geodezyjnym Sieniawa.
poIożooc w Sieniawie. prly ulicy Sobieskiego.
PmIdmIoI:em pIIrw ,",~terenu podzabudowt ~
gową. Wnioski do plami ITIO{M być zglllSaM do Urztdu Miasta I Gminy w SIenlliwle, w terminie do 30 gNdnla 2000 r.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy Rewiru VI, przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. zawiadamia na podsL art. 953 kpc , w związku z art. 955
kpc. 7.e w dniu 11 styc-znia 2001 r •• o godz. 10.00, w Sądz ie Rejonowym w Rzeszowie. w sali nr 17 odbędzie się:

wy so kośc i

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi, położonej
w miejscowości Głogów Małopolski, ul. Partyzantów 52. NicruchomoSć posiada 7.alożoną księgę WK.'Czy.stą w VU Wydziale K.!.iąg
WieC'Lystych Sądu Rejonowego w Rzes-Lowie KW nr 50644, NieruchomośC oszacowana jest na kwOlC 65tl 095.00 zł. Cena wywoła wcza w powyj~~zej licytacji wy nosi lrL.y czwarte wartości oszacowania. tj. kwotc 487 57 1,25 zł.
PrJ.Ystępujijcy do licytacji zobowi:pmny jesl zlożyćrę kojmię w wy·
sokości 10 % ceny oszacowania nieruc homośc i.lj. 65 009.50 d .
najpóźniej do momentu rozpoczęcia licYL'\Cji . w gotówce [ub w postud ksi:łŻt--czki oszczę.dnoSciowej banków upoważnionych według
prawa bankowcb'O do jej WYSławienia. zaopatT'.ronej w upoważnieni\!
właścicie la do wypłaty clIlego wkładu , ~ l osownic do prawomocnego postanowicnia S<}du.

słoo1.iblr spółki. PnJa:uły

Warunki pn:elargu:
Wadium w wysokości co najmniej IQ 'lIl ceny wywołania rlldety wptacić
gU1ówk~ dl! kasy spólki . n ajpóźniej do godz. 12.30 w dniu przetargu.
Wadium przepadli na rf.ccz spółki:
- wszystkim UC1'.cslnikom.jcidi 'i.aden nic 7.aofcrujc ceny wywolania
. nabyW\:y.jeieli nie uiki ceny nabycia w wyZnae7.onym !Cnninie
Wplacone wadium 1,osl:anie 7.aJiaOllC na JXlCzel ceny nabycia. natomiast po1.oslllłym uC7.e.'\tnikom tw:<tzie zwrócone nłelwlooI1ic: po 7.akonc7.eniu przetargu. Podczas trwania prtelargu pos ląpieni e nie 1Il07.c wynosić mniej nii
I % ceny wywolania.

OGŁOSZENIE

ZARZĄD

O PRZETARGU

GMINY W BOGUCHWALE

op.:.. HJII'll'IfI"""YI!iix,......O)'''" ....... ~~ .... t..oayiIJ,7~.~,
~tt.da~.woli~iojjlqudowllo:.~ ......... Gria,JIophw>Ia.
_ _ _ cb:lIAl ........
.......... O. . . . j. _ _

..
.""""

..-

~pnrIa<p!lllIliio:l"l

...,..jolI>lI!aJ_~,.....

dL IClIl&.! OIlM'. 0.501'8 KW1'fI5oI3.

..

w~

~:

o.n.~ 1:D8zł·pasIIperiIIl\lOlI

dL 1134 OptM. 0.06 te KW 76675. c.-e ~ 502 zł- JID6oIIPorie 50 zł
dL rtl OpcM.o.07I-. KW 76Iln;. c.m~57!1.11·~50lI

...-

dL ~ o ptM. OZ! ha

KW TogU. c.m ~ 12830 li· p<I5IlIIieniI250JI

o:rw dlWd'~ .... I*rie:t<OJillMlBo_ie""_ao ...""'jlkl*-'1 "";;_;;;._~~oapodl:OJllu:b.
""1\iesz)a~~ .. I\~I :

dL 1291'" 01XJłl. o.;l8 ha KW 11397. C!nI ~ 219110 lt - IXJIIIII)irił<lOO li

l),jałająe

na podstawie art. 38 Ustawy

oz dnia 21 s~rpnia 1997 roku O gospodarct nieruchomościami
(Oz,U. nr liS, poz. 741 , z późno unianami)

Zarząd

Województwa Podkarpackiego
ogłasza nieograniczony
przetarg ustny - licytację
NI

sprzedat nienJchomoid zabudowanej

połołonej

...-

dL 950$ 01'0"'. O.16 ha- KW 7681S. C!nI "")'OId3wcza 8780 li - posIąlierliI:om li
dLl:mi OPOW. 021 ha-. KW7tI875. c..~ l2850zł - ~25011

.-

dL 0133.20 POW. 0.38 ha

.

KW 111686. c.m "")'OId3wcza 17r.lO li . posIIpenie:nl li

dl..ll~o...,...O' IOha KW85613.c.m~6:'liOlI·~I\lOlI

dl 2.aopow. 0.1 I 1'8 KW 7'2062. c... ~ 11291 II · postporie:om li
KoIIzf1l\łÓ11ZM11 z ~....- ~pcroIi naIl)'<o:L
~ctJ~~iasl~.......,. .... ~ .. ~I()\I,c.>f~
<tJ_ 15.1220;1 r, ctJ godl. 10.00, ......... !,np. a....,. .. ~.
WdJn Pf'ZłIIlIKII nBaecz 1IpZI!dJM:y. jJIŻI!I~praBg utło)ł ,",Od ......... """"'1 .........

Za1IId GmirJt zasrzega!dlit lJ8MI oXJ ~ ~ bez podaria j)'2)CZyn.
l'rnI1aIg ~ "zepiowedw1l''' ~ GmirJt w lIop:tTwaIe, .. <ho 15.1Z2000., Ogodl. 11.00 .

.... - l b p Gni'Y1.

w Tarnobrzegu - Mołuzyszowie

b9dąoej wIasooścIę

przetarg nieograniczony

25 ()()().OO
9500,00
400,00
400.00
600,00

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2000 r.,
o godz. 10.00, w siedzibie " Roltech "

Za Zarząd

ogłasza

sprzedaż:

3. Prasa do słomy
4. Plug 3-skibowy
5. Glebogryzarka
6 . Kosiarka rotacyjna
7. Przyczepa wywr.
8. Kopaczka do ziemniaków
9. Betoniarka
10. Urt..ądzeniedo myc ia

Prezydent Miasta Rzeszowa
przewodnlc.ący Zarządu Mlasla !(
dr In.t. Andrzej Szlachta !I

"Uzdrowisko iwonicz" S.A.
38-440 Iwonicz ZdróJ. al. Torosiewicza 2

Zarząd

cena wywoławcza w zl
75{lO,oo

I. Ciąg nik C-360
2. Kombajn Bizon

nowiny

ZAWIADOMIENIE

RSUPH " Rołtech '! W Krzeszowie
ul. Bilgorajska 16, tel. (0-15) 87!1-8J..38

Zakład

ogłasza

5 grudnia 2000 r. •

Województwa PodkarpadUego

Nieruchomość O1'.naczonajest w ewKkncji

gruntów jednostIc.iTamobr.-.eg,
Mokn.ysz6w. jako dzialki. nr. 136615 i 236616. o powicrlChni
0.8800 ha . ujawniona jest w Księdze Wil."C'l.ystej nr 34066 Są
du Rcjonowego w Tarnobrz.cgu. Nieruchomość 7.ostala nabyta z mocy
prawa pr/.cz Województwo Podkarpackie.jako mienie będące we wladaniu Wojewódzkiego Zar7.ądu Ur/.ądz.cń Wodnych i Inwestycji w Tarnoor/.cgu. Na nieruchomości znajdują s ię następujące. budynki: porliemia. budynek socjalno-usługowy. budynek magazyoowy. garaż. wiata stalowa i magazyn paliw. W plallie 7.agospodamwania pnestn.ennego jest 10 .• i stniejąca baza magazynowo-skladowa - adaptacja".

Przedsiębiorstwo

obrębu
l ącznej

Cena wywoławcza ruerucbomci;ci wynosi 300 000.00 11 (słownie
tych: IrZ)'sta tysięcy), w tym
waność grunlU 139 800,00 rl
waność budyllk6w i budowli 160 200.00 zI

zł0-

Wadium wynosi: 30 000.00 zI (downir zlotydl: In)'dDeSd Iysięcy)
Minimalne postJuJienie- 3000,OOzI
W prl.dał'gU mogll brat' udział osoby łtLycme i osoby prawne,jei.di wpła
cą wadium w tennu i miejscu wymaczooym w ogIoszmiu o JII"UW'gU,
Wadium w wysokośc i podunej w ogłoszeniu nalcży wp/;x;ać, najpó1niej
do dn ia 18 grudn ia 2000 roku, w kU$ie Urzędu MlITSzalkowskicgo lub na
konlo UrĄ'(lu Tt1anu.ałkowskicgu BANK PEKAO S.A. Grupa PEKAO
S.A. nr 10701526-560025-2321-810904.
Wadium WpJlICOIlC prle1. osobę. ktÓt".! wygrala p-.-.etnrg. zostanie zaliczone na
JXlCzeI sprJ.Cdaiy nieruchomości . a pol.oswym osobom będzie ZWfÓcOOe po
1.amkn~ u pr7.ctargu.
Przetarg odbtdzIe sit w dniu 21 grudnia 2000 roIw,
o godz. 10.00, w siedzibie lJntdu Marszałkowskiego Wo;ewództwa
Podkarpackiego w RzeszowIe, pay ulICy Towamlcklego 3 a.

Pr/.cwg ~k waioy bez wzg/\'du na tk:-lbę UC1,eqnikÓw.jtuli choc:iaijtden llCZe!lmik uoferujc co najmniej jedno po6IlIpicnie powy7,t:j ceny wywolawcz.ej.
Wylicytowana w pr7.CIargu kwota stanowi cenę sprlCda:iy rucruchornoki.
KOS7Jy l..awan;ia aktu notaria1nego ponosi kupujący.
Uchylenie sil;-nabywcy od zawarcia umowy nabycin spowoduj! prł.Cp)dck .....adium.
ZastrZą się prawo do odwołania przełafgu z UZMMtnIonej przyarny.
Bardziej szczeg6lowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Urzędzie Marszalk:owskim w Rzeszowie, Departament Gospodarki I Infrasll\Jktury. tel. (0-17) 85().17-17.
W21'

w Łańc ucie·

Naprawy Taboru PKS
Woli Dalszej'369

zaprasza
do składania ofert na opnKowanJe dokumentacji J wykonanie:
I. Modernizacja kabiny lakierniczej 1. przebudową na _kabino -suszarkę
2. Ogrrewanie stanowisk prlySOIUWIIWez.y~· h lakierni
3. Snltowanie szkictet6w nadwozi pojaJ'.dów or..lZ 7.espolów samochodowych.

Oferty należy składać do dnia 20.12_2000 r.
Informacji udziela Dział Technlcznv. teł. 225-32-42,

OGŁOSZENIE

ZARZĄD

!J1

l

O PRZETARGU

GMINY W BDGUCHWALE

prlCtarg ustny nieograniCUlllYn.a 5pt7.cdai. nierueooJ1'lOŚ.Ci poloi.ooyctl
w No.r.6wcc i Mngidni<;;y, St3llOWi:jCycll wlQsnośC Gminy (lQgucchwula.

ogłasza

Przedmiotem przatIrvu ~ nltej wymienione dzlałkł okrHlone w piania
ago.podarowanla p~trzennego gminy, lako tereny przezoaezone
poci zebudowf. poIoione w mlejKowołelaeh:
- NOSÓwk.
dz. 1143 o pow. 029 tli KW 76875. Cena wywolaWC'La 58%1X'l

zł

- JIOSI.-

pienie 100.00 1.1
Mogielnka
dl..87414opow. O.18 ha KW 78586.CenawywQla",cu782BOO7.:1

_~nie

100.00 zł
K05Zły związane

z przeniesieniem prawa

wlasnośd

pooosInabywca.

Przyslępujący do przetargu zobowiązany jest wplacie! wadium w goIÓWOII. w
wysokośd 10% ceny wyNOławezeJ 00 dnia 15.12.2OIXI r .• do godz. 9.00. w ka·
sIe Urzędu Gminy III Boguchwale.

Wadium przeJNlda na mez sprzedawcy.jekli .... ygrywajłCy pr'LI:lllfg uchyli $~
od tlwarcil umowy notarialnej.

Zarl.ljd Gminy ZllStrlCga sobie pl'ilW<l do unicwainicnia pn.clllf);u bez podania
przyczyn.

Przetarg W$W1ie przeprowadzony w Url(dzie Gminy w Boguchwale
oN dniu 15.12.2000 ' •• 0 gode. 10.00. w sali nar:od U~u Gminy.

nowin _

OGŁOSZENIA

5 grudnia 2000 r.
PRODUCENT PROFF,SJONALN"CII

URL\ DZEN CHLOnNI CZ"CH
-lady ehłodnicu - ~
- lady cuklernleu
• regały ddodnicu

- komory rhlodnl(U i mroinic:ze
• y,a ry chłodnicu i mrvinieu
~ WYI:.ĄCZN" PRZEDSTAWI CIEL

~ENTRUM CHŁODNICTWA

ul. Hutników 7
35-302 Rzeszów

I . Działkę nr 6 . o pow. 41,30 a. stanowiącą w łas ność Urtę 
du Miasta i Gminy w Sędzi szowie Mlp .. będącą w wieczystym
użytkowaniu s półdzie lni , zab u dowaną budynkiem, o pow .
u żytko wej

700 m kw ..

s tanowiąc ym odrębny

pr7..cdmiol

w ła·

s ności

wraz z infrastrukturą pos i adającą u rządzo n ą KW nr
30940, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ropczycach .
Obie kt położony jest w Sędziszow i e Mlp., ul. Borkowska
2. Urządze nia do mieszalni pasz
3 . Dżwig IOwarowo-osobowy o ud źw i g u t lana

Ofen y

dotyczące

nabyc ia ni eru c h omo ści , u rtądzeli nal eży
s kładać w zaklejonej kopercie z napisem ,,Przetarg" pod adresem Gminna Spółdzie ln ia ..sCh" w Sędziszowie Młp ., ul . Jana Pawia n 12, w tenni nie do 15 xn 2000 r.
Ofena pOwinna zaw ierać: im ię i nazwisko oferenta. jego status prawny i oferowa n ą cenę .
Biorący udzial w piLetarg u obow iązany jest złożyć oświad 
czenie. że zapoznał s ię z warunkami piLetarg u.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 Xli 2000 r .
O wyborze oferty zai nteresowani zostaną powiadomieni listem poleconym.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru
oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje pod nr. telefonu (0-17) 22 1-62-34,0-603-859-439
~"

Zarząd

Gminy i Miasta w Sokołowie Młp .
działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
w Sokołowie Młp. nr XXIV/239/2000
z dnia 25 października 2000 r.

konkurs
na stanowisko dyrektora
ogłasza

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
w Sokolowie Młp.

prowadzi nabór pracowników
do nowo budowanej stacji paliw nr 1280
w Przybyszówce, k. Rzeszowa na stanowisko:

na mooc.-rn ił.>ICję kollowni węgloWł'j na gazowlj wraz z 1O')'konlllllem ill!ilata eji ~wej, wymianą instalacji <:.0. 1d ocleple nlem $tropu w Szkol" Podstawowej w Młl l ysOw~.

kierownika Stacji Paliw

II. Okna powinna za wjerać~pu.i ace dokument)';
- ...gloszenie do ko nkursu z mot yw acją ubiegania s ię o stanowisko dyre ktora
- kwestionariusz osobowy ..,c zdjęciem
- odpisy dyplomów i ś wiadect w kwalifikacyjnych
- życ iorys
- za św iadczen i e o stażu pracy
- opin ię z ostatniego miejsca prdCy
III. oreay wraz z dokumentami naleŻy nadsyłać pod adresem:
Ur.lqd Gminy i M iasta w Sokolowie Mlp .. Rynek l . z zaznaczeniem ..Konkurs na dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultu ry, Sponu i Rekreacji w Sokołowi e Mlp." w te rminie
30 dni od daty ukazania s i ę og łoszeni a w prasie, a także podać imię i nazwisko oraz dokł adny adres.

Ofeny pracy zawierajijce CV oraz list motywacyjny należy
składać w terminie do 7 d ni od dał y ukazania s i ę niniejszego
ogłosze ni a pod adresem:

infom13eje moi na

Watlium · 4 OOOzl. Spec)'tik:ICję iSLOtnych warunkó w umówieni a (cena · 40 zl)
mowa odebrut' ..... siedzibie 1.all1a ....·iajllCCgo. pok. 28 lub Ul zalic1.enicll1 poc~to
\ll}"m. UprJwniony do kOn!lIklów zofcremami - Bogdan Kuśnien. reI. 22- 19-3]8.
poł;: . 28. w godz. 8.00 · ]5.00.
Ofcrty należy składm' w Url{d;de G miny I Miasta w T)'czyn ie, Ry nck 18. pok.
2 1. Termin składa ni:1 o rert upływa dnia 9.01.2001 r. o gooz . 9.00. Otwarcie

ofen nasrąpi tlni~ 9.01 .200] T.. o godz. 10.00. w sied:libli: zamawiającego. sa la
konferencyjna.
ł'o!itępowanie ~zic pro ..... adl.Onc l zastosowaniem preferencji krajowych .
pos!ępowanic nic WSluło poprlCdwnc ..... s lępną kwalitikacją.
w prulargu mogq wzil/ł utlliał ofcrenel nie wykluC'&'ni na podstawie an o ]9 i
an o22 ust. 7.spelniający warunki ZIIwanc w ano 22 ust . '2 U~tawy o zamówieniach public1.l1ych oraJ'. warunki tlodarkowe: spełniają wymogi określone w specyti kocji iSlotnych warunków Zllnlówicnia.
Kryreria oceny ofen:
I.Cena - 60%
2. Warunki platności - 30%
3. DoświatlC7.enie i przygotowanie fachowe (Iechniczne) oferenta - ]()%
:i

i

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
Regionalne Biuro Handlu Detalic1.nego - Rzeszów
35-959 Rzeszow
ul. Ujejskiego 3
Tel, (0-17) 853-99-65 wewn , 3t 9 1ub 320
Prosimy o zalllc1.cnie do ofen y poni7.S1.cgo 1';lpisu :
Wyrażam zgodę na pr/.clwaranie moich danych osobowyc h . ZllWMtyc h w mojej ofen:ic dla potrzeb ni e1b,."<inych do reaJi7..11cji procesu re·
krutacji (zgod nie z Ustawą 7. dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 0sobowyc h: Dz. U. nr t33. poz. 883).

posiada bardzo boga tą i zróż ni cowaną ofenę lokal lerminowych dla ]l.T. Klientów. o stały m i zmiennym oproce ntowan iu,
systematycznego oS7'częd7"llni a, rentierskich itp.

SZCZEGOLNIE l'OLECAMY:

LOKAn TERMINOWE

Inwestycyjnych
w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9

Zakład Usł ug

ogłasza

oprocantowanla roczna nawat do:

przetarg nieograniczony

I - mi es i ęczn e
3 - mi esięcz n e
6 - mi es i ęczn e
12 - mies i ęcz ne

na opracowanie projektów OOtJowllUlCgo i wy\lonawc1'cb'O tlla 11ldania in .... estycyjnego
.. Uzbrojenie terenu ll5icdla Staroniwa w Rzcrl.OWic: ~iet rozdl.ielc7l1 kMalilllCji ,;anitarroej WIUZZ prąklll\aljkami. z podzialem na etapy:
• otIfęb koIekIofa sriamego lBwobrzeżnllgo nad potokiem MiI«lśM
· otIf\lb koIekIofa s:riamIIgo Pfawobrze1nego nad poIOkiem Mikośka
· aęSt lX)UIniowa os. Staroniwa. obejrnUląca t&nln C9fanicro"ly ubnI:

l . etap l

:z. etap"

3. etap Ul
SLOn"lIIi",ska. al. Witosa. RoIllic'n • do gJlIIlic lIdminiw.ll:yjnyt:h m.JhCSZIJwa".
Tmnin I'!alWKJi 'Q1IIÓ..iwia: 2.II.o2JOOI r .
SJlOC)'f,k8ejo: i~ydI WWUIlIWw ,amówienia. ~1I odpIatook~ 100 1.1. moffla Ołrtyl1lat w po;!koju nr 306. reI. (0.17) 853.r0.61 "'1:"'n. 326. od linia 7.I 2.2OOJ r.

- do 16.5 %
- do 16.8%
- do I7.0%
- doI7.5 %

6 - mi es i ęczny

- 16,3 %

mies i ęcz n y

- 16.8 %

12 -

Przyjdź

Ofeny ~ ~ wg wymagali ~ych w ~yfibcji i9:utnych warunków za·
mówialia należy rloiyt w !lCkrtwiac:ie P'l.MiUW ZUt w R=wic . ..· laminie W dnii!
1 ~ .ł 2.2OOJr .. oo gorlI.. 8.30.
OIwareie ofen n~r~pi w sietlzibie PZ.\łi UW ZUI RzcsWw. w P<Jł; . nr 225, w dniu
t~ . 1 2 .2000

17,5 %

WKŁAD SYSTEMAncZNEGO OSZCZĘDZANIA

W.dlum w wy.oIIołeł 4 000 zI na!ety wnirić w koIsle PZMIUW ZUI w Rzeszowl8, wylljunle w dniu pn:etlrgu, tj . 15.11.2000 t ., do goc1l. 8.30 lub pl'telać na
konto : 20301837·9133-3600-11n w BGt OddzIał WojewócIlkI Rzeszów.

i wybierz z: naszej of erty!
ZAP R ASZAMY

Odd ział

w Rzeszowie
ul. Fredry 4
te l. (0- 17) 852-56-65

r .. o godz . 9.00 .

Filia w J aś le
Rynek 17
Ic lJfax (0-13) 448- 12-84

PK·DISTRIBUTION
poszukuje pilnie
do wynajęcia
w Rzeszowie
ogruwancgo magazynu 2(X)..J(X) m
kw . parter . bnun~ do .w<W:, wkllowego. doj!l7.d TIR i pomie...tC'&'nia
biurowo-.'OOCjII lnego do 40 m kw.
KGrllakt . td . 0.606-345-640 ~
lub O-64lI-JIIO..06O
b.

"""._1.... -

---......
.............

--

.'4A11 " _

-~

uzyskać

pod nr. tele fo nu

Oferuje w stalej
I PŁVTYHOF

..

' PŁVTVHDf'

-.,~,.....

1Ia"W.,...--,...,

I pop'UQfJ'Pl1:

FlnI\II .,JMPEX"

,., lJtfJi~dmunrytk_

opd_p:>

; """_ '" ko.ooi..M ...
CESV KONKURf"..NCY.ffll'. l

• dekory jednobarwne: biały, czarny 2800x1830x3mm , 2800x2070x3mm
• dekory drewnopodobne (9 szt): olcha , dąb , wiśnia , buk 2800x1830x3mm

);:cxuHou lŃlrIIIQI;jI"

... tł)

671""'
1,,.,."
..5I I-5u.1S1

,OKNA DRZWI

Możliwość cięcia

i

KRONOPlUS sp. z 0.0.

ALUMINłUM

Rudna Mala 257 k.. Rzul.Owa
teLlrlu: (0-17) 855-21-23

innych formatów na zamówienie.

Kontakt z działem sprzedaży tel.+4813 446 40 71 wew. 231 . 232
fax +48 13 446 83 24

'zPCV

IV . O lenninie i miejscu przeprowadzenia konk ursu kandydaci zos ta n ą powiadomien i pisemnie .
Szczegółowe

przetarg nieograniczony

Spółka

LKaruI)'dacj przys1cRJJ.iac)' do konkurs u powinni posiadać :
- kwalifikacje okreś lone w RozjXlr.ląd ztjniu Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 25 maja 1992 r. (Dz.U. nr 46, poz. 206) w
sprawie wymagali kwali fikacyjnych i trybu stwierdzenia
kwalifikacji uprawni ających do zajmowania okreś lonych stanowisk w instytucj ac h kultury
- przy najmniej 3-letni s taż pracy
- aktualne swiade.c two lekarskie
- pr.leds i~biorc zość i umiejętność organizowania życia ku lturalnego i w zw i ązk u z tym prosi s ięo przedstawie nie wofercie programu działania. który uwzg lędni ał by za~ady samofinansowania placówki lub u względn i a ł ni ewielką dotacje z
budżetu gmin y.

V.

ogłasza

T e rmin n-aJiZólcj i - 29 sl)'Cl.niw - II lutl'go 200 1 r.

Wymagania:
- wykształcenie (co najmniej średnie) techniczne, handlowe, ekonomiczne. chemiczne z dodatkowymi uprn wnieniami handlow ymi bąd ź ukoliczonymi ku rsami zwią7..any mi z kierowanie m małą placów ką han d l ową
- umiejęt ność kierowania zespołem
- k omun ikatywność
- znajomość obs ługi komputem
- preferowany wiek do 40 lat

Warunki konkursu:

(0.- 17) 772·9 1-40..

Gminy i Miasta,

J6.()20 Tyay n
Ryne k t8
tel. (01 7J 22- 19-318. rax (017) 22. 19_217

kom. CHi02-370-682

sprzeda
w trybie przetargu ofertowego:

Zarząd

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA.
Regionalne Biuro Handlu Detalicznego w Krakowie,
al. Mickiewicza 45

tel. (0-17) 87-3O-4{19

Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w Sędziszowie Młp.

•

ul. Przemysłowa 10. 38-200 Jasło
centrala tel. +48 1344640 71-75 , sekretariat fa x +48 13 44687 16

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
. _ ....

-.

,._ . _- _.

..

. . -, . _.•

CO ·GDZIE KIEDY

I

lakIad Pogrzebowy AETERNITAS
- 853-5t'68, o-6Ql·951H168 (czyn-

I"'S
NOCME OY1URY APTEK
ul. Mickiewicza 9
TELEFONY
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie EnergetycV18 - 991

NOCNE OrtURY APTEK
uf. M.C. SkIodows1dej

Informacja PKS - 434-16·02

NOCNE DYŻURY APTEK

lUBAC'lOW...,

Taxi - 434-19-19,;434-19-31

"'''''
2IJ - 632-14·68
Straż Miejska
~ Enetgetyczne -632· 1 1~
Informacja PKP - 94·36, 93·15

,!BOCA
NOCNE DYŻURY APTEK

- - :u"7iiCii,

ul. Cmentama 52
OY1UR SZPITALA
Izba PflYlęC (ul. Krakowska 91 )670·3H12 (czynl\a calą dobQ)
TELEFONY
Straż M~jska

-682-42-34

f'I:Ig::iIcw.e~ - 67{)-40.21 .

alarmowy - 991
Pogotowie Gazowe - 670·32·51,
alarmowy - 992

Por./OIO'Me WIXi..!(an. - 670-2&96
Policyjny lelBloo Zaufania 670-20-17
Telelon Zaufania Poradni SpecjaIisIyClnej ARKA - 681-8141 wgodl.
18.1X).2O.00 (oprócz riedzieI j ~
InlOffllaCja PKP - !14..:l6, 93-15
IlIłcrmacja PKS - 683·J9.-74
Taxi - 670·31 ·92
Taxi bagażowe - 67(1.30-13

IWONICZ mROJ

NOCNE OY1URY APTEK
ul. Baczyńskiego 7
TELEFONY ,
Tełefon Zaufania - -446-47·14
~~ - 44J.52-.44,

-

NOCNE DYżUAY APTEK
ul. 3 Maja 12
Inspekqa ce!na :cał~. ogólookratOWY telefon Inspekcji CeInej(0·22) 548-0548
Rejjionalny Inspektorat Celny (0-16) 678·38·70
Inlofmacja PKP - 94-38: 93·15
Informacja PKS - 678·54-35
InIoITMCja MZK - 673-60·69
Strat Miejska - 678·55·23
Strat Graniczna - 675·()9.90
~ TeIetrl Za.Q'ia-676-15-00
Telefon Zaulana Biaszczadlkiego
Oddzlatu Stra ży Granicznej 0-Il00-445-727
Duslpaslersló Teleloo Zaulania 670-5IHl4rz.tm1wg:xlz.19.~.OO

PunkI Konsultacyjny AIDS. ul.
Rzeczna 20 - 670.fi0-68lW PCK
r~elon Zaufaria ..PogotCM1e Ma·
kowe' • 678·71·67 czynny wgodz.
16.00-19.00
Telefon Zaufa nia Klubu .Alfa· 67()-4().o!I
· OrkoIogiclny Telelon Zaulania 678·69..s1 {IOdz. 17.00- 19.oo czyn·
ny c:ocIzietrie
Taxi Bagaiowe- 678·n75
Pomoc Drogowa -981

alarmowy - 991

PogotOYrie Wod.-Kan. - 446-27·50
Inlormacja PKP 94-36; 93-15

.,...,

NOCNE DmAY APTEK

TELEFOIłY

NOCNE DmRV APTEK
ul. 3i1O Maja 43

1'f.LEfOHY
Informacja PKP - 94-36; 93-15
Inforrnac}a PKS - 621-3G-59
SlraZ Miejska - 621-34-23

Pogolowie Gazowe - 62\.!iB-61
F'ogc:JtlIWI Pcgzabawa - 621-2148.
621 -55-63,621 ·88-45 (calodo-

"'wyl
Telefon Zaulania- 621 ·23·36
lali Dworzec PKP - 621 ·21·18

Taxi Bagażowa - 621-53-79
WYSTAWY
Mala Galeria MOK - Jan ZegalsII;i

- ~ muzytzne - fOlografia
Galeria Rynek 6 - Maria Fmnc malarstwo, rvsunek.

NOCNE O'ftUAY APTEK
ut Piłsudskiego 8

-

NOCNE OmAY APTIK
uf. Wojska Polskiego
TElEFONY
~ TeIeklo Za.daria -

988

Pofic yjny Telefo n Zaulania -

"'.-

Adopcyjny Telefon Zaufania -

432-30-86 ClYMY wQOdz, 14.00-

17.00
Tax~ Bus dla niepełnospfawnych -

43&66-98. 436·61·1 1
Kfośniel'lskle Centrum Inrormac~
TuryslyCZllllj - 436·1 2·00
~rodek Informacji Turystycznej,
ul. Pifsudsklego 16 - (0-13)
432-71-()7.fax: 432·7].07
Informacja PKP - 94-36, 93·15
IMPREZY
Sala wid. KOK - VIII MiIIoIajkowe
Spotkania Ta oczących dziecIprzegląd dliecięcych zespołów ta·
necznych - {IOdz. 8.00

LE8IU>

Informacja PKP - 93·13: 94·36
Inlormac:ia PKS-93-16
Pogotowie EnergetyCZne - 991
PogotO'ftie Gazowe - 992
Pogolowie Wod.·Kan. - 994

~
NOCNE DYŻURY APTEK
uf. ~ 30, SIowackiego85
TELEFONY
Inspekcia celna: carodobow'f. 0gólnokrajowy teleloo Inspe!\cji ca.ej (0-22) 548-()5.48
Regionalny Inspektorat Celny (0-16) 678-38·70
InJormacja PKP - 94-36: 93-15
Informacja PKS - 678·54-35
Informacja MZK - 678-60-69
Sllat Miejska- 678·55-23
Straż GraOCzna - 675-09-90
Policyjny Telefon Zaulania 678-15-00
Telefon Zaularia Bieszczadzkiego
Oddziafu Slraży Granicznej O·800-445-n7
Duszpasterski Teleloo Zaulanla 670$04C1Jjmf wIJX1Z, 19.00-21.00
Punkt Konsultacyjny AIDS. ul.
Rzecma 20 - 670-6Q-68lW PCK
Teleron Zaufana .,PogotaMe Ma·
kowe· - 678·71-67 czyMy w I/Odl:.
16.00-19.00
Telefon Zaufania Klubu .Alta· 670-40-09
OMoIogiczny Telelon Zaulania 678-69-81 goctL 17.00-19.00 czyn.ny codzierIrM
Ośrodek Informacji TUI'fS1ycznej,
VW~e3 - 675-1~

Taxi Bagażowe - 678·71-75
Pomoc Drogowa - 991
WYSTAWY

Galerii Sztuki Wspólczesnej Ryll.lrd Tokarczyll. 'W)'stawa pt.
Moc: miejSClI
Galeria . Plwnlce" - ~Pruchnlk
200)" - ~ wystawa lJlIC
czIori!ów f()J)u PIasI'1ka Nieprofesjooalnego przy CK w Przemyślu,
- Maria Makowiecka - Mllarslwo
Foyer CK - WySU.I 1010graiII

""""-

NOCNE OY1UAY APTEK
Rynek 20
TELEFON Y
InformaCja PKP -94,36: 93·15
Inlotmacja PKS - 64ł1 ·32·75
Telefon Zaulama .Pogotowie MakoWe·- 648·n03
Taxi - 648-50-01
RZESZOW

NOCNE DY1URYAPTEK
state: ~3 Maja 16. Poó:toorąZycłl l
uf. Warszawska 517. Aejtaoa 2fia
Apteka Leków z Darów FundaCja
. Nowe Życie " al. J. P~sudsklego
8-10, czynna: ponredzlalelt·prą:ek,
godz. t3.00·17.00, [el. (OH)
862·2846 wewn. 334
SZPITALE
SzpItal Wojewódzki nr l , ul Szopena 2. lei. 853-79-61
Szpital WofewódzId nr 2. ul, L\\ON'
ska 60. lei. 862-69·1 1
Szpllal Miejski, ul. Rycerska. tel.
853·9().31
Porldnla Laktacyjna (Szpila! Wcjewódz!<J fJ 2,lA. l l'o'OWSka 60) czynna calą ~ lei. 862·79·21 wewn.
543 lub 723.
Szkofa Rodzenia (Szpital Woje·
wódzki nr 2. ul.LWIlWSb 60) czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 7.00·19.00. leI. 862·79·21
wewn. 543
Hospicjum (ul. PoniatowslYego)
czynne całą dobę - 852-63·52
ASKLEPIOS (ul. Rejtana 51). 91·
nefIoIogia, chirurgia, laryngologia.
raOOiogia - 852·89-65, 852'8%4
Poraltt ambulatory1le interris1ycl'
flO<kardiologk:zne. (całodobowe),
1~ . informacyjny - 854~-ł I
TELEFONY
Pogotowie Ciepłownicze - 993
Pogotowie Wod.·Kan. - 994
PogoIowie G810W9 - 992
PoootCJWie Energeryczoe - 991
Pogotowie Ratunk0W9 - 999
Strat Pożarna - 998
Pogotowie Poicji - 997
Informacja PKS - !14·33: 93·1 5
Informacja PKP - !14·36. 93·15
Zandarmeria Wcjska.va - 85'-32·13
Służba Dyżurna Wojewody Podkarpackiego - 862-30-32 (po godZ.
urz~)

Teleloriczny Aparat 19cszeriowy.
Wydzial ds. Narkolyków KWP 854·99·33
~
Tłlfapfa Uzaleinień - tl53·96"0.
852·87-44 (codziennie w godz.
8.1)0-20.00)
TeIeIon Zaul8l'lia ~ Głównej
PoIqi - (1.800.120·226
MIodzleŻQwy TeIeIon Zaularia Po·
ralll'i Psycł'ooIogicznPedagogicz·
naj Nr 2 - 853-3t ·63 (czynny od
ponodo PI. wgod:z. 16.QO.I8.00)
TeJelon Zaufania - 85341 ·24 czyn.
nywQDdl:. 14.30-7.00
Telefon Zaularl.'l- 862·07-68 w.
320 {doI.chorób.W I AlDS)ezyfJlY
wgodz. 7.00-15.30
Telefon Zaufania Stow. •Karan· 862·13·14 (dol narl\omarj) czynny
wQDdl:. 12.00-15.00
f'llrnarar'uowa inia- ~1·140-008
(pomaga rodzicom, ktÓlyCh dzieci

nycalą~)
ZAKŁAD POGRZEBOWY Piotr Jarosi- 87140-73 (czynny całą d0bę) . pomoc w formalnOŚCIach I
czynnościach twlązanych z pogrzebem (Irumny, transport, ZUS,
PZU, nekrologi, wier'lc9, nagrobki)
Super Rado Ta~l- 96·22
AUTOBIS· Prywalfl8 SllIoIa Nauki
Jazdy - 862·73·61. 0-90-254·301
LOR·SUS ~rodek SZkolenia Kie·
rowców (wszystkie ka!egooe), 'W)"
na;em autokaru, ul. Wysp.ańs!ueoo
18 d - 863-13-58.l8fJfax 853.()7.(i9
T~ OwOIlK PKP - 874·52·46
Plac Famy - asJ·26-10
Taksówki bagażowe - 85J.47·n
Pomoc drogowa (wszystkie ~azdt
PPl PKS Rzeszów) - 853-65·70.
853-62·61 (całodobowy)
~ PorpowieAlalrrowe

- 96-30

Biuro Po~ednictwa Placy SOll·
OARNOSC. Az9szów, ul. KraszllWslciego 2, t~Jfax (0-17) 862·28-19:
Łańcut. pl. Sobreskiego 18t~Jlax
(0·17) 225-32-36
?on loInczy Rzeszów (I:d'Panie
ttnCle teS1ofr::il)- (0.17) 853-21-21 .

asJ-23'3I, 952
MUZEA-WYSTAWY
Muzetlm Ołtr~owe

czynne: WlO!Id I pJątid godz. 10.0017.00. śro<t1 i czwan!oj: 10.00-15.00.
tiedziela: 9.QO. I4.00
Wystawa stala: ~Klm\eł1 • bf1Z •
!ewo"· Archeologia Polski polu·
<IrliowQ-wsctodriej

Wyslawl , liII: Galerii

".,

Dąmb-

WyS18W'1 alala: Mlllrltwo polskie XVłłl-XX W.
WySII.1 altowa: Mod. pr.
dziełowa Europy
Muzeum EftIo9rIłIclne Im. Franciszki Kotuli, Rynek 6 czynne:
wtorek . ClWaItell. riedliela wgodZ.
9.QO.I 4.oo. piątek: 9.QO.17.00
Wystawa ttJIa: Stro;e kIdoWe ułOWiaków 11łzestoWków: DawNI

rzeiba ludowi

amun~ (uf. ~

4) czynne od pn. do pl. w godz.
9.00-14.00
GaleriI AuknkII Tomasz I MarcIn
RutowIe - GreIIkI, lIIIInIwo. ko.alstwo Irtysr;czne. Hotel Pre·
zyde!'K::IQ (uf. PodwisIoae 48), czynna codzieMe wQOdz. 18.00-20.00
Gałeria MariI MonIkowsklefTablsz - MIIarstwo i grafiki kompulerowa (ul. Poznańska 2a(1 6),
czyma cd pn. do Pl wgodZ. 11.0018.00
Galeria FotograilI Miasta Rze·
SZOWl - Wystawa zC)'iW: Historia
Polskiej FolograHi. 2 Ąrchiwum
Fotografii Artys\y(:znej Łódzkiego
Towarzystwa FotograFanego lata
195H9S4, Galeria. ul. 3 Maja 9
GaleriI WDK - Wystawa ~IÓW

""la

pll. .~1Oić rnPczymy
l ofwjI ŚWIatowego DnIa Aid!~
.Buklel jeslef1f1eQO porenka~ WfSłaWa kompozycp IMiatO'W)'Ch.

IMPREZY
TNtr Im. W, SlemaszkoweJ (ul.
SoIUlIa)- gę koehamy. OużaSce·

na, godz. 11 .00

upijają Sit)

Stowarzyszenie .Hiob" - porady i
pomoc niepelnosprewnym 862·82-52
In!ormacia TUI'fS1yczna .Orbis· 852·28-99, 853-4J.66, codlienrie z
wyjątkiem ~, w godz. 8.0017.00
Rzes.zowsloje Cemrum Inlormac,
TurystyWtej - 852-00-36 czynne
wgodZ. 9.00-16.30
Centrum Informacji Turystycmej.
uf. Asn\'ka 6 - 852-46·12
l.IsII.9 Pogtzebowe MPGK - 0-601.
402·991 (czynne całą dobę ),
853·53·48 (czynny w godl. 8.0016.00 wdni robocze)
zadad Usrug Pogrzebowych KIR 1)-602·181-319. 852.()1·99 (czynny
celą dobę)
Zakład

Pogrzebowy, ul. Jesienna
27 - 862-75-()1, 0·60149\.270,
ł).601·49 1·271

- Glbłneł numfzmałyCVly. m0nety polsklB od XI do XX wie4lu
- Historia wzgórza zamkowego
w Ikonografii
- EkspozycJI elllOIIlałic2na
- EkspozycJa archeologiczne
(Cl'fMB w godz. otwarcia)
RATUSZ
Wyllawa slala: Dzieje Sandomiena, zbiory z zakresu: rzerriosta
artystycznego, malarstwa. IlUmr·
zmatykl. dyp40matyki

-

SANOK

TELEFONY
Pogotowie Energetyczne
463·69·31
GOPR - 463·22.()4
Centrum Inlormacji Turvstyeznej 370·00. godz. 8.30·16.00
Informacja PKP - 94·36: 93-15
MUZEA
Muzeum Budownictwa Ludowego Skansen, czynne wgodz. 9.0014.00 - 120 obiektów Iudo~) ar·
ch~ektury śwfecklej I sakralnei:
Ekspozycja stala: Ikony karpackie
Muzeum Hlllaryane, czynne w
godz. 9.00·15.00 - Muzeum ikon
(czynrIEI od 1 maja br.): Galeńa
Zdzistawa 6eksuiskklgo; ekspozycja szluki współczesnej. I~ur
glcznej 5Z1ulY obrządku lacińskie·
go, zbiorv archeologiczne. sZ1uka

""""""

IMPREZY
SOK Sanoll- SpełltaIIl "My dzIe.
ci 2 dwo!'ca ZOO" - godz. 8.00.
10.00.
- W drodle do raju" - spektakl
Teatru ..zgrzyt" - Sanockiego Centrum Kulturv - goz. 18.00
ÓW . . ..

MOCNE DYŻURY APTEK
uf. Jana Pawia 1134

SiRZ'I'2OW
NOCNE DvtuRY APTEK
ul. PatIwwa 1
Punkt Konsultacyjno·lnformacyjny
- 27-63-800 (czynny pon, Śf.• Pl, W
godz. 10.00-18.00. wt .. czw.. w
I/Odl:. 10.00-20.00)

TELEFONY
Pogotowie Drogowe - 822-3(1.34 1
822·37.()1
Informacja PKS - 822-14-35
Infonnacja PKP - 94-36; 93·15
Pogotowie Ciepłowni - 822-14·90
Pogotowfe Wododągowe - 994
Pogotowfe Galowe - 992
Pogotowie EnergelyCZnll - 991
lnfo!macja o zapobieganiu AIDS958

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•

•
'•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TELEFONY
Bieszcladzkie Centrum lnJormac;ji i
Pr()ll'()Cji- 471-11·30
Informacja PKS - ~1·12·36
Pogolowie Energ etyczne 46H2-16
Pomoc Drogowa - ~1 ·18· 1 7. catodobowa - ~l - t6-71
Taxi - ~HJ.34

nowiny

5 grudnia 2000 r. •

•
•

•
•

•
•
•
•
•
uf<CuT

RZESZÓW
Iluzjon (u!. Rejtana) - Prymas
(poI.LI5), godz. 17.45
- Gladiator (USA1.15), godz.
19,30
-Bttwa o ziemie (USA I. 15),
godl. 15.45
Mewa (ul. Dąbrowskiego) - OSlra
jazde (USA1. 15),godz. 18.30
- Amerlcan Ple (USA l. 15),
godz. 20.15
Rejs M Mic:kiewieza) - Tańcząc
wciemnościach - godz. 15.30,
18.00,20.30
WDK (ul. Okrzei) - SHAFT {USA
f. 15), godz. 14.45. 16.30. 18.15,
20.00
Zorza (ul. 3 Maja) - Rudolf czerwononosy renifer (USA b.o.),
godz. 9.00
- OInozaur (USA b. o.),
.godz.l0.30, 15.30, 17.00
- AnIotkl Char1ego (USA I. 15),
godz. 12.00, 18.30.20.30
- American Psycho (USA I. 15),
godl. 13.40

śnieżka - GłIdiIrtof (USA I. 15),

godz. 17.30
- KoImicznI kowboje (USA I.
15), godz. 20.00

-

MIELEC

PRlEMV$l

PRZEWOIISK

•

KOK - Slmpatlco (USA 1.15),
godz. 17.00

LESKO

•

Jutrzenka - NIech tyJe Rock v.
ps (USAI.12), godz. 17.00
- &O Mkund (USA 1.15), godz.
19.00

".01( - THIn Non ZIemia (USA
b.o.), godz. 18.00
- ...... 'Ja (USA L 15), godz.

20.00

•
•
•
•

IUSA 1.151, """ •

RUOłIK. n.

SAlEM

---

- FoiwIrII zw6ący - godz.

- .... _

- """. 20,00

Millenium - Fq/wn łWieatCY godz. 18.00

- .... _ - " " ". 20.00

KROSNO

•

(poł.

- ..... _
20.00

18.00

,5), """. 18.00

•

"""""
-Sw"'..... ptzygodo •
1.15), godz. 17.00

godz. 17.OO~ 19.00

Westerplatte - UwlkłIny (USA
1.15), godz. 17.30
- Co "'" _
IUSA l15),
godz. 15.30, 19.30
1lIar- 8IIir WIIch Prołect (USA l.

•

Kosmos - Rudolf czerwononosy .
renller (USA b.o.), godz. 16.00
- Co kryje prawde (USA 1.15), •
godz. 18.00, 20.10
Centrum - PinDIdo (USA b.a.), •
godz. 15.30
-Slraszny lifm (USA I. 15),
•
godz. 17.10, 18.50
•
- Więzień nJenawlłeI (USA I.
15), godz. 20.30
•

Syrena - .lik wytończyt ....
T. (USA LI 5), godz. 16.30
oWIQSŁAW

•

Melalowiec - Krzyk 3 (USA 1.15), •
godz. 18.00, 20.00

- _ ........ IUSAl.5),

JASŁO

•

Soi(.ćI- Prymas (pol. 1.15), godz• •
18.00
•
- Duże zwierzę (pol. 1.15), godz.
19.40

WarSlawa- WIemoit (Ir. 1. 18),
godz. 19.00

KOSI1'II)S - Rudołf c:zecwononosy
renłfer (USA b.o.), godz. 16.00
- Wy",*"" marunie (USA),15),
""". 18.00

•

•

•
•
•
•
•
•
••
•
•
•

STALOWA wou.

•

Ballada - DinoUUr (USA b.o.~
godz. 16.30, 18.15
- 1J..5T1 (USA LIS), godz. 20.00
Wrzos - Romeo lnUII urrnK
(USA 1.1 5). godz. 16.00, 18.00 •
- SHAFT (USA 1.15), godl. 20.00

•
•

T_

•
•

•

Wlsfa - F.uz;. 200D (USA
•
b.o.l, godz. 16.30
•
- foIwwtr; zwIentcy (USA 1.1 5),
godz. 18.00
•
- CzłowIek widmo (USA 1.15),

om 20.00

•

TELEFONY
Biu ro Inlormacji Turystycznej I~Jlax 0-13-43Hl·90

MUZEA·WYSTAWY

ZAlIEK
czynflll wgodz. 9.00-16.00
Wystawy stale: KuchnII królewska · ztJórSteberlcyny~
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PRZED KONGRESEM
Rozmowa z WERGILIUSZEM

-

moje

Odrowąia

-

Pieniążka,

GOŁ Ą B KIE M

Andraj a

Rottermunda i Krzysztofa Zanussiego. Dodajmy, że j ako j edyny
przedstawiciel woj. podkarpackiego ijedyny dyrektOl" filhannonii?
- To prawda - znalazłem się lrun
wś ród samych znakomitoSci. Pracowaliśmy nad organizacją kongresu ponad rok. Poprzedni kongres zostal w grudniu w 1981 r. pn.erwany
stanem wojennym. Obecny będzie
jego kontynuacją . Wypełnią goCZlery sesje plenarne. Prócz tego dysku.
sj e panelowe - z

udzia łem

m.in.

Magdaleny Abakanowicz. Czeslawa Miłosza, ks. Wiesława Niewę
głowskiego, Knys7.l.ofa Penden.!c·
kiego, Jacka Womiakowskiego, ks.
Adama Bonieckiego. Bronislawa
Gen.'01ka, Kazimierza Michał!t Ujazdowskiego, Kazimierza Kaczora,
Zygmunta Baumana,Jerzego Szackiego i wielu innych osobistości.
- J ak pan sądzi , 00 moźe być
myślę przewodnią tyeh dyskusji?
- Na pewno zostaną przedstawione inicjat)'Vol)' kuJturJ!ne z romych regionów kraju. Będzie oceniona przez
środowiska anystyczne sylUacja w
poszc7l!g6lnych dziedzinach kultury
oraz niekt6rc wydarania kulturalne.Jest projekt zorganizowania konferencji poświęconych edukacji kulturalnej, badaniom nad kultuq, fi-

Duńczyk

Wergiliusz Gołąbek - menedżer kultury, 11 sezon kieruje
Filharmonią Rzeszowską. Studiował filozofię Iteologię Wwarszawskiej ATK. Był dyrBktorem
Polskiej Filharmonii Kameralnej w Gdańsku (jednej z najlepszych orkiestr w Europie).
Od 20 lal związany z Filharmonią Rzeszowską. Za }ego
_
(p<zez 3 i póI""," .mymywal filh armon ię wyłącznie
za pieniądze od darczyńców)
wydaoo 6 piyt kompaktowych z
nagraniami rzeszowskich fil harmoników, powiększono ich
skład, zmieniono instrumentarium. Od 10 laljest również dyrektorem Muzycznego Festiwalu w I::.ańcucie,
nansowaniu jej, ochronie dziedzictwa kulturalnego, sprawom kultury
polskiej na OOczyinie i in.
- J akim okresem w kulturze
kongres się u jmie?
- Przypuszczam. i.e zostanie podsumowane nie tylko LO, co wydarlylo się wostatnich 10 latach, ale

kultury europejskiej. A [Klnicwai
jest 10 przełom wieków i I )'siąclc.
ci - kongres 7..astanawiajljc s ię nad
przys złością kultury polskiej być
może zechce wytyczyć nowe kierunki dla jej rozwoj u? Bez wąt
pieni:! będ zie dy~kusja o pienią 
dzaclt - ponieważ nasza kultunl
rzeczyw i ście cierpi na brak dofi nansowania.
- Elity kultu ralne i inlelektuul ne, które w k ażdym s połeczeń 
stwie są moto~m źycia , w ostatnich latach zostały zepchn i ęte na
margines, a do j"tfosu dosd i ludzie
c-1{StO uzurpują,:y sobie prawo bycia elitą.
- Moina oczek i wać. te kongres
U5wiadomi całemu spolcczeńst wu,
i.eelity autentyczne mają nudal dużo do powiedzenia. Ponadto, jego
uczestnicy zapewne zas tanowią s i~
jaka rola we wspólC7..esnym świecie
prlypada twórcom'! Jakie oowe rozwiązania organizacyjno - prawne
~ potrLCbne. żeby móc sprawniej
zarządzać instytucjami anyslycznymi? Zastanowią się także - jak
obro n i ć kultur, przed zalewem
p seudo waności i pseudokultur.
pl7..cd wpychaniem s ię popl7.e7. 1llCdia wszelkiego rodzaju subkultur.
Chodzi o to, żeby zachwiAne proporcje odwrócić na kOilySć kultury
autentyclJ)ej , bo w przeciwnym wypadku kultum polska w dobie globalizacji i supcnnarkelów może z0.stać zdeprecjonowana .do czego nie
wolno dopuśc ić.
ANDRZEJ PIĄTEK

Nieg d yś po lski plakat był
znany I chwalony w świecie,
To już należy do przeszłości
- niestety. MllŻemy za to podziwiać w Polsce prac e o bcych projektantów: na przykład Du ńczyka Per Arnoldiego - eksponowane w Galerii
pod Ratuszem w Rzeszowie,
Ilnystą

mi~

er Arnoldi jest
o
P
dzynarodowej slawie. Oprócz
plakatów zajmuje
mal:m>twem.
się

giafiką. ilustrolCją książkową, scenografią IeaIrnlną i filmową. a nawet

projeklowaniem mebli. Jest znany
w Polsce: jego 150 prac eksponowało w 1994 r. Muzeum Plakatu w
Wilanowie. Ohl."'Cna ~'Yslawa 7.organizowana zostala pilCZ Du ński
IllSIytut Kultury w Poznaniu w m·
mach progr.unu ,2 Danią na ty".
Na plakacie zapowiadającym wlasn:} ekspozycję: Amoldi przedstawia
kolorowy plakat z.łapuny na haczyk
- jakim poslugują się wędkarLC.
Duńskiemu artyście w podobny

sprawą, którą

anysta przedstawia,
angażując go w nią emocjonalnie.
Trudno. niestety , odgadn4ć intencje
autora,gdyżorgani zatorzy nie przetlumaczyli tYlUlów jego proc, dając
dowody oczywistego niechlujstwa.
Mimo wszystko, duński nie jest w
Polsce językiem popularnym (tak
jak polski w Danii) i ktoś o tym ])Owinien wiedzieć. Sytuację:r.uujq nieliczf'lC podpisy angielskie.
Amoldi posługuje sic lapidarnym
znakiem grafit'znym; często tworzy
go na potrteby danej kompozycji.
Jest on tak sugestywny, 7.e trafia do
widza nawet takiego.

który W

pośpiech u mija

płachtę

kolorowego papieru

na planszy rekl:lmowej
ustawionej na zatłoczonej ulicy. Ten
język pla~tyczny jest tak komunikatywny. że r6wnow::tiy niezrozumi1lą dla Polaków treŚĆ napisów . lornetka. pomięta gazela, ka walek me~
talu. prlewlÓCOIla puszka po farbie.
naklejon ą

Plakaty Per Amołdiego z Danii możemy obejrzeć w Galerii pod Ratuszem w Rzeszowie.

jej

TVP 1 - 23.05

TVN - 20,30

USA
~27

8.25 Giełda
8.30 Wiadomości
8.45 Zwierzaki cudaki
9.1 5 Jedynaczka - pr.
dla dzieci
9.50 Baj&Czki Jedvneczki - pr. dla
dzieci
10.00 Tajemnicza kobleta - telenowela
10.50 Dziecko, HOski i
radości

11 .10 Z koszyka pani
Wandzi - magazyn
konsumenta
11.35 U siebie - maga" O

12.00 Wiadomości
12.10 AgIObIznes
12.20 00 Unit
12.45 Klan - telenowe·
la prod. pol. (powt.)
13.10 Klinika ctJdówteleoowela dOk.
13.40 Natoromania
13.45 Zwierzęta świata:
lntelig&ncja zwierząt
- lilmdok.
14.10 Nawromanie
14J5 Piąta pora roku:
Od zimy do zimy
14.35 Spacer(z dziadkiem
14.50 Naturomania
15.00 Wiadomości
15.\0 Czas NATO -

""Jl"'"

15.30 Pegaz (paWi.)
16.00 Raj - magazyn
dla rnodzieży
16.30 Moda na SUkces serial prod. USA
17.00 Telee~ess
17.20 GoŚĆ Jedynki
17.35 Klall - telenowe-

,.

18.05 Jaka 10 melodia?
t8.30 Rower Blaieja
19.00Wieczoryllka: Baśnlowa kraina braci
Grimm. Simsala

widnieje noga tancerki
lu b saksofo n.

19.30Wiadomośd

I

19.56 Spoo
2O.10JAG- Wojskowe
Biuro Sledcze - sa·
naJ p"od, USA
21.00 Dziennik telewr·

"'"

21.10 Klinika cudów teltllOWela dok.
21.40 Forum - pr. poblic.

22.30

Mon~or

Wiado-

mości

23.00 Sportowy flesz
23.05 Zycie moje sklętami bleży ... - IiIm

""'.

0.05 Prawo do zachowania milczenia dIamai prod. USA
1.45 Z koszyka pani
(pow1.)
2.05 WIęCej r:zy lepiej
2.1 5 Zakończeni9 programu

W"""

przyj aźń

opiekować

I

najlepszą

przyjaciółką ·

TV RZEsz6w

POLSAT

6.15 Krakowskie Przed-

odcisk dloni.mak zapytania czy tak
zbanalizowany prlez naszą propagandc- goląbek pokoju - takimi najprostszymi znakami i pr/..cdmiotami posługuje sięanysttl.
Znacząca część kompozycji poświęconajest kulturze, np. kamp.'lflii
na rzecz Camcgie Hall (samolocik
zrobiony z.papieru nutoweb'O), Amc-rykańskiemu Festi walowi Ta ńca
(ruch taneczny sugerują odciski rąk
i 1lÓg), Amel)'kańskiemu Teatrowi
Baletowemu ay Jaz.zowemu.gdzie
na tle kolorowych płaslczym

Cyrk Arena (czyżby ten polski 'l)
nnonsuje w Kopenhadi'.e klaun żon 
glujilCY sercami.
Dobrym pnyklademjcst cykl plakatów promujących D-.mię na wystawie w Sewilli w roku 1992. Wicie
mogliby się 00 Amoldiego mu.lC'J.:yć
nasi specjaliści . ktIX-lY Polskę kojart..ą
najczęściej z folklorem lub banalcrn.
I>.uUę wyobr.tiJ.I barwny bukiet kv.<iatów, ÓI:>bra now0C7.csn:l architektura
lub po prostu naga tego krolju. Imercsuj'lte ~ plakaty reklamowe np.
duit~kjej kolei. sklepu samoobsługo
Wego czy iouIiska pod Kop:nhagą.
Pr7.ejmuj4ca kompozycja przypomina o losie Żydów w październiku
1943 r. To gwiaula Dawida" której
górne ramiona pr/.ck.walcają się w
szyny kolejowe -drogę, która wiodla
doobozówzaglady. Wlej samej gak.,-jj możemy zobaczyć rezultaty kOIlkursu na pomnik upamiętniający AK
Podokręgu Rzeszów. Nasi rzeżbia
nenie wyszli ~ fOlTl'l;oIxlisku.ocla w koronie i styłizowanegoznicza .
KroIuje tu bana! kootr.astujący z ży
wą wyobraiJtią duńskiego anysty.
ANTONI ADAMSKl

Przypomnienie sylwetki
Stanisława Reymonta
z okazji
75. rocznicy
jego śmierci.

6.00 Kawa czy herbala'!
7.30 TelezaklJpy
7.45 Przygody Sindbada - serial prod.

obok banału

sp:lSÓb udaje się: widza zaintcresow~

Zabójcza

7.00 Telezakupy
7.'YJ Ozierrii kraM
7.50 Studio u/ody
8.00 Program lokalny
8.30 M jak mi!ośćserial TVP
9.20 Gdzie diabet
mówi dobranoc serial.obycz. prod.
USA

6.00 Piosenka na ży·
czenie
7.00 Swiat według Bun·
dych - serial kom.
prod. USA
7.25 Pok&lT'lOn - serial
anlm.
7.50 PoHtyczne gra@i
8.00 Skrzydła - serial
kom. prod. USA
6.30 Wysoka lala-sarial prod. auS1fal.-

10.10 McGregorowie
- serial P/zyg.
prod. aust/al.
alT\łfyk.·nlem.
9.30.Zbuntowany
11.00 Magazyn Eks·
presu Reporterów
Aniot- telenowela
11.55 Fammacla
prod. argent.
12.25 Sląska taDa 10.30 Fio/ella - seffel
obycz. po'od. perow.
(powl.)
13.15 [)oI(lor z atpej- 11 .30 Zatoka nieszczę·
skiej wioski - seślivłycn kochank6w
rial prod. niem- serialobycz. p/od.
austr.·wI.
",o.
14.05 Powrót do S~r- 12.30 Idż na catość wood
serial
show
przyg. prod. USA 13.30 Graczyi(owie - se14.30 Euro OJlz - pr.
o.
14.00 Macie, co chcecie
dla młodzieży
15.00 ZłO!OpO lscy -Pf.foz.
serial
14.30 4 ~ 4 - mag. mo·
15.30 Krzyżówka
toryzacyjny
15.00 Batman- serial
szczęścia
16.00 Paoorama
anim.
16.10 Na dobre l na 15.30 Informacje
złe - serial TVP
15.50 Fundacja Polsat
17.1 0 Parafia 2000
t5.55 Z głową wchml,l17.30 Program lokalrach - senal ooycz.
prod. bfazyl.
16.30 Panorama
16.45 Xena. wojoYmlcza
18.50 Dw6jkomania
księżniczka - serial
18.55 Jeden z dzieprzyg. prod. USA
17.45 Fiorella - serial
sięciu
19.25 WslecI- magaoI>yoc.
tyn Intemetowy
18.35 Kurier TV
19.30 Radośt : Ewo· 18.55lnlorma<:je
pejskie spotkanie 19.05 ZbI.Intowany Anioł
mlodych Taize - telenowela
20.00 Rodzina zastęp·
Wa/szawa
20.00 Tajemnice R~
cza - serial kom.
sji: Zombie - pr.
"'"', pol.
20.30 Biali nie potrafią
poblic.
20.50 Dw6jkom~nia
skakać - film obycz.
21.00 Panorama
po'od. USA
2120 Sport -telegram 20.50 l osowanie lOT·
21 .35 Wiecz6r z Ja·
TO i s zczęŚliwego
glelskim
numerka (w prze·
22.20 Wieczór lilmo,
rwie)
wy kocham kino: 22.35 Kurier sensacji
G/a o hollOr-dra- 23.00 Inlormacje i bizmat prod. USA
lleS intormacle
0.35 Gamerimage
23.15 Ni!yczne graffiti
0.50 Wieczór arty· 23.25 Dui:a przerwa styczny: Mathew
serialobycz. prod.
Boume - film dok.
poIsl\iej
prod. ang.
23.55 Magazyn ligi MI·
2.05 Zakończe nie
strz6w
1.00 Kurier TV
PlO\Ił'amu
120 Różowa landrynka - magazyn ero·
tyczny
1.50 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

-

0'

Piątek

Andrzej

Historia o
niej córki
zaczyna

TVP 1

pod rzeszowskim ratuszem

Wyobraźnia

skręta mi

b ieźy ...

dyrektorem naczel nym Filharmonii Rzeszowskiej
członk ie m Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej 2000
w piątek w Warszawie rozdyskutand cofną się - do karleni

poczyna się Kongres Kul tury Polskiej. Ua.cstniczył pan w pracach
jego Komitetu Organizacyjnego obok mjn.Juliusza Brauna. JÓzefa Gierowskiego, Gustawa H ol~
ubka. Henryka Kluby, J anusza

Stronę przygotował

6.05 POfyWf sa/ta-

7.00 Przez mapę na gapęanim. serial prod. polskiej
7.25 Opowiastki - serial po--yk.
6.45 Telesklep
puIamonal#.owy dla dzieci
7.00 AlI- serial kom. 7.30 Antek Mrówka - serial
p/od. USA
animowany
7.30 Kapilan Plane- 6.00 Aktualnośd
8.10 Kwadrans z posłem - pr.
ta - serial anim.
8.00 Przybysz z
publie.Jerzy Osiatyński
gwiazd - serial
- poseł Unii Wolności
dla dzieci
8.35 Kassandra - teleoowela
6.25 Pino!Oo - serial 9.25 Książki l g6fr.ej półkianim.
prezentaąa nowości wy.
8.50 Rozmowy wt~
9.30 8p;ltkania z taaką rybą
Iw
9.30 Daniela i przy- pr·lWadnikowy
jadele - teleno- 9.45 To j&st temat
wela p/od. mek- 10.00 Jatm Newtona - serial
.jI<.
popuI:amonaukowy
10.20 Telesklep
10.30 Kalejdoskop TV Rze1\ .20 Esmeralda serialobycz.
10.45 EdIa regioo6w-pr. pll'
12.15 Ananasy z mojej klasy - pr. róz. 11 .1 5 Hrabina Cosel - polski
13.20 O cochodzi'! serial kostiumowy
teleturniej
t2.00 Reportaż
13.50 Strachy na la- 12.10 Kslążki z górnej p61k1chy - serial anim.
PfElzentacja /lOwości WI14.1 5 Kapitan Piane·
dawniczych
ta - serial anlm. 12.1 5 Muzyka łączy pokole·
14.40 Przybysz z
nie!?
gwiazd - serial
13.00 D<m Fo i Franca Rama:
15.05 PinolUo-sarial
Nobel dla dwojga - kan.
anim.
filmKalejdoskop
"'"
15.30 Magazyn NBA 14.00
TV Rze·
16.00 ,AJł - serial kom.
"ÓW
p/od. USA
14.10 Projek1anlłl.l- serial
16.30 TVN Fal\ty
14.35 Europa wzagrodzie
16.50 Valeria - serial 15.00 Eneduerabe: ZaczaI~
obycz. prod. ar·
wany świat. .• - pr. popoi.
gen!.
dla dZieci
17.45 WIZjer TVN
15.30 Zdrowie i medycyna 18.1 5R02mowyw t~
Niebezpieczne zabawki
ku
15.45 Wltlźa - teleturniej
19.00 TVN Fakty
16.15 Kalejdoskop aktualn~
19.25 Spor1
ści
19.35 Porywy serca- 16.25 Muzyczna skrzynka
serial obycz. pror:!. 16.3OZegnaj RodIe1e8er-semeksyk.
rial dla mlodzieży, pl'od.
20.30 Zabójcza przy·
pol","
j ażń - Wm sen· 16.55 Książki z górnej póI1<1sac. prod. USA
prezentacja nowości wy'
22.25 Na ratunek dawoiczych
serial dok.
17.00 Sporkania z laaką rybą
22.55 TVN Fakty
- pr. poradnillowy
23.05 Kropka nad i
17.15 Czas dla lelewidzów
23.20 Agent - pr. rOl. 17.30 Aktualnośd
0.10 Drew Galey 17.35 Panorama powiatówShow - serial
17.50 Poza rroiaslem - Gmink""
0.40 Wizjer TVN magazyn sensacji 18.00 Aktualności
18.20 Dziennikarze pytają. Dr
iro~
1.10 SuperglIny Zygmunt Sosnowski mag. poHcyjny
AQMq'a Własności Rolnej
1.40 Granie na za·
S\Iartlu Państwa - dyfektor
wołanie - pr. roz·
Oddzialu T&fenowego w
Rzeszowie
""0",
serial obycz. j:łod.

,...

"

"'"

,,,,,,-o

"'' ""

18.4ORyszard~ ilk-

SZUla Dodziak w Rzeszo·

wio
19.00 Ameryka - czeski film
łabo

20.35 T&lekl/rier - magazyn
21.05 MIość inamię!ność - sa·
rial obycz., prod. meks)1t
2t.3O Aktualności wieczorne
21.45 N!ezwY.<Ii - felietoo
22.00 To jesl temat-lep.
22.15 Książki z górnej pćlkiprezentacja /lOwości wy-

-.

22.200:Iuyj ~ś""'at-pr.
"",

22.35 Ameryka,skj Kid<boxerarn&l"y'ila,ski film laD.
0.05 Progarn na środę

SPORT

Stronę przygotował Jerzy Nachman

SKH bez Skokana
Jeszcze w niedzielę wieczór podczas meczu z
GK$-em Katowice prowadzjł
w boksie drużynę SKH. W
nocy opuścił Sanok, udając
się do SłowacjI. Czy to już
definitywny rozbrat z Sanockim Klubem Hokejowym trenera Milana Skokana ?
sanockim środowi s ku sportowym znów 7.aWrJ;l lo. K iedy wydaw ało się. że spra wy w
klu bie wre szcie zac7.ynają się
układać, czego dowodem bylo zatrudnienie s łowa ckiego szkoleniowca i nawiązanie obiecuj" cych
kontaktów z prqszł ym sponsorem. w i adomoSć O wyjc;i.dzie trenem zszo kowa ł a ws~.yst kich ,
- Rzeczy w i ści e. po niedziel nym meczu zGKS-em Katowice
trener Skokan wyjechał do rodzinnego Poprddu . Wiedzieli ś m y
o tym . Do wyjazdu zmusiła go
nug!!1 skomplikowana sytuacja r0dzinna zwi ązana z osobą jego sy-

W

nie był w stanic
powiedzieć . czy rozstaje się z drużyną i Sanokiem na drieil. tydzien
czy na rok. Pros iliśmy go, aby po
rozc7.IIaniu sytuacji natychmiast
powi :ldomił nas o wszystkim. i o
to.uby koniecznie przyjechał we
wtorek na mccz z Uni". Obiecał
nam to- powiedział "Now;inom"
Franciszek Kwiatkowski. wi ceprezes ds. sponowych.
R ównocześ n ie Kwiatkow ski
zdemen tował plotki mówią cc o
tym. iż przyczy ną opl.lS7.czenia Sanoka przez M ilana Skokana bylo
niedotrLyman ie zobo wiązan fi·
nansowych wobec niego. ~ Mieliśmy z nim uregulowane wszelkie
płatności. co oświadczam publicznie - st wierdzil wiceprezes SKH .
Pozostaje mie ć nad 7.iej ę. że
sprdwy rodzinne trenera Skokana
uloią się na tyle dobrze. że bę 
dzie mógł kon t ynuow ać rozpoczętą pr/.cd trzema tygodniami
pra cę szkol cn iow~1 w sanocki m
klubie.
MARIAN STRUŚ
na,

Wczoraj omy łk owo zamiast
fotogrufii K atarzyny Wojturskiej
za mieśc i l i ś m y zdjęci e i nnej bylej akrobat k i. M agdaleny Szlache tk i . D z isiaj naprawiamy
swój błlld przed st a wiając fotk ę
sympatycznej. młodej rzeszowski ej sportsmenki. Obie zawodni czki i Czy telnik ów za pomyłkę przepraszamy .

s kład~.ie . :Ile mimo to nie zdolała utncC nosa Kominkom. Mecz
był zacięty. a obydwa zespoły

szc7.egó lną uwagę zwrac ały

POLONIA II: Garbacz 12, Jakubów
11 , Miller 15 (113), Plocica 22 (313),
Galanty 21 (21:3) oraz Marchwiński 4,
Jablońskl 4 (113), Pllek 0, Kędzlot 0,
Wo~owlcz l .
KOMINKI: S6wka 22 (113), KuzJora
11 (1.3), Ucinek 16 (213), Wiat 9 (1.3),
Szydeltco 26 (213) oraz Pusz 4, Maksymowlcz O. Maślanka O, Podoiec 3, K~
szutaO.
Sędziowali : Jan Kuniec I Krzysz10f
Kolaczek (obaj Przemyśl). Widzów ok.
200.
Polonia

l.ugr'dła

z

MĘSKA

w

POLONIA II PRZEMYŚL
• KOMINKI GROZ SOKOŁ
ŁAŃCUT 90:91
(23:21,18:20, 18:18, 20:20,
dogrywki 7:7, 4:5)

I - łi gowcami

na
W utaku ze strony Polonii brylowali Płocica i Galanty.
LI gośc i dobrze gral Szyde łko (17
zbiórek) i Sówka ( II zb.). Koncówka IV kwarty ?.d awała ukłndoc
po myś l i prqjezdnych. Dodatkowe emocj e zapew nił cdny rzut
Plocicy. W I dogrywce najpierw
było po równo. później Komi nki
prowadziły 4 oczkami , strata Pusza na 3 sekundy przed sy reną
po'J:woJila Polonii wyrównać . Drugi overtime to j u ż prowadzenie
lancucian . Punkty na w agę wygranej uzys kuł Szydełk o.
tor
defensywę.

l . Kominki
2, MOSiR
3. Polonia li
4. Siarka
5. Resovia li
6, Kontra

4
4
4

4
3
3

8 402:346
7 340:341
5 341 :325
5 30423'
4 298:2n
3 224:284

WSKROCIE
• B y ły sclekgoncr piłkllrskiej reprezentacji Anglii. Terry Venabies. zostal w poniedzia łck trenerem drużyny M iddlesbroug h .
Podpi sał kon traKt do końca obcenegosezonu . BrylIn Robson. Który by ł glównym trenerem Mid dlesbrough od maja 1994 roku.
nic 7.os tał zwolniony. Będz ie zajmowal s ię transferami piłkarą .
• W rewanżowym pojedynku
trzeciej rundy szachowych mistrwstw ś w iata ADE, rozgrywanych w Delhi, Baniomiej Maciej:!. (Polonia GSM W arszawa) ponownie 7.remisowa ł z reprezentującynl w tym turnieju S łowe nię
A leksandrem Bielawskim.
.Albin Mikulski za!lał nowym trccerem piłkarzy Polonii Wan;zawa.
Zastąpił on Dariusza WdowC'L}'ka,
który po rundzie jesiennej pueszedł
do OrIenu Płock . Asystcnlem Mikulskiego, zaj mującym s ię szkole-

na 10 najlepszych sportowcOw
woJ. podkarpackiego w 2000 r.

~

dl. Czytelników
_ Telewizor

• Wie!a stereo
• Narty
• Namiot
. Torba turystyczna
• Rakktta tenlaowa
• Dres sportowy

• Łytworotkł

• PiłkI futbolowe

I do siatkówki (2 zestawy)

,

TYPY RADIOWCOW
Wczoraj

rozpoczęłlśmy

dru-

gi etap naszego 41 . Konkursu
• PlebIscYtu. Przyszedł czas
na głosowanie. Spośród 39
sportowców zamieszczonych
na liście wybierać będziemy
dziesiątkę najlepszych.
ako pierwsi do naszej zaba wy
p r zys t ąp ili koledz.y z Radia
Rzeszó w . Red:lklOrL}' Andrzej
Klee i Krzy sztofStachowicz 7..'1prezentowali swoje typy. SOl one
o tyle ciekawe. że ..mdiow:( dzies i ,ltkę zd ominowały panie . Damy

J

zajęły bowiem aż szest miejsc w
zaszc1.ytny m gronie 10. najlepszych sportowców 2000 roku .
010 typy dziennikarl:Y dzialu
spo rt owego Radia Rzeszó w :
I .Marta Niewczas. 2 . lzabcla Zatorska. 3. Katarzyna Wójcicka,
4.Andrzej Tomaszewski . 5 .Andr.rej Piechota - Tomasz Wlezien,
6.Elibieta Kulpa , 7.Agata Karczmarzewska. 8. B ogu s ław Sanocki .9 .Marek Kachaniak. 10. Kin ga Stefanska.
Zapraszając do głosowania na
zamieszczanych przez nas kupo-

nach prlypominamy, iż każdy czy·
lelnik moZe dostarczyć do redakcji
..Nowin·' (35-0 16 Rzeszów. uj , Kraszewskiego 2) osobiśc ie lub za pośrednictwem poczty dowolną ilość
oryginalnych kuponów (wyciętych
z gazety). na których zostaną wytypowani najlepsi spośród sportowców umieszczonych na l iście.
Glosowanie będ zie trwać do 28
grudnia. Następnie Komisja Kon kursowa szczegółowo policzy glosy . W yn iki plebi scytu zos t aną
ogloszone na Balu Mist rzów
Sponu. który 13 stycznia 2000

roku odbędzie się w salach hotelu ..RzeszÓw". Tam też pr.reprowadzimy losowanie nagród (l i stę
zamieszczamy obok) w ś ród
uczestników glosowania.
PrLewidujemy również wybór
nagród honorowych dla najlepszego trenera i talentu roku. Tych
laureatów wyb iorą dziennikarze,
czytelnicy natomiast zadecydują
w glosowaniu kto znajdzie s i ę w
dzi esiątce najlepszych.
Bal Mistrzów Sportu będzie
bczpoSrednio relacjonowany przez
Telew i zję Rzeszów . Zapowiada
sit; atrakcyjnie: Wystąpi ś l ąski kabaret Rak , wszystko wskazuj e na
to •.że podobnie jak w ubiegłym
roku sportowcy, zaproszeni goście, kibi ce i dziennikarze bawić
s ię będą przy d:iwięk ach muzyki
?..espolu Stelaris. Całą imprezę poprowadzą p rezenterą Telewizji
RzeszÓw.
nach

Z nich wybieramy najlepszych

KOSZYKOWKA • III LIGA

Horror

•
'nowmy

Nagrody

Wyjeżdżając

Szlachetka zamiast Wojturskiej

5 grudnia 2000 r. •

niem brdmkarLY, został Zbigniew
Podalik. 11 kierownictwo drużyny
objąl Marek K ęska. Z piłk.u7.ami
Po lonii Mikulski spotk:!. s i ę na
pierwszym tn:nin!,'U po okresie urlopowym, 3 stycznia - w dniu swoich
eztenl.ziestych trzecich urodzin .
. Mit;.dzynarodowy Komite] Olimpijski. podczas obrad w Lozannie,
zdecydowal . 7.c przez nąjbli iszych
l O hll nie będzie mowa pr/.ck:uywać obrazów z Igrzysk Olimpij skich za pośrednictwcm internetu.
• Mistrwwie koszykarskiej ligi
N BA , zawod nicy Los A ngeles
Lakers, wygrali kolejny mecz.
Tym razem ..Jez.iorowey" pokonali na w lasnym parkiecie Dallas
Mavericks 99:97. Pierwszoplanową postacią w drużyni e Phila
Jacksona był mowu K obe BryanI. Skrzyd łowy gospodany rLU ci/ 38 punlctów. z czego 23 w drugiej poło wi e meczu.

MARIUSZ BORCZYK - kierowca Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie , ALICJA BRZĄKAlA - zawodniczk a Lub aczowskiego
KlUbu Karate, TOMASZ
DEMKOWICZ - napastnik
i kapitan drużyny Sanockiego Klubu Hokeiowego.
EDYTA DOBRZYNSKA piłkarka ręczna l-ligowej Jaroslavii, REGINA FIAtEK
- piłkarka ręczna l-ligowej
Jaroslavii, DARIUSZ GÓRNIAK - skoczek do wody
SIali Rzeszów, GRZEGORZ
GRZYB - kierowca Klubu
Molo-Car 93 w Rzeszowie,
MARIUSZ HADUCH - pingpongista Izolatora Zapal Boguehwala, MAREK JONASZ - zawodnik Sanockiego Klubu Karate , MAREK KACHANIAK - pilot
Aeroklubu Rzeszowskiego,
AGATA KARCZMARZEWSKA
- sialkarł<a Melnoksu Autopartu Stali Mielec, ANDRZEJ KOWAL - siatkarz AZS-u WSP
Resovii Modex , ANDRZEJ

KOZDRAŃSKI - skoczek do
wody Stali Rze szów, MACIEJ
KUClAPA - żużlowiec Si ali
Rzeszów, ELżBIETA KULPA
- siatkarka Melnoksu Au~opar
lu SIali Mielec, WANDA LITYŃSKA-5YOORENKO - pingpongistka Siarki Tarnobrzeg.
SEBASTIAN LUBAŚ - pingpongista AZS·u Politechnika
Rze szów. WrrOLD MAZUR panczenista Zrywu Sanok, MACIEJ NALEPA - bramkarz drugoligowej Stali Stalowa Wola,
MARTA NIEWCZAS - zawodniczka sekcji karate AZS WSP
Azeszów, MARCIN OGRODNIK - pilkarz ręczny Wisły Sandomierz . ANDRZEJ PIECHOTA, TOMASZ WLEZIEŃ akrobaci Stali Polimarky Rzeszów, DAWID POWĘZKA badmintonista l-ligowej (seria
B) Stali Nowa Dęba ,TOMASZ
PRZEWROCKI- koszykarz I-Ii·
gowej Polonii Przemyśl , MARCIN RZEGOCKI - koszykarz 1ligowej Stall Sl alowa Wola,
BRYGIDA SAKOWSKA akrobatka Stali Polimarky Rze-

Kazimierz

Upień

SZÓW, BDGUSt.AW SANOCKI
- sztangista PoIbutu PrzemyŚl,
KINGA STEFAŃSKA - pingpongistka Siatki Tarnobrzeg,
STANISlAW SURDVKA - zapaśnik Stali AzeszÓw. MACIEJ
SZEIB - koszykarz i wychowanek l-ligowej Aeso vii, TO·
MASZ SZMUC - czołowy pił
karz Tłoków Gorzyce, ANDRZEJ TOMASZEWSKI - zapaśn ik Wisłoki Dębica , TOMASZ WAWRZKIEWICZ bramkarz drużyny Sanockiego
Klubu Hokejowego , MAREK
WISZ - bilardzista l-ligowej
Osemki Azeszów, KATARZYNA WOJCICKA - panczenistka
Górnika Sanok, JOLANTA wy.
MLATIl- łuczniczka ResoviiCukrowni Ropczyce, KATARZYNA WOJTURSKA - akrobatka Siali Polimarky Rzeszów.
IZABELA ZATORSKA - biegaczka Ludowo - Uczniowskiego Klubu Sportowegó .Ktośnianka • Wrocanka" MAŁGO
RZATA ZUBIK- pingpongistka
1·ligowego Naftomontaiu Górnika-Nafty Krosno.

super star

Plebiscytową erę zapaśni

ków rozpoczął reprezentant
StaU Rzeszów Ryszard Dłu
gosz. Paleczkę zwycięzców
przejęli po ni m dębiczanle Jan MichalIk i Kazimierz Upień.
zczcgólny rekord. pobity p6ż·
niej przez i nnego zapaśnika
Adama Sandurskiego. ustanow i ł
drugi z dębi eznn . Multimedalista
Wi sioki prrez trzy lata z rlędu cieszyi się najwię k szy m uznaniem
czytelników. Wygral bowiem nasz
Konkurs - Plebiscyt w latach 1 97 ł .
72. 73 . Kazimien Lipień oprócz
regularnie zdobywanych tytułów
mistrlll KrdjU, s ięgal wów czas po
srebrn y i brązowy medal mi StJ7.ostw Europy ( 197 1. 1972). brą
zowy medal olimpijski ( 1972)
oraz tytul mistrza św iata ( 1973).
Wprawdzie w kolej nych latach je.
go osiągnięcia były jeszcze więk
sze. ale wówczas plebiscytową ry-
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Nazwisko
Ad~

7.pln1m5lęRll ~pr.-<l

R·pt't'65 moich danych osobowych
I rOłOVftl'lI dla potntb kookul'5U.

c <) • ...,. """'"'

wali zacjc przegral z pi łkarLami
Stali M ielec .
Roll 1971 : \. Kazimietz lipień (zapasy W1SIoka Dębica). 2. Lucjana TreIa (boks .
Stal Stalowa Wola). 3,Stnsl<M ~
(zapasy , SIał RzeszOw), 4. Grzegorz Lala
(piłka nożna· SIal Mielec). 5. Marian Osta·
fińsIIi !Jjka nożna . Stal AzeszóN). 6. Jivl MchaIit (~ - WISiOO [)ębk:aJ, 7•.m K0koszka (boks .SIa) Rzeszów).8. Marek Ka'.
ban: /siatkMa · ResoYia). 9. Ryszard Olu·
~ (zapasy - Stal Rzeszów). 10. Franci·
szek Niemiec (koszykówka • Resovia).
Rok 19n: 1. Kazinierz lipień. 2. Gnegorz lato, 3. Jivl ~ 4, Starisław Iruoi
(~. AetokUJStaIowa Wola). 5.
Frardszek Nien'iec. 6. Ryszard 00Jg0sz. 7.
Andrzej Skrzydlewski (zapasy · Wisioka
Dębica). 8. ~ Kokosz!Ia, 9. Strislaw Gościriak(sialkówIIa· fłesoo,ia), 10. ZdzisIaw
Mytda (koszykówka. Reso'o'ia).

Rok 1973: 1. Katimien: 4»eń, 2. Grze·

gon: lala. 3. Józeflipiefl (zapasy. WISIeka DębIca). 4. Jan DoITMki (PIka nożna

Na zdjęcru : Sędzia unosi r{łkę Kazimierza Lipienia po zwycięskiej
walce dębickiego zapaśnika z Andrzejem Supronem.

. Stal Mielec). 5. Henryk Kasp&rczak (piłka
nożna . Stal MeIec), 6.JaII Michalik. 7. Ryszard Swierad (zapasy ' WlSIoka Dębica).
8. Andrzej SkrtydIewski. 9. Luqan Trela .
10. l dzislaw Myrda.
oprlIC. roy

nowiny _
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Podsumowanie

piłkarskiej

Stronę przygotował

jesieni : Polonia

gromiły Gwardię Wrocław, są

faworytkami tego spotkania.

za miodymi. perspeklyw icznymi .
piłk arzam i i, jdl; ty lko pozwo l ą
nam możliwośc i finansowe , zechcemy ich spróbować w naszy m
klubie .

pa , liderka mieleckiej d rużyny.
która ma najwięk sze doś wiad 
czenie ze wszystkich mielczanek
w pucharowych występach. - Po
analizie kasety z meczem Szwajcarek uwaiam, że niejesllo wca-

Trenerski

le slaby zespól. Nie będzie w ięc
łat wo,ale przy normalnej dyspo-

zycji leży w naszym zasięgu. Poziom siatkówki w tym kraju osmtnio znacznie s ię podn i ósł. Wed ług

ri..Cd rv:'elnoksc":, mnra!~n n~
czów I ... podr6zy. DZls (X:lJedynck ze Szwajcarkami. w sobot~ i niedzielę Iinal Pucharu Polski
w Bielsku-Bialej . J3 bm . w ramach Top Teams Cu p spotkanie
we w ł as nej tlali ze siowcnskim
zespołem Info nd Bmnik Maribor.
lny dni późn iej do Mielca prL.)'jedzie Nafta Gaz Piła . a 20 g rudnia cypryjski AEL Limas~ol.
- Oglądali śmy ka..-.etę z mCC7.em
rywalek. ale trud no nil jej podstawie o generalne wnioski . Przeciwnik ekipy Kanli by ł bllrdzo
s łaby i nie zm usił jej do gry na
pełnych obrotach - komentuje jerzy Komorowski, trener M elnok su. - N ie s ądzę jednak. aby
Szwajcarki by ły l e ps~..c od zespo łów z polskiej I lig i. Jeżeli nasze dziewczyny zaprezentują taką
fonnę jak w ostatnicb wygranych
s(X:ltkaniach, to powinniśmy sobie
poradz ić z pierwszym puc harowy m przec iwnik..iem. Atutem
Szwajcarek będzie w łll.~ na hala .
- Jei.eli chodzi o Puchar Polski, to będę namaw iał zespól. aby
zrobil wszystko. by siC odegrdc
na CentrosIalu i awansowac do
ści s łego fina łu . Jest to bowiem
smae7..1ly kąsek i każdy sportowiec
ma na niego ape tyt - kontynuuje
szko leniowiec. - Wracając do li gi i pucharów, to chcemy wy grywać mecze u siebie, bo na wyjazdac h sukces y p rzychodzą nam
znacznie trudniej . Nafta i Centrostal sq tru dny mi ryw alumi, gdy
jednak dziewczyny 7.agrają z laką
detem linacj" i wolą rewa n żu za
prLCgrany piCrv.·"iZY 1T\CC"".l jak przeciwko Gwardii i jef..eli br;dą stosowały podobnie trudną 7..agryW·

P

k~. to mogą zaszkodzić każdemu .
Op t ymist ką przed niedzie ln ą
es kapadił była także El żbieta

Kul -

nowiny

mojej oceny . Kant; można
do en l isii i Gwardii
Wroc ław na swoim parkiecie.
porównać

-

Naj grożni cjszy m

prt..cciwni-

Slowenki , mające już
doświadczen ie z występów w Liki em

d7..e

będą

Mi strzyń . Drużyny

nie "Znamy wcale, aJe

z Cypru

będzie

dzie

sobie do serca
ki epską grę. w efekcie której odniosłyśmy tylko trzy zwycięstwa.
D wa wyso ko wyg rane sety z
GWllrdią pok azały, ż.c stac nas na
wiele. Do czwórki będzie na m
c i ężko awan sować. chociaż nie
t wierdzę. że nie z najdziemy się
w gronie czterech najlepszych zespolów w kraju. Zajęcie miejsca
5-6 jest natomiast bardzo realne.
Ligajcst wyrównana. a każda drużyna niezwykle gro7J1a. Wiele zależy od dyspozycj i. od dnia.
Pani Ela nic ukrywała satysfakcj i ze znalezienia s ię na li ście
pretendentek do tytułu najlepszego spollOwca województwa podkallmckiego w 2000 roku. - Jeslem bardzo mile zaskO\.'zona. że
znalazłam s ię w gronie kandydatÓw w plebiscycie ,.Nowin". Ki b ice i koleża nki l i czą na mnie .
Zdaję sobie sp rawę . że m u szę
wziąc większy c iężar gry na siebie - zako nczyla siatk arka.

Kadra KanU Schałfhausen
Hui·Juan Su {urodzona w 1964 w:
wzrost 182 cm); Petra Scherrer
(1978/178): Miriam Oravec (1791184);
Batbara WICkner (1 97&'186); Martina Portmann (1974fI86); Veronique Ullman
(1981 1172): Dinatl Kilchllnmann
(19781168): Cornelia Colb (1 981 /1 80):
Trix Bl\lnner (19691172); Martlrta Gasner
(19801183).
m.b.

pozycją, mając w dorobku 24
punkty. To trochę za skromnie, jak na zespół mający w
swoich szeregach zawodników z I i " - ligowym stażem .
Gdyby w ostatnim meczu
przemyślanie pokonali u siebie Wisłokę Dębica , uplasowaliby się o trzy lokaty wyżej, a ocena Ich występów byłaby bardziej optymistyczna.

r.red rozpoczęciem mistrrost w
Polonia. wzmocniona Pawłem
Klocem z Hulllika KrM; ów i Walde mare m Ja rochem z sanockiej
Stali . zaliczana byla do faworytów
rozgrywel:. T ym bard zicj żc nic
d07..1la lll odczuwalnych ubytkó w
kadrowyc h , może z wyjątki c m
Dariusza Biemackiego. a ponadto w kilk u popradni ch sezonach
plasowa ł a s ię z re guły na wysokich miejscach . Raz nawet by ła
bliska awansu do II ligi, przegrywając rywalizacje 7..0." Stalą Sanok.
Czo lowq lokatę zda will się gwamntowac tabe warsztat trenerski
Jana Domarskiego. bardzo dobrego w latach si edcmdzies iątych
pi lkarLa, zdobywcy legendarnej
branlki na Wembley .

P

Startowy

niewypał

Niestet)'. jll Ż w dwóch pierws7.yc h meczach pol o niści zosta li
sprowadzen i nu ziemię - pnegrali na wyjt:Ździc z Cracovill o ra? u
siebie z Koroną Kiel ce. Remis w
Sanoku oraz zwycięslwo w Pncmyś lu nad Gó rnikiem Wie liczka
niC(;Q sprolongowały nadzieję, ale
potem znów byla ponó;k!i i Zale dw ie remis. przed w ł asnij widowni", ze slabym Lewartem Lubartów. Klubo wi dz ialllczc. doszli
do wn io sku. że .. miark.:I się przebrala" i zrezygnowali z u słu g Domarskiego. bo to zawsze łat wiej
zmlc.nić ttcnera. niż kilku pilkarzy .
Po 6 kolejkach Polonia. mając 5
pkt. zajmowała zaledwie 15. miejsce, a od ostatniej w tabeli drui.y.
ny d zi:,li ł o ją zale dwi e jedno
.,oczko .

Powierzenie trc nerskich obo45 - letniemu Krzysztofowi Sugierowi, prncuj;lccmu dot;jd z klubowij m lodzieżą, a wcu.snicj także z kilkoma in nymi lokalny mi ze s połami. o ka zalo s ię
dobrym pociąg ni ęcie m . Pr zynajm niej nll pewien okres. W dru iynic wycichly an imozje . :I 7.11wod ni CY bardziej skoncentrowali s ię na tym. żeby udowodn ić, ii
potrufią gme w fu tbol. PrlekonaIy s ię o tym : obecny lider - Uutnik Kraków, który zaledwie zremi sowa ł (3:3) u s iebie z Pol on i ą ,
ak tualna sąsi adka z tabeli - Res ovia (0:21 omz poprad ni dru goligowiec - Siarka , prregrywając
( 0:1 ) w Tarnobrzegu . Trzy me!:7.e.7 punkt(lw - debiut trenerski
jak maranie! Nad S:lnem zapan ował prl.csad ny optymizm. bowiem już w nast.;pnym s(X:ltkaniu
wszystko jakby wróci ło ..do normy". Po lonia niespodzie wan ic
ulegla (0 :1) u siebie SIali Rzeszów , co bylo przy s ł o wi owy"t
"kub lem zi mnej wody" .
w i ązków

Za

dużo

wpadek

Potem Po lonii szlo juz różnic .
Dobre mecze prze plataly się ze
slaby mi i ca łki em nkudanymi.
Jednak, gdyby w dwóch o~t:lIni ch
spo t kaniac h przed własną w idow nią nie stracilOl ona5 pkt (remis zSandccją i przegrana z Wis loką). t y l ko zai nk asow ał a pclnił

zdobycz, bylOlby po .jesieni" na 6 .
mi ej~u , ze str,lIą zaledwie piCc iu .. oc ~.ek ·· do drugiej lOkaty.
Wted y by ł a h y inna rozm o wa i
ocena. inne plan y.
- Dorobek druży n y jest poniiej
oczekiwan - stwierdzi l Jan Dudli.
kierownik sekcji pił karskiej MKS
Polo nia . - Po jcsicnnej rund zie
liczy l i śmy Oli miej sce w pie rwszej "szóstce"' . Obecne n ikog<l.
ani dzi ał aczy. ani szkoleniowców
i za wodn ików, nic s<lt ysfa kcjonuje. Miel ismy za dll ŻO wpadek ,
główn ie w Przemysiu i to ze sła
bymi ze... polami . Jednak dru ż}' na
mialn kilka bardzo dObrych meC7j)W, co jest potwicrd7.cniem. że
s tac j" na więcej. T eraz. w o kresie roztrenowania. rozglądam y s i ę

Wynikł meczów: na wyteżdzie
Cracovią 0 :1, Stalą Sanok

2:2, Niedźwiedziem 2:3; Hulnik iem Kraków 3 :3 , Siarką

Tarnobrzeg 1 :0 . Un ią Tamów
1: l , Proszowianką Proszowi·
ce 1:0, ladą Biłgoraj 0:3, Lublinianką 2:2; u słebie - z K0roną Kie lce 2:3 , Górnikiem
Wieliczka 1:0, Lewartem Lubartów 1:1, Aesovią 2:0, Jedynką Stalą Rzeszów 0:1, Pogonią Stasz6w 2:0, Dalioom
Myśłe n lce 4 :1. Sandecją Nowy Sącz 1:1 , Wisloką Dębica
1:2.. W sumie 6 zwycięstw , 6
remisów, 6 porażek; u siebie:
4 zwycięstwa, 2 re misy. 3 porażki; na wyJeździe : 2 zwycięstwa. 4 remisy. 3 porażki .
Występy : 18 - D. Jaroch, W.
Jaroch, B. Kawecki , Kloc,
Panklewicz. 17 - Galanty, Zaloga. 16 • Sle rżęga , Strzalkowskl, S zarek. 14 - Jabłoń
ski, Pastuszak, 13 - Hajduk.
11 - Kud, 8 - Kościelny. 4 Andruszewski, Habaj, Niemiec. 2 - Abram.
Gole: 5 - SiefŹęga , Zaloga, 3
- W. Jarach, Kloc. P astuszak.
2 - D. Jarach, Pankiewicz, 1Hajduk, B. Kawecki, 1 - samobójcza.

WYDAWCĄ:

(~z W~Stkimł działami)

•

fax

2-27-45

~zCzytelnbml:1el.8S2·11-49
0zW 11\~ 1el 852·27·52.

DzIIł ~. 1'IIIgIlyII

\OIIIIlIO'doiot,

kulhn - 1el.852-21·56. 852·27·51;
0tIIł tpOrIowy - tel. 1162-18-38.
KONKURSY (ul. Unii Lubelskiej 31
- t&l. 862.fi7-n.

R-PRESS ~ z 0.0 .•

~

-h

CodIlemej""'"

Dziś

gra Siarka

Z Finlandii
na wicemistrza
-

ŻYję i nic mi się nIe stało, a

z występu jestem zadowolona
- tak krótko scharakteryzowała swÓJ występ w Międzynaro
dowych Mistrzostwach Finlan-

-z

KROSNO tA. l.8wakowsklego 3t -lei. «(). 13) 4J6.fiH8I 4J6-44-45
Rzeslów.11 Uni llbeI:sIQaj 3.
SanoIt, tA. CarIóewna 1-IIII./Iu (O- t3) 463-17.fi1 i tel. 464.{)2·93; TeIeIofrt:C8IlIraIa - 962-84·71.
Ułtllykl Dot lił - lei. (0-13) 46H6-35. (0-90) 319·503
Pnrzes~ : RIIIIWl Popek - 1111.962-54-12.
PRZEMYŚL. ul. Barska 1S - tel. (0-16) 670·27-00. 67()'30-30.
nowin, SI! lIWlO2ar(n!ZN'<,.,,, lOwłl""'YJn,
67G-42-49
Pl. ISSHOt37..f5301. lIIdtU a5Q382
".;. _ ....
T.t.RN09RlEG. ut. MonUszki 20 - tel. (0-1 S) 822-22· t8
IiI ltl llIllIll Utl
St.lowl WolłI. al. Jana Pawia tl2sa - tel./lat (0-15)
()uk: ~~<lIak:mtSA
11-'2·43·96:
~aI\I GIa!y
OrbIta. ut. Rzeswwska '8 - te!. (o-t ..) 671)..32-34. l1li./1&11 (0- '4) ~: w 1!>iIstoidI)W05IId}\tl:h,t. S.l
....wa...<łI miojocI~; "'''''''' Ut19'1fjXlCllOlle
67().32·33.
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MIgIlynDomowy- !el.B52·27-40-.101

tel. 852-27-48

Półmetek 111- ligowych rozgrywek poloniści zamknęli 11 .

Nadrabianie strat

OOOZlAl Y REOAKCJI:

zulfpcll red. naczelnego:

Jerzy Leniart

WACŁAW BURZMlłłSKl

głos

K. Sugier prowad ziI Polonię w
12 meczóIch. Zdobyl z ni ą 19 pkt.
w bramkach 18 : 14 .Z wyja.zdów
przyw iózł 9 •.oczek"'. Go rzej bylo u s iebie. gdyż w 6 spotkaniach
lldało s ię- zgromadzić jedynie 10
pkt.
- Uważam , ze n ie os i" gnęli 
ś m y t,lk iego d o roh k u. k tóry
moglhy slItysfakcjonow:lc - pr/.y~_najc K . S ug ic r. - Oprócz dobrych meczów, j ak z Hutnikie m ,
Siarką. Resovi". Proszow i an k ą i
Pogoni:} St3.szÓw. miel i ś m y te ż
paf\' słabszyc h . Do prl.yczyn . które spowodowa ly nicpo trze bn"
stratę- punktów. za l iczyłbym kon 1U7Je kilku zawod ni kó w. w tym
podstawowego - M iros ława Jabloliskiego, ż6lte i czerwone kan ki. ;\ t a k że brak s portowego
szcz ę ś cia . G lów ny m na szy m
manka me ntcm by ł:l s ł aba s ku IC(;ZIlOSC strl.clecka napastników.
Nie c h cę wys t awiać ind ywidu alnyc h cenzurek , al!! na d ziś sytuacja jest tab , że zes pół o picm
s ię na czterec h filarac h - J ab łoń 
skim . Załod ze. K locu i Waldemarze J aroch u. Na inn ych pozycj nch mam y moż liwośc wymiany graczy. kt órą mniej więcej
preze ntuj " podob ny poziom .
K. Sugic ro wi ko ń czy się um owa z kl ubem I grudniOl. Po tem,
p rzez mies ilIc, pO l o n iści będą
wypoczywać . \V s ty czn iu po wn lana zosta nie nowa klubu wa
kaO ra . Byc może . będzie tei. nowy s7_ko le niowiec .
•

Centrala : (~17) 852-27-40

852-27-53. 852-27·5(.
GoIpoderkB: 852·21·5t .852.v-40-. 126

Mkm.rz redtkcjI:

Waldemar Jarach (przy pi/ce) byt jesienią jednym z podstawowych
ogniw Polonii.

wz i ęł yśmy

3S-016 RzeuOw, ut. KnIszewskIego 2
FIedIIktOl" IIIICZeIny:
JarosIaw A. Szczepański
I ustwca red. naczelnego:
pi:)tt Wróbel
Oatkisz DliopaIt
sekrtlan tedlkejl, aD! sekretariltu:
Tadell5l Z. On:ewiet\i

to

chyba najlalwicjszy ry wal - mówi popularna ..Wrona". - Nasza
forma rośnie . Po pierwszej run-

,

Przemyśl

Szwajcarska MIESZANE ODCZUCIA
przeszkoda
Dzisiaj o godz. 20 siatkarki
Melnoksu Auto part u Stali
Mielec rozegrają pi erwszy
mecz w grupie II Top Teams
Cup. Ich rywa~m będzie Kanti Schaffhausen, wicemistrz
Szwajcarii I zdobywca pucharu tego kraju. Mielczanki,
które przed wyJazdem roz-

Jerzy Nachman

dii zawodniczka Siarki, Kinga
Stelańska .

ki lk.U gier jestem zadowolona ,
ale pecha
Z
w losowaniu .
na samym
trafimiałam

Już

początku

lam na Ch i nkę i prleg rałam. Po
dv.'ÓCh kolejnych wygranych w meczu o wejście do S7.esnuSlki znów
tmfilam na Chinkę i pozostalo mi
wakzyć w gru pie o miejsca 17-24.
J e d l1ą gn; prregralam , dwi e wyg rJ I<lm. m. in. z Holendcrk:, Melisą Miller; zajęlam ostatct: ~n i c l i .
miejsce - opowi:tdala Kinga.
Wczomj StcfańskOj 7.astali śmy już
w Tamobrregu, gdzie zawodniczki
Siarki prl.ygotowują s ię do dzi,icjszego meczu z AZS ·e m WSZ
Ilrembud Konin. W popr/.cdnim sezonie obydwie drużyny walczyly o
złot}' medal - gór.J byly tamobr/.eża nki . Teraz sklad za wodniczek
Siarki jesl niceo ubo'i~~zy, 1.l1S w KOninie pozostały Miau Miao, Dorota
Nowacka i Jolanta Pęk,tła . a doszla
j eszcl.e drug:t C hinim - Zh:lOg
Yanan. Zapowiada się ciekawe widow isko - poc-Ł:llck o 15.30. MaWa

W SKRÓCIE
• Po lski sędzia Ry.s~.ard Wójcik z
Opola poprowadzi we wtorek jako arbiler głó wny spotkanie grupy B pilkarskiej Ligi M istrzów
po m i ęd zy tureckim Galatasa ray
Starnbuł a francuskim Pan s Sainl
Gcnnain (poc"Z:jtek o 20.45).
• Brazy lijczyk Gustavo Kuertcn
- po zwycięstwi e w tumiejll Maslers Cup w Lizbonie (z pul;\ na·
gród 3 .7 mln dol.) - po raz pierwszy w karierze zakończy sezon n:1
czele obydwu rankin gów tenis ist0\.Y ATP: ..Champions Race'" i
stary m rankingu "Ent ry List"' .
• H oke i ści New York Is landers
zremisowali po dogrywce z 001"00cą Pucharu Stan1cya, zespOh.'m
New Jc Tlicy Devils 1: 1. B ramk~
dla d ruży ny Islanders Zdob)'l Mariusz C7.crka wski i był 10 szó~ t y
gol polskiego hokeisty w sewnic.
• Amerykań sk i di.okej Chris Antley. zwycięzca wyScigu Kemucky
Derby w 1999 roku, zosta l :znalezion y martwy w swoim domu. Polieju UWal..a. 71:, bylo to mortIel"stW().
• Nap.1Stnik hokejowej ligi NHL.
C laude Le mie ux , klóry w OSInInim sezonie zdoby l 1_ ze~po lem
New Jcl"llCY Devi ls Puchar Stan ley n, podpi sał roczny kontrakt z
Phocnix Coyotes. Nie s ą z n3nc
finansowe szczegóły tej umowy.
• Zwycięzca obydwu rankingów
tenisistów ATP. Brazy1ijc:zykGusta vo Kuerten zllrobil w tym scw nie 4 mi lio ny 701 tysięcy . 610
dolarów. Na drug im miejscu zakonczy ten rok mistrz o limpijski z
Sydney. Rosjanin Jewgienij Kafie lniko w. Kaficlnikow zambii w
tym roku na korcie o pr.1wic milion
do larów mniej od Br.u.yl ijc7.yka .

BIURO OGlOSlEH 1REKlAM:
RleAów:ut. UiI ~ 3- El. (G-I7) 862-11-21. 862-84.35,
la: (G-17) 862-16-52.
ut. K~ t 39, tllAaI: a54-94-07
prlI!Z

cal:!! cIobt, w lObory t łwifta,

ul. 8 Marc& 3, p. 309. telAal: 853-1t-40
(w gocIz. 8-18. wlOboty 8.30 ·13.00 )

Krosno - Itl)lax «(H3) 436-61-18
Sanok - 1&1.(0.13) 464-42·93
Pl'lemyłl- let. (11-16), lu 670-27.00
Slalowa Woli -let Aa. (0-15) 11-'2-43-96
Tlrnobrteg - tel . (11-15) B2).20-H
~ca - lelAIII (0-14) 670-32·33
1IHoOQo",,_".OIotoglOOtoo\
1_._
. _"' .... _
__

_OiIIONoo\~·1oóot
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Stronę przygotowała Małgorzata Capińska

5 grudnia 2000 r. •

Śmierć

Najdroższe

matuzalema

Za powierzchni, handlową

W wieku 111 lat zmarł
amerykański emeryt z Oklahomy, wpisany do Księgi
Rekordów Guinnessa jako
najstarszy żyjący człowiek
na świecie.

najwięcej
zapłacić

na świecie trzeba
na 57. Ulicy w No-

wym Jorku. Czynsz za jeden
metr kwadratowy kosztuje
tam 7535 USD.
li śc ie mię.

rugie miejsce na
D
dzynarodowej finny
handlu
HeaJey &

Benjamin Harrison Holcomb ,
byly farmer. zmarł śm ierci " natural n" we własnym lóżku . Obecna
prt.y nim by ła jego 84-IcUlia córXa.
Holco mba wpisano do księg i
Gui nnessa w maju. gdy mi ał łl O
lat. K o ł ej ne i ostatn ie j u ż I I t .
urodziny obchodzi ł 3 lipca.
Choc i aż żył w epoce dwóch
wielkic h kon nikt ó w ś w i ato 
wych. w żadn y m z nich nie brał
udziału . Przed wysłaniem na
front w czasie I wojny uratowllto go to, że by ł jedynym ży wi 
cielem dla swoich czworga dzieci. Na fro nty II wojny nic trafil ,
bo byl. .. za stary. Mial wówczas
51 Jal.
Do domu opieki pr.lCn iooł siC w
wieku l07lat - w 1996 roku. Cod7,1cnnie odwicd7.ala go tam trójka jego dzieci - wsz.yscy m ają
ponad 80 lal.
PAP, Me

od

nieru chomości am i

Baker zajmuje paryska Avenue
des Ch amps-El ysćes (6062 dolary za metr kwadratowy).
Ten paryski bulwar od lat ..po-

Amerykanin Todd Suhn zmaga się z bykiem, którego ma powalić na
FinaIs Rooao Vi Las Vegas.

Harrison Ford. Sandra Bulkx:k
albo Antonio Bandems już nie_ _ _ pojaw;ć slo

w""',

_Ich pobytzw<ązany bę

dzte z promocją naszego kraju.

l

61·2' ł'.

\

..PoIska. Przygoda z happy endem"
Ilajnowszy pomysl na promoc1;
ml.9..cgo krnju w Świet.:ie . - Chcemy
ściągnąć do n.1S turySlÓw z zagr.micy
- mówi Paweł Kr.lykowski,rzt.'C7.Jlik
pmsowy Polskiej Orgwlizacji TurystyC7J"ltj. - Pomysł kamp;mii powstał
w wyniku wspólnych dzial:ui najwybitniejszych specjalistów branży re·
klamowej - dodaje.
Kooccpcj.1 opiera się na pr.lCdsta.
wieniu zagr..ulic'memu turyście !\liski
lakicj.ja};ajcst w rz.cczywistoSci. TrJ.dycyjOll. zalesiona. ale też noWOC'l.esna i zumanizowana. Dzięki kampanii reklamowej Francuz. Wioch. Nic·
10

------

••• I NA JUTRO
P rzeważnie

pogodnie. Be

opadów. Wiatr słaby, poIIJdni
wy_Sytuacja biometeorologicz

na korzystna.

mice, c:zy Hiszpan mo7..c
10. tU go do!ychc"lllS

pokochać

oostrnszalo. Kiep-

~kic drogi, Sredniejjakości

karnpillgi
i brak rozwiniętej infrnstru klury turySlyC"".lllCj.
PrL.Cd7.icrnj:}c się w Bicszc7.ooy,zo.
Slawiając samochód na pr.lydroinym
partingu i Śpi<IC w namiocie n."ld rzek ą f.KX'Zuje s ię niczym adept sztuki
przelJwanill. Gdy uda mu się już prLCkroczyć gr:micę naszego krnju, po
drodze zwicdz.aj:)c leŻ3jskie organy
oraz Wawe1.odetchniezadowolony,
że przyg0ll.1 rza:zywiśc ic skoric-lylu
siCszczęśliwie. Ale 1-1lpcwne po kilku mies i ącach. nar.te kając na brak
wrażeń w życiu codziennym. powróci do kr.tiu nad Wislą.
Pomyslod:J.wcy promocji chcą za·
trudnić do n:klamówek znanych :tktorów amerykańskich . - Myślimy o
Harrisonie Fordzie.Sandrze Bullock.

M

"Sami Swoi" w kolorze
Pokolorowane wersje " Samych swoich" Syłwestra Chę
cińslciego 0f8Z .,Jak rozpęta.,. II
" wojnę światową " Tadeusza

Chmielewskiego ukażą słę
wiosną 2001 r. na video I DVD.
nomysł

pokolorowania starych

r- polskich konx:dii zrodzil się: jUl.

MULTILOTEK
13, 15, 16, 18, 23, 29, 32, 38, 42,

49, 53, 57, 60, 63, 66,73i75, 79

rwOJ SZCZĘSlJWY
'. ",4~45

NUMEREK

26

dawno. Od poc7..ljlku mial U1CÓwno
zwolenników. jak i zagorzalych
pr'-CCiwników. W końcu podjęła się
tego Telewizja Polsat wspólnie ze
Studiem ..Oko", w którym powscal
m.in . film Chmielewskiego ,J ak
rozpętalem .. :' .
Technicw,! realizac,X: prt.cdsię
w/jęcia powiert.OOO doświadt"zonej
finnic z Hollywood ..Dynacs Digitał". W prlygowwania włączyl i się
taló.e obaj R:zyseny. Latem br. Jeny Slawicki - autOf ulj..'Ć do film u

\\'ESOLE IIISHJln .IKII\lI.lS~
QoOC:E

ziemię ,

podczas NalionaJ

Polska przygoda
z Banderasem

Na ogól pogodnIe. Wiatr slaby, południowy. Ciśnienie atmosferyczne wynosiło wczoraj
hPa, dziś będzie się wahać.

ulice

pruwia" swą pozycje na li ście najdroższych ulic świata. W 1998 r0ku Avenucdes Cllamps-E1ysCcs była czwarta. a rok później - tr7.ecia.
Na drugie miej sce ulica ta dostała się:

m.in. z..1 sprawą czynszu.

jaki zdecydowala się płac ić perfumeria Mariano. Jego wysokość
jest co prawda tajem n icą , ale wiadomo, że jest to czynsz rekordowy.

Trzecie miejsce na tegorocznej
Pitt Street Mali w

li ście zajęła

Sydney (4803 dolary), a czwarte

londyriska Oxford Street. PAP, we

ZASt.ypą E

POGODA NA DZIS •.•

wieczorem w Rzeszowie 997

nowiny

w...-....e

_Z';Hr '-""OOz,NQWY

.... 'So:J~ "";';Y.l.<CIROW"

.Jak rozpętałem n wojnę świato
wą" - wspólnie z kierownikiem pro.dukcji Zbigniewem SIankiem udal
si.. do Hollywood. by wybranym
!Zw. ,.strategiC7.Jlym'· klalkom n.'Idać
odpowiednią conack i barwę . Na
ich podstawie pokoloro....~.tnO później
cal~ każdego z filmów .
Na ponied zi ałkowej konferencji
pr.lsowej zaprezentowano dzienni k:trLOIlt fragmenty pokolorowanych
fil mów. Pr7.y,X:to je cieplo. choć w
kuluarach nic zabrakło przeciwni.
ków tego projektu. Najb.-utizicj konserwatywni ki nomani upierali si ę
przy opinii. -;..c filmy kręcone no. taś
mie czamo-białej tnkimi powinny
pozostać .
Na szczę..licie, czamo-białe wersje

obu filmów p07.ostaną nietknięte i
zawsze można będzie do nich .....rócić.
PAP, MC

Antonio Bunderasie - pn.ckazuje
rlCCznik Krzykowski. - Za ich pośredn ictwem pIwIUjemy wyeksponować na.-.t. kroj. Oc-.lywiście nie bcdzie
mogło tutaj zabmkl1l}Ć bicszczadikich
fXllonin - dodaje Krzykowski .
Kampania powinna ruszyć wiosną
2002 r. Reklama bcdzie kosztował 8
mtn dolarow. Jeśli plUgllO'.tyspmwd7.ą
się, powinna przynieść IOmzy wi9:ej.
Najbli ższe półtora roku pomysło
dawcy chcą poświęcić m.in. na 7..c·
br.mie niezbędnych pieniędzy , zain·
teresowanie osób i instytucji pr.l)'gotowaniem infnl.wuktury.
Do pr7..ekazu zostaną wykor.tystallC m.in. stacje telewizyjne CNN, VIVA2. Eurosport. Bi11boardy będą
rozwieszane na większych lotniskach
i dworcach kolejowych Europy.

uczeń

Pilny

Prezydent Rosji Władim i r
Pulln rozpoczął naukę angielskiego, by jeszcze bardziej zacieśni ć swą przyjaźń
z brytyjskim premierem Tony
Blalrem - podał tygodnik
"The Sunday Tlmas".
iemal
d nia Pu tin
N
tajniki angielszczyzny i, jak utrzymuj" wtajemn ik ażd ego

zg lębia

czeni,jest bardzo pilnym uczniem.
już dobrle rozumie. c hociaż sam
jeszcze po angielsku nie mówi.
Putin ,jak mówi" kremlowskie
Żr6d l a . rozpocz,,1 n au kę angielskiego wkrótce po swoim pierwszym spotkaniu z Blairem. Zród ła
te mówią, że Putin ..traktuje lekcje
bardzo powaznie. Prag nąłby móc
rozmawiac z 8 ł airem po angielsku. poza tym ma już dosyć bywania na m iędzynarodowych SpD-

z Putina

tJcaniach, gdzie nie może wygłosić
nawet malego przemówienia".
W ei"gu swej prezydentury Putin spotkal si ę z Bluirem już pię.
ciokrotnie. Razem - obaj wraz z
żonam i - byli w leall7..e opery i ba·
letu w Petersb urgu, pr.ly zastawionym stole ustalili. że będ,! do
siebie mówić po imieniu: Tony i
Wołod ia .

Cieple stosunki Putina i Blaim
porównuje się do pnyjaź
ni innej pary polityków: bylego
prezydenta Rosji Borysa Jelcyna
i bylego kanclerza Niemiec Helmula Kohla.
Jednak. jak mówią observ:atony. kontakty Putina i Blaira nic
osiągnęly jes7..cze tej intymności ,
kiedy to prowadzi siC przyjaciela
do bani (rosyjskiej łaźni) i bije s ię
go brzozowymi witkami. jak to
ponoć robi Ji Jelcyn i Kohl. PAP, UC
często

BARTOSZ BĄCAl

Kalendarz
"Korzenia"
Chcąc nie chcąc. supcnnistrz
chodu . Robert Korzeniowski. bę
dzie mus ia ł zdobyć ..zloto" także
na kolejnej olimpiadzie. 0 16idyr.
gencrolny :lakladów Pieczywa Cu·
kierniczego "San'" w Jarosluwi u.
sponsoruj"cych zawodnika. wn;czając mu w Ratuszu prezent w
postaci oryginalnego kalendami
na lalU 200 1-2004. poprosiI go.
aby pod dat'! startu w igrzyskach
olimpijskich w Atenach za p i sał
.. W ygrać!"', podobnie jak to uczynil w Sydney.
Popularny "Kor.reń", maj ący w
dorobku trzy olimpijskie tytuły. zło
żyl stosowny podpis. za L'O zebm!
burzę. oklasków zapT(N.OOych gof.ci.
Jednak 7..11Stl7.cgl: - A jak nie zdo~dt; medalu . to i tak zwyciężę.
Trzymamy za slowo!
wab

P~:nąQ!I E

Tęsknią

za śniegiem

Nie tylko dzieci z utęskn ieniem
na opady bialego puchu.
Ś niegu spragnieni
już drogowcy. W tym ro ku ci przemyscy
w)'r-JŻnie się pośpieszyli i już w listopadzie poustawiali przy drogach pl astikowe zaslony przeciwśnieżne. Pośpiech. pewnie uzasadniony. by ł chęci" ubiegnięcia
czek ają

S"

tekstów dziennikarzy o zimie. która znowu zaskoczyla drogowców .
Tym razem mi ało być inaczęj i
bard2.iej nowoczesnie, bo zamiast
czarnych siatek przy drogach pojawily się. równiutkie rzędy estetyczniejszych pomaranczowych. I
wszyslko na nic , bo śn iegu jak
nie bylo. tak nic ma.
nz

CI \1; () \1 SZ\ .Il TRO
DLACZEGO
NIE POWIE·P ZI ·
AŁES MI
WCZESN IE:J.
ZE MOZNA
DZWONie
~KOSZT

OCI&IERA:I"'\CEGO?
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