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Gangsterzy skradzione pieniądze
przesyłali w maskotkach

Do banku
z granatem
TARNOBRZEG. Sąd Okrę
gowy skazał na kary od 6
do 8 lat więzienia czterech
młodych ludzi, którzy w lutym br. zrabowali 150 tysię
cy złotych w oddziale Kredyt Banku PBI w Janowie
lubelskim. Rabusie grozili pracownikom bronią palną

i granatami.

18

1utegO pracownicy PBI
zauwa ż yli w c hod zącego

do banku mę żczyznę w obszernym p łaszczu i peruce . Ten wyc iągnt]1 spod plaszcza bron i
krz yk n ą ł "to jest napad, wszy~
scy na ziemię". W chw ił ę póż~
niej do środka wbieg ło dwóch
napastników w komi niarkach .
Zagrozili, że w razie oporu wy_
sa dzą budynek w powietrLe. Jako pie rwszy na z i e m ię padł
strażn ik Roben B. Bankowców
sk.rępowano taś mam i . Gangsterzy, po otwarciu sejfu kluczami
jednego z pracowników, zabrali 11 5 ty s ięcy złotych , 7,5 tys i ąca dolarów, 4 tysiące marek.
Po napadzie trójka gangsterów uciekala w pop łoc hu , gubią c po drodze k.o minia rki i
bro n . Zaalarmowanej po li cji
(pracownik banku szybko zerwal więzy i w ł ączy l alarm) nie

ANDRZEJ KOZICKI
TOMASZ ROMŃSKI

PKO BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA
Oszczędności

Tylko w . Nowinach"
znajdziecie aktualne
propozycje sylwestrowych
imprez.
Uwaga, organlzatorzyl
Czekamy na wasze alerty.
Drukujemy je bezpłatnie.
Czy{, str. 6.

udało się zatrzymać rabusiów.
C i, ab y utrudni ć po ścig, roz~
dzielil i się. Jak wykazil lo póż
niejsze ś l edztwo, ten. któ ry
uciekl z lupem, pieni :tdze za- , - - -- NOWINY szywal w maskotkach i przesyNA NOWY ROK
l a ł kolegom pocztą .
Policja nie miniI! w i ę k szyc h
Kto wygra
problemów z ustaleniem spraww
naszym
ców napadu . W Bi łgo raju g ło
konkursie
ś no sla lo się o kilku mlodych
ludziach szastających pi e n iędz 
na przepomi , klórzy kupili BMW . Śledz 
wiadacza
IWO ujawni ło, że w zamiar obświątecznej " ,'-_.:oJ
rabowania banku wtajemniczopogody
I zgarnie nagrony byl s t rażn ik Roben B. To on
dę?
Jak
trafić szóstkę w
pra wdopodobnie pod s unął pototolotka? Jaka przym ysł, aby w czasie skoku użyć
paralizato ra. Szczegół y napadu
szłość czeka człeka? opracowywano na dys kotekach . opowie wróżka, specjalSąd Okn:gowy najsurowiej po.nie dła naszych Czyteltraktował Sebastiana S. i Roberników zatrudniona.
ta B, którym wymierzy ł po Slat
Nie przegapcie ostatwięz i en i a. Grzegorz T . za kratniego
w tym tysiącleciu
kami spędzi 7, a Jacek B. 6 lat.
wydania naszej gazety I
Ponadto wszyscy oni ~dą musieli zw róci ć bankowi p i eniądze
Będzie wyjątkowe_ Już w
( naj w ięcej Jacek B. - 24 ,t ysi ące
piątek (29 grudnia) zdrazłotych , 2,3 tysi ąca dolar6\1f, 600
dzimy, dlaczego polimarek). Robenowi B. sąd zarecjanci mają przechla pakwirował BMW , Grzegorzowi
ne I jak dzięki pewnej
T . forda escon a,a Sebastianowi
wspaniałej damie mogą
S. volkswagena golfa.

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

Powszechna Kasa

• •

miejSCa

Bank Polski

-

Spółka

Akcyjna

Informuje, że w dniu 30 grudnia 2000 r, (sobota)
wszystkie placówki naszego banku
w Regionie Podkarpackim będą nieczynne

Z myślą o Naszych Klientach
w dniu 29 grudnia 2000 roku czas pracy
w oddziałach banku zostanie wydłużony do godziny 19.00.
SzczegOlowych inrormacji o czasie pracy banku
udzi elają nasze placówki .

Ż,cqm, Państwu Sl.C~śliwego Nowego

Roku

Bieszczady, Co
ma podrywacz Casano-va do Kleopatry? Dlaczego kamieniarza z Rudnika prześladował Lenin,
Udamy si, też ze
świeczką do_.. ostatniego miejsca na Podkarpaciu, gdzie jest ona nareszcie nlepotrzebna, Na
koniec szopka noworoczna - w której nie
oszczędzamy nikogo!
zarabiać

......... •••.•• •.•. .•.•••

Zakaz parkowania na chodnikach. Zmiany w kodeksie ruchu drogowego

MANDAT
lA
BARTOSZ BĄCAL

na skrzyw sygnalizatory z podśw ietlanymi zielonymi strmlkami. - Jeśli 1A1pali siC
zielona strzalka, moina będzie warunkowo pojechać w pr'''wo - dodaje podinspektor Puchacz.
Oczywiśc ie, prLCd wykon.miem
tego manewru. nal eży zatrlymat
pojazd i sprawdzić, czy dalsza jazda nie utrudni ruchu innym zmotoryzowanym ł ub pieszym .
Kolejna zmiana w ruchu drogowym to :zakaz opuszczania s krą
żowail prly zapaJonym czerwonym
sygnalizatorlC umieszczonym za
jezdnią . - Jeszcze do 31 grudnia
jazda w takim przypadku jest warunkowo możl iwa. W styczniu bę
dzie ju ż karana - mówi Puchacz .
Najw~j kontrowersji wzbudza
ł nna

sytuacja

będ zie

żowaniach wyposażonych

PODKARPACKIE. Od nowego
roku kierowcy nie będą mogli
parkować na chodnikach w terenie zabudowanym. Chyba że
dostaną specjalne zezwolenłe,
To jedna z kilku zmian w p~
pisach ruchu drogowego_

no 31grudnia musimy zapomniet

r o zielonych strzałkach namalowanych na tabliczkach pod sygnaliZlttorami świctlnymi. - Do koOca br.
dopuszczają one maiJiw.:tćskrctu w
prawo nawet podczas wł ączonego
czerwonego światła . Od l slyc1J1ia
malowane strzałki znikną - informuje podinsp. Bogumiła Puchacz,
rLeC1J1ik prasowy komendanUł w0jewódzkiego policji w Rzes7.oW1e.

Nie szastamy

pieniędzmi

podatników

Nowe auta

marszałka

PODKARPACKIE. Oprócz n0wej siedziby, która kosztować

trowersje wś ród mie szkańców
wzbudzil nie tylko zamiar budowy
wielkiego gmachu , ale także zamiar
zakupu dwóch nowych samochodów dla urzędu . Lancia i opel astra
classic będą k~"ZtowaC łącznie 150

będzłe 25 mln złotych , Urząd
Marszałkowski wkrótce wzb0-

si, o nowe
centra"
gaci

tery

samochody,

telefoniczną I kompu-

przenośne.

udowa Urzcdu Marszałkow·
skiego ma 7.ostać zakończona
w 2002 roku . W przyszłorocznym
budżecie województwa lIa ten cel
przeznaczono 14 mln złotych. Kan-

B

tysięcy zł()(ych .

- To nie jest zakup kolejnych samochodów, tylko wymiana starych
na nowe - tłumaczy marszałek Bogdan R:zońca .- Kiedyś lą lanciąjef
dził przez rok wojewoda krośnien
ski . Potem ja będąc wojewodą ją

zakaz parkowania oraz postoju pojazdów na chodnikac h w terenie
zabudowanym.
- Do kotica grudnia lllO"i.na wjechać samochodem na chodnik, pod
warunkiem pozosUlwienia swobodnego przejśc ia dła pieszych. Chyba,
że parkowania zabrania tabliczka
umieS7.C"lOlla pod znakiem - podkreśla Zbigniew Florek, komendant
Straży Miejskiej w Rzeszowie.
Po 31 bm. możliwość wjazdu na
chodnik bcdzie zabroniona, co 1.3korkuje podkarpackie miasta. W
Rl.eszowie jest zarejestrowanych
ponad 50 tys. samochodów . Parkingi w centrum miasta mieSZC'I.ą
zaledwie kilkaset pojazdów. Co ma
zrobić reszta lcicrov."C6w? - Nie wiemy, jak rozw i ązać ten proble m •
przyznaje F1orck.
u żytkowałem .

TerdZ nadal nią jeż
inni pracownicy UrLę
duoW sumie lancia ma na liczniku
już ok. 350 tys. kilometrów. Jej eksploatacja stała s ię bartlzo droga .
Według marszałka , w podobnym
stopniu zu żyty jest drugi samochód, którego zastąpi nowy opel.
Stare pojazdy zostaną spl7.edane.
- Naprawdę nie chodzi nam o
luksus, ale o skuteczność - zapewnia Bogdan R7.cń.:a. Gdybyśmy musieli poruszać się tylko po Rzeszowie, 10 chodzilibysmy na piechotę,
ak jeżdżąc po Polsce i za granicą
musimy mieć sprawne pojazdy .
Chodzi też o presliż województwa.
d~ . Także

WŁADYSU.W BOROWIEC

S tronę przygotował

LUDZIE I OPINIE

Dariusz Oziopak

SYLWETKA
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wego Ziemi Przemysklej
zakrólowały szopki, dzieła regionalnych twórców.
Tradycja budowania szopek sięga średniowiecza.
Pokaz scen z narodzin
Jezusa i nawiedzenia
przez trzech króli jako
pierwszy zorganizował
św . Franciszek z Asyżu .
W Polsce szopki ewoluowały wraz z historią kraju. Obok scen i poslaci z
życia Chrystusa. pojawiali się polscy bohaterowie, którzy przypominani
byli w szopkach ku pokrzepieniu serc i dusz.
Dziś tradycja budowania
szopek powoli odchodzi
w niepamięć (oprócz Krakowa). Jak zapewnił Tadeusz Burzyński, wicedyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
jego placówka podejmie
wszelkie starania, by do
tego nie dOpuścić :
- Już w przyszłym roku
chcemy zorgani z ować
konkurs I wyslawę
naj piękniejszyc h szopek
z catego
Podkarpacia.

Jar

PO RZEPIE

Czy młodzież pije
Nastoletni alkoholik to ktoś, ktoz
punktu widzenia pl7.cpisów w Polsce nie istnieje. Nie można go więc
piLyj:JĆ do szpitala na oowyk, nie
moWa też skierować on tcrJpię. Aby
s ię leczyć. musi najpierw skoilczyć
18 lat - napisała ,.Rzeczpospolita".
TytTlC7.a.'iCm z badan pileprowadzonych w 1999 r. wśród uczni6w
szkół ponadpodstawowych wynika,
że s poś ród wszyst kich suhstancji
psychoaklywnych. najb.ardziej rol.powszcchniony II naszych nastolmków jest a lko hol. A ż 90 proc.
uczniów mia/oz nim kont.ukt. Trudno powiedzi cć, czy po al kohol się
gaj:1 coraz mlodsze roczniki . Tak
jednak uważają praktykujący tenlpeuci, choci aż socjolodzy tego nic
polwierrl7..ają - odOO(o.....uje dziennik.
- Z ca l ą pewnośc ią można nato mias t slwi erdzi ć, że picie alkoholu przez na s tol etnią m l odzicż
s t:l ło s i ę s tat ysty cz ną nonn ą i to
jest w laśn ie problem numer jeden
- mó wi Janusz Sierosławs ki. socjolog z Instyt utu Psychiatrii i Neurologii w War.;:t.a,wie, współaut or
badan na temat używania prze z
młodzież szkolną substancji psydd, PAP
c hoaktyw nyc h.

NOWINY W INTERNECIE

Czego życzysz
ludzkości
Złói życzenia łudzkGScł

MAREK JAKUBOWICZ

w holu Muzeum Narodo-

J edna z nielicznych osób ,
których życiorys ollt-jmie Irzy
wieki: X1X, XX i XXI. Sred ni ą
żyda pols kich kobicl (77 la l)
prze krOC'Lylajuż o 30 lal !
Mieszkanka Prze myśl a. urodzona 16 maja 1893 1'. , rode m
z 8iałego I>unajca, Zahartowuna Sybiraczka ( 1940 - 46),
odznaczona Odznaką Honorową Sybiraka. W czasie świąl
puni Rozalia zadziw iła domowników i gośc i bogatym repertuurem kolęd _ Apetyt też
j ej dopisywał (barszcz, bigosik
itd.). Objętu zostula progrume m ..I'o ls kich stulatków" re alizo wanym przez Polską Akade mię Na uk . Wyniki okresowyc h budan " twardej górulki"
z Przemyśl a znskakują nawet
uczonych.

TRZY PYTANIA

,
Do WALDEMARA SIKORY,

7ji nadchod7.ącego tysiąclecia!
Możesz lo zrobi ć na nowinowych stronach w Internecie w ru bryce Forum CZYlelników , Twoje
życzenia dotrą do wiel u ludzi, m0gą trafi ć też na lamy trndycyjnego
wydania "Nowin".

Sonda
Czy wybierasz się nu bal sylwestrowy? - pytamy w naszej winuaJnej sondzie.
Po wietk.im boomie sylwestrowym w roku ubiegłym, tym raz.em
wielu mieszkariców Podkarpackiego decyduje się na s pędzenie mile·
nijnego sylwestrn w domowym zaciszu lub na prywatkach u znajomych. A prteciei taki sylwester zdarza się raz na HOJ lal !
Głosujcie w nowinowej sondzie.
Adres: wwwJlowiny.media.pJdad

niezrzeszonego

GŁOSOWAŁEM

ZGODNIE Z SUMIENIEM
- Dlaczego zostal pun wy kluczony z Klubu A WS?
- G l osow ałem sprLecznie ze
stano wiskie m Klubu AWS i nie
popa rłem Leszka B(J łcerowicza
j ako ka nd yda ta na nowego prezesa Narodowego Banku Pols kiego. W s prawac h O dużym
znaczeniu za wsze głosuję zgodnie ze ś lu bow an iem pose lskim i
wlasnym sumie niem . Pokaz:lłe m
10 w tz w . s pmwie Wąsacza. Wed lug mnie, Leszek Balcerow icz
nie będzie do brym szefe m NBP.
Jeste m przekonu ny, że wybo rcy
rozumiej ą m oją decyzję.

-

Zda wał

plln sobie s prawę z

ZADZWOŃ

t

DO NAS
RZESZÓW

Prumr"

8'70-42-4.

T8mo1Hzeg
822·22-1.
St.I __ Wola 122-22·1.

"nok. Kro_ 484-02·N

Tylko

tego, że gdyby Ha lcerowicz nie
zostal wybrany na szefa NBP,
Unia Wo lności nie poparłaby _
bud że tu , a t o oznaczałoby
przyspieszone wybory?
- Nic znale m wiążącyc h umów
w tej sprawie. Jednak dzialat'_ze
Unii już po wyborze Bnlccrowic7.a
mówil i, że decyzję,jak g loso wać
w sprawie bud żetu . podejmą póź'
niej. Nawet jednak gdyby wy bór
- O po l ityczn ą przyszł ość s ię
Balcerowicza mi a ł być ce ną za
budżet , g łosow ałby m zgodnie z
nic martwię . Na razie nie rozwaiam mo żl iwośc i przys tąpi e
wlasnym sumieniem.
- Z jakiej listy chce pan s tar- nia do innego klubu poselskiego.
tować w wybo rac h pa rlame ntarnych"
PAWEtKUCA
dli. Czy nic zoslaly naruszone
prlepisy dotyo.ące ochrony śro
dowiska '? - pyta Czytelnik.

~"'''''1.

852·27·49

z oka-

posła

sterczące

kikuty

- Przed s więtami ekipa .. fac ho wrow" c!okladnie ogolocila z
gałęzi dwie wierzby płaczące, r0s n ące międ zy blokami przy u1.
Rogoziilski ego w Pr zemy ś l u .
Drzewa by ły dorod ne i zdrowe .
Fac howe tz w. p rze ś wie tl a ni e
drzew polega na wycięc iu zbęd
nych pędów i gałęz i do 50 proc.
masy zielonej. T ymc711scm obydwa drzewa wstały w sposób karygodnyogołocone z gałęzi prawie w 100 proce ntach. Pozostaly
tylko s terczące kikuty, Czy na
Iym ma po l ega ć pie l ęg na cj a
drzew, które są przecież pluc ami
zaku rzonych , betonowych osie-

.....

Wolny rynek

"""

- Chc~ s i ę odnieść do te kstu
zamieszc zonego w ub. tygodniu,
zatyt ułowane go "Taksówe k za
du żo". Olac7.ego jeden ma zarobić du żo, drug i nic? W sytuacj i
bezrobocia niech każdy cos skubnie. Wo ln y ry nek. Dlaczego rzeszowscy taksówkarze się buntują? Niech i w tej bran ży zapanuje konkurencja. Im więccj taksówkarzy - tym lepiej dla nas,
pasażerów ,
not. uk
Naciągają?

Kto powstrzyma niektó re supennarkety przed n aciągan i em
k.lientów'? Nag minnie na s łod y
c7...tlch. m.in. na czekoladac h, nie
ma cen. Trzeba biegać do kas y,
przepyc hać się w kolejce i pYlać
o cenę. Są też inne, bardz.iej ewiden tne, przekręlY. Kupuję konserwę w cenie 1,05 zł. W kasie
okazuje s ię , ze nie 1.05. a 1.60
zl. Supermarkety zasypywa ly

nowiny

A PROPOS

Do szopki,
hej, pasterze

Rozalia Sikoń

28 grudnia 2000 r. •

nasze osiedla ko lorowymi reklamó wkami, kt óre ku s i ł y promocjami św iąt ecznymi. Poszedłem z tą re klam ó wką po zakupy i ani jedna cena. la promocyjna, nie zg adzała s ię ze s klepową . Sklepowe b y ł y w yższe 
sygna li zuje Czytelnik .
nol emes

Chcemy Lwowa
- Za pośredn ictwem Telewi zji Kablo wej "TOYA" możemy
ju ż odbierać ponad 50 programów. Sporo jest pols kojęzycz 
nyc h, pozosta łe to niem iec kie,
francuskie. angiel skie , włoski e.
h i szpań skie. To dobrze, że może m y p oz n a ć Europę , ale
"TOYA" powinna też ot worzyć
s ię na Wschód. Powinny w niej
znaleić s ię programy także z
Ukrain y_ W ielu pote ncjalnyc h
odb io rców interesuje na przyklad , co dzieje s ię wC L wowie
(urodziłem s ię w nim), Kijowie
oraz w innyc h mias tac h i regionach naszego s ąsi ada. który też
zmierla do ws p6lnej Europy uważa mieszkaniec Przem yś la .

not. wab

Komu mandat
Kolejna rewolucja II' polskich przepisach (/rogo'wych, jalw na.stąpi I sf)'cV1ia wprowadzi,ja/.:
rewo/rlcja. lIieZ/y IxIlaga/l. Chociaż Uf/hill)' dotyczyć hędą wledwie trzech spraw:
skrętu II' prawo na krzyżówce prZy zidonej str"...olce , womnkowego
opllszcwnia sk~ow(1I1ia na czen von)'m .\'wietle i pl/r/wwal1ia fUl
chodnika ch. I wk: skręcać IV prl/WO będve Ihovw jedynie przy
str'...{Jlkach podświetlanych. v 1ik"'II" .UJ'stkie malowane. Czerwon e
vu1cz)' Stój - powinni.fmy 10 zapamiętać raz /la wws;:e. Te przepisy, choć w wmys/e majq zwiększyć bezpiet'u ristwo piesz)'ch i kierujących pajou /ami, przyczynią się niewąlpliwie do powięhze/lia i
tak sporJ'cltjllż w T/aS<;,rd ! mias/(J(;h Iwrków. Nie rowu/uje iell IW pew/lO wkaz parkowania mit /10 chodnikach .
Urzęd/licy Ministerstwa Tnl/1sportll j Gospodarki Morskiej tlulI1ac1.q, że wprowadzenie tych przepisów jest /.;oniecvre ze wzg/ę(/u
/1(/ przystosowanie polskich wsad do Jla",lardów europejskich .
Zgoda. Tylko i e ';"cze§/liej "alew/oby przebu(/ow(JĆ slcri5'io\\'ol/ia,
tlOp<i.\'ować do "ich otlpowiedniq syg/UIlilj/cjf świetlnq i co najważniejsze wybudować odpowied/lią ilość parkingów, bwczej /10we pr...epi,IY staną ,rię f)'lko okn;jtl do łatwego wymiennnitj malu/mów
kierowcom fJr"...ezpolitję i slumy miej~·kie. A mO!uult, moim zdLllliem ,
nalezalby się rlIczej owym be~ wyobrailli IIrz.ędl1ikom.

ko.w,

MOWIĄC

SZCZERZE

Wyjście

rezerwowe

Rozmowa z prezydentem miasta Rzeszowa
ANDRZEJEM SZLACHTĄ
- J akie są szanse. że l wrzesniu 2001 r. to oSlateczna data
powołan.i a uniwersytetu rzeszowskiego?
- Pods tawową p rzeszkod ą jest
porozumie nie ministra edukacji
narodowej z re ktorami Uniwcrsytet u Marii Curie-Skłodows kiej
i Akademii Rolniczej, od nośnie
do wysuwanych przez te uczelnie roszcze ri finansowych. Oczekiwania z ich stron y są duże i na
pewno nie będzie możn a ich speł
nić w ciągu roku. Gdyby opór śro
dowiska naukowego byl duży. minister dopuszcza utworLenie uniwersytetu 1. dat'! późni ejsZ:j. To
jednak OSlatecznOŚĆ.
- Ros7.czenia można pominąć
powołując nową u cze lnię poprzez uchwałę sej mową. Czy politycy są zdecydowani na taką
ewenlualność?

- Zoslały już przygotowane odf'Qbne wnioski autorstwa d wóch
panii politycz nych. Nie c hcemy
j ednak , by ś rodowisko akademickie w kraju odbieralo utworl.cn ie uniwersytetu jako decyzję
polityczną. Aby un iknąć tego krytcrium powstaje projekt rządowy.
Waria nt parlamentarny jest tylko
wyjściem rezerwowym .
- Rektor WSP mówi o potrzebie pn:ygotowania 20 dodatkowych mieszka n dla nowej
kadry naukowej. W jakim stop-

niu uczelnia może liczyć na pomoc regiona lnych władz?
- W minionym roku przekazaliś m y 6 nowoczesnych mieszkan
dla pracowników naukowych. Ja·
ko prezes Fundacji Rozwoj u
Ośrodk a Akademickiego w Rzeszowie przekonywalem. aby przeznllczone zostały na potrzeby no·
wej kadry. OtrLymaly je jedn:lk
osoby. kt óre od wiełu lat miesz·
kaj'l w naszym micście, d latego
zas koczyly nas te nag łe ocze ki·
wania. Zrobimy jednak wszystko,
żeby mieszkania zapewni ć. Na
te n cel przew id zie li ś my w bu dżec ie miasta I mln zł. pewną
kwotę Zo1deklarował marszałek .

Mają tek skarbu paTistwa powi·
nien uruchom i ć również wojewoda , W tej chwili mamy jedno
wolne mieszkanie, dwa ko lejne
przygotowywane są w zakupionym prLez fundację budynk u zabudowy szeregowej.
GRZEGORZ KROl

••••. ••••••.•.........•..•...•... .. ........ ..........
SYL WESTER PRZEŁOMU

TYSIĄCLECI

to ws paniala okazja do dobrej zabawy, na którą zaprasza

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
by ws pólnie na Starym Rynku
niepowlanał n ą chw ilę Pożegnanie

przeżyć tę je<ł n ą· jedyną,

Powitanie Nowego Wieku

ostatniego dnia tego ro ku rozpocznie my o godz.

20.30, zas stubarwny pokaz s ztucznyc h ogni o godz.

om

wprowadzi nas w XXI Wiek
Sponsor imprezy: Salon Firmowy Plus GSM, Rzeszów,
ul. Kości u szki 6
Organil.ator imprezy: Wydział Kultury , Sponu i Turystyki
Urzędu

Mi asta Rzeszowa

Sponsorzy medialni: Radio Rzeszów S ,A .• Ga1,eta Codzienna
,.Nowiny" , Telewizja Rzeszów S .A _

"

nowiny _
Szansa na
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podwyżki?

Co dosIanie w prezencie dziecko urodzone
w milenijną noc

Pielęgniarki
u marszałka

Niemowlak
XXI wieku

RZESZÓW. Bogdan Rzońca,
marszałek Sejmiku Podkarpackiego przyjął przedstawicielki piełęgniarsldch związków
zawodowych Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu .

PODKARPACKIE.
statnio decyzją Sejmiku Podkarpack iego. do przemyskiego
szpitala wł<)CZOl1O Wojew6d7.ką Kolumnc TrJllspoltU Sanitarnego i Pogotowie Ratunkowe - obie instytucje mocno zadłużone.
- WJaSnie to zad ł ui..enie. obcią
żające budżet szpitala. spowodowalo wizytę zaniepokojonych pielęgniarek i tak sfruslrOwtlJlych niskimi zarobkami - lX'wiedzial marszalek Bogdan Rzońca. - W czasie
dzisiejszej sesji Sejmiku radni zadecydujq o uru cho m ieniu odpowiednich funduszy, l ikwidujących
zadlużenie tych dwóch zak.ltldÓw.
Unąd Marszalkowski nie może bezpośrednio przektl7.3Ć pieniędzy nB
podwyżki dla pielęgniarek. Jednak
przez umorzenie długów dyrektor
szpitala może wygospodarować jak
największe podwyżki dla średnie
go personelu medyw'Jłego.
bor

O

Poseł Sikora
wykluczony z Klubu
Parlamentamego AWS

Test lojalności
PODKARPACKIE. Za głoso
wanie przeciwko wyborowi
Leszka Balcerowicza na funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego poseł Waldemar
Sikora zostal wykluczony z
Klubu Parlamentarnego AWS.

Wzywala dyscy plina klubowa.
śród posłów

Akcji

obowią

- W sprawach o dużym znaczeniu
- udowodnilem to przy tzw. sprawie WąsaCZlI. gtosuję zgodnie ze
ślubowaniem poselskim i własnym
s umieniem . Moim zdaniem. leszek Balcerowicz nie byłby dobrym szefem NBP - powicdzial
,,N" pose ł Sikora .
W głosowaniu nie wziqł udziału
inny poseł A WS z Podkarpackiego,
Zdzisław Pupa. DI1IC7,cgO? - chcieliśmy zapytać parlamentilrl)'Sle Akcji. Za pierwszym ra7..em prncownik
biu!":1 poselskiego powicdzial. że
poseł Pupa wlliSnie rozmawia pr7..ez
telefon. Przy drugiej próbie okazalo się , że poseł PuP.1 ma ~ai.nespo
tkanie i nie może rozmawiać. Po
poludniu poseł nic odbierał telefonu komórkowego.
Zd:l.niem posla AWS Krzysztofa
Klaka. osooo Balcerowiczu u wielu polityków i wyborców Akcji budz i negatywne emocje. - D!acego
rozumialem wewnętrlIlC dylematy
przed tym glosowaniem. - mówi
KJak . - Ale waży ly się losy rządu
i parlamentu. Zeby dokonczyć i poprawić refonny. zmienić notowania
A WS. potf'lebujemy pełnej kadencji parlamentu. Dlatego ci. którL.y
nic dochowali w tym głosowaniu
politycznej lojalności. zrobili żlc.
- To indyw idualna decyzja pos.IÓw. Dla wielu była ona bardzo
skomplikowana - komentuje zachowanie parlamentarzystów Sta·
nisła w Zając . szef ZChN. - Chciał 
bym usłyszeC ich motywację .
Zlamanie dyscy pliny w glosowaniu nad JXlparciem Balcerowicza negatywnie ocenia Zbigniew
Rynas iew icz , poseł A WS. - Są
chwile. w których ugrupowanie
powinno pokazać jednośC . To gło
sowanie było takim momentem. -

PAWElKUCA

NaJczę 

kwiatami i drobnymi
prezentami lokalne władze
chcą uhonorować nowych
mieszkańców , którzy jako
pierws i urodzą si, w XXI
wieku . W Jarosławiu dziecko otrzyma książeczkę
ściej

oszczędnościową ,

J wyc h
edną

Bronislaw Mrugala na tle jednej z tres
zon narciarski. A teraz rozpacz.

G'O",ac'zy"j• . Pr.",,' ",ki"m ° 'ej po",,' j"'Ż ",je"joc

,
,
ARŁAMOW JElDllŁ
Właściciele wyciągów

MARlAH STRUŚ

BIESZCZADY. Sezon narciarski rozpoczął Si, tylko w
Arłamowie. Temperatura minus 5 stopni pozwoliła uruchomić produkcję śniegu i
Jeden z dwóch wy ci ągów
mógł ruszyć. W święta kilkadz iesiąt osób rozkoszowało
się Jazdą na nartach .
1a.kiciele slacji i wyciqgów
narciarskich w Bieszczadach
są zabmani. Jeszcze do polowy
grudnia nadrab i a ł i miną, ale kiedy na Boże Narodzenie nie bylo
ani śniegu, ani mrozu zupelnie
zaniemówili .
- Nowe wyc iągi, nartostrady i
zmodernizowane tr.tSy zjazdowe,
nowe obiekty 7.aplecza. IO wszystko kosztowa lo wiele pieniędzy i
wysi łku. Chciałbym jak najszyb-

W

narciarskich w Bieszczadach

ciej to uruchomić j 1.Obaczyć narciarzy na stoku. A tu jak. na złoŚĆ
- żali się Bronislaw Mrugała. wła
ścic iel stacji narciarskicj Gromadzyri - Laworta.
W ubieglym tygodniu, kiedy
tylko termomet ry pokazaly minus 4 - 5 stopni , armatki dużej
wydajności sypały ś n i egiem na
nartostr.tdy. Ałe dmuchnął ciepły
halny i b y ło po śn iegu. I godzi na
pracy urządzeń naśnieiających
koszluje ok. 200 żl. a c hcąc nBśnieżyć stok . muszq być czynne
prlez minimum 30 godzin.
W pi'lwk i sObotę kilkadziesiąt
samochodów z nartami na bagaż
nikach zajechalo do Ustrqk Dolnych z nadzieją. że tam w laSnie
będą mogl i zainaugurować sezon.
Wygrali jednak ci. klórly wybrali się do Arłamowa. Tam od soboty do poniedzialku panowały
świetne warunki do jazdy.

W Zalwarnicy rodzice nie

zgodzą się

są załamani

- Przez lny noce armatki sypaIy Śl1iegicm- mówi 7.bigniew Swiderski. specjalista od sportu w Arlamowie. - Wokolo zic!cri drL.Cw
i traw. a w środ ku biało od ś nie}; u
i kolorowo od narciarzy. B yliśmy
dumni. że Arlamów okazał się jedynym miejscem od granicy HŻ po
Kry ni cę. gd zie w okresie ś wiąt
można bylo jeździĆ na nanach.

I

Skończyly s ię święta. powial

wiat r z. N iziny Wę ·
gicrskiej. zdmuchnął resztki
śn iegu i skoriczył::t się jazda
również w ArIamowie. Tneba znów czekać na ś nieg. Taka jcst smutna prawda. najbardziej boles na dla tych
wszystkich. którq wybierają
się na noWOf"OC""l.Ily weekend w
Bieszczady. Właścicie le wyciągów sq dobrej myśli. Na
Sylwestra musi sypm,ć .
c i epły

z najbardziej szczęś li 
będzie mama z powiat u
jarosławs ki ego. kt óra urodzi jako pierwsza w sylwestrowq noc .
- Podchodzimy do sprawy bardzo JX)wlIŻnie. W koncu przyjście
na świat pierwszego cz lowicka
rozpoczynającego s ię tysi:.aclecill
ponownie 1.darly s il; dopiero za
1000 lat.Zaruz w Nowy Rok zjawimy się w szpitalu . Oprócz gratulacji i kwiatów dla mamy. prL.Ckażcmy ks i qżccz kl; oszczędno
ściowq

ze sporym wkładem dla
jej dziecka - informuje Adam
Halwa. rL.ecznik prasowy s tarosty jarosławskiego.
Pruktycznie do problemu podchodzą przemyskie wł adze miejskie. Rzecznik prasowy UM Zbigniew Górski 7..auw3ży l , że może
s ię okazać. że wcale nic pierwszy
w XXI wieku noworodek urodzony w prL.Cmyskim szpitalu będzie
pierwszym przemyślan inem. Mama - prL.myś lanka może swego
polomka urodzić wcześniej. alc w
innym miejscu np. w Rzeszowie.
- Prezydent w Nowy Rok prqwita w szpitalu pierwsze dziecko
nowego tys iącl ecia. Po ki lku
dn iach. gdyż wtedy nasza wied7d1
będzic kompletna, uhonorujemy
również pierwszego mic.szkarica wyjaś ni a Z. Górski.
Odmiennie niż w ubiegłym roku do problemu podchodzi wojewoda podkarpacki. który nie planuje żadnych nBgród dla dzieci,

które jako picrwS7.e urodzily się w
XXI wieku.

Zastanowimy
Władze

się

Tarnobrzega jeszcze

się

nic zastanawialy nad możli
wością faworyzowania obywatela. który jako pierwszy urodzi s ię
w trzecim tysiącleciu. - Przyznam
szczerze, że nie slyS"lnlem. by wła
d ze miasta rozważały taką ewentualność - powiedział ,.N" Józef
Michalik, rL.ecznik prasowy Zarządu Miasta w Tam obrzegu.
Nowymi obywatelami in teresują siC włBdze Stalowej Wo li i
Niska. - W tej sprawie spotyka siC
Zanąd Miasta w czwartek - pow i edział nam Stanis law Cisck.
wiceprezyden t Stalowej Woli. Na pewno w jak i ś sposób wyróż
nimy nowego obywatela.
BurmistrL. Niska, Tadeusz Pe$7..ek. zdradzil . że na rJzie nic rozwai.ano takiej propozycji. ale propozycja uhonorowania nowego
obywate la padnie podczas piątko
wej sesji Rady Miasta i Gminy. O mieszkaniu nic ma mowy. r:lC7..ej
jaka.{ wyprawka - doda l burmistn.
Na tcn temat mówi siC także w
Nowej Dębie , Ble raczej bez zainteresowania. - ~ Miasta i Gminy nic podjął temalU - powiedzial
.. N" Wie s ław Ordoll. sekretarz
UMiG.- Nie podejrzewam. by c0kolwiek w Iym kierunku zostało
zmienione. chociai spmwa moi..e
wrócić podczas najbl iższej sesji.

NORBERT ZIĘT Al
TOMASZ ROWIŃSKI
Dzisiaj w Rzeswwie spotyrudni sejmiku podkarpackiego. Może oni 7.adecydują. jak godnie u czcić
pierwszego niemowlaka XX I
wieku u rodzonego w woj.
podk:l.rpackim.
kają się

na zabranie czwartej klasy

Zagrożone szkoły
,

BIESZCZADY. Szkofa w Zatwarnicy zostanie zredukowana do trzeciej klasy_ Placówka w StuposIanach ma
być zreOrganizowana lub zamknięta - takie są plany samorządu gminy Lutowiska.
Powód? Wysokie koszty
utrzymania.
auczycicle i rodzice z Zatwarnicy Si.( zszokowa n i.
T wierdzą. że nie dopuszczą do
realizacji pomysłu ur7.cdników.
- Szukanie 061.czę(jności na małych dzieciac h , dla klórych ta
szkola jesl jak rodzinny dom. 10
rzecz nic do pomyś lenia - mówi
Agata Krukowska, nauczycielka z
Zatwamicy. - Uczniowie pójdq
do Lutowisk. do obcego środo
wiska. To s koriczy s ię dla nich
dodat kowym stresem .
Krukowska zachwala szkolę w
Zatwamicy. Uczęszcza tutaj 50
dzieci. Nauczycielka zapewnia.
że ma la placówka potrafi skonsolidow ać wszystkich uC7.lliÓw, a

N

jednocześnie każdego traktować

indywidualnie. Nik ł nie wyobraj..a sobie likwidacji czwartej klasy.

To moj.c być początek likwidBCji
szko ly w perspektywie kilku IBt .
- W Zatwamicy uczy my m.i n .
dziecko z poraicniem mózgowym
- mówi Mni Agata.-Jest tc!'"J.Z w
trL.cciej Klasie. co zrobi za rok.jeśl i czwartej kla~y nic będzie? Kiedyś JckarL.C nie d'l\~'ali mu szans
na rozwój . Dzisiaj todziccko doskon ale mów; i pisze. Ka żdy z
nauczycieli oddal mu swe serce.
W Zalwamicy nie pozwolq s0bie zabrać czwanej kl asy.
- Zasłużyliśmy na szkołę. Mamy wykształconą kadrę , uczymy
języków obcych . szkola może poszczycić się wieloma osiągnię
ciami. I teraz ma to pójść na marne? - pytają mieszkańcy .
WiCkszy niepokój za panowa l
w trzyklasowcj szkole w Stuposianach. gdzie uczy się 20 dzieci
i dziewięcioro przedszkolaków .
Niektórzy dojeżdi.ają z Wołosa
tego (19 km), Ustrzy k Górnych
( 14 km). Tamawy Niżnej (15 km)
i kilku blii.szYC;h w iosek.
Samorząd Lutowisk twierdzi.
że koszty, utrzymania tej placówki są zbyt wysokie. Proponuje. ąy
skorzystać z programu "Mała

Slkoła". założyć stowarL.ys7..enie i
próbować się utrzymać . Gmina
przekazywałaby jcdynie średnią
s ubwencję (ok . 3.5 tys. zl na
uczn ia). J eś l i rodzicc nic zaBkceptuj:] pomysłu. s1.k.ole w Stu])OSianach grozi zamknięcie .
- Za rok we wsi zo~tan i e oddana do uż.ytku str.lż.nica Straży Gr...
nic7.ncj wraz z mieszkaniami. a
więc pnybędzie dzi eci - mówi
nauczycielka ze Stuposian . - Nie
wyobrażam sobic. by maluchy
dojeżdża l y tyle kilometrów do
Lulowisk.
W lodzimierz Pod yma. wój t
gminy Lutowiska . rozumie nauczycieli i rodziców, alc musi patrleć również na finanse . Twierdzi, że jego celem nie jest zamykanie s zk ól czy likwidowanie
klas_ lecz wypracowanie takiego
modelu. by wystarczyło pienię
d zy na utrzymanie placówek.
- Powolalem specjalną komisję:
do rozwiązania problemu Stuposian i Zatwamicy - mówi wójt.
- O prL.Yszłośc i szkół zadecydują
r.tdni po prt.eanałi7.owuruu wszystkic h argumentów za i przeciw.

KRZYSZTOF POTACZAŁA

większość skłepów z rybami była zaz bazarów baseny z karpiami. Ola smakoszy oferowano tylko mrożone ryby.

W

środę

w Rzeszowie

mknięta Zniknęły

REGION
Spadł

Przez trzy dni

z okna

miednicy I lekkiego

nięc ia

myśleli . że się upił

Spalili zwłoki

LUBACZÓW. 38-letnl mę ż
czyzna spadl z okna na drugim p iętrze w budynku przy
ul. Krasińskiego. Doznał pęk

czego. lub<lczowianin naglcotwo-

BRZEG. Na kar, 11 lat pozbawienia wolności skazał
wczoraj Sąd Okr,gowy
mieszkańca Stalowej Woli .
M,żczyzna podczas libacji
alkoholowej w dzielnicy RozwadÓw nieumyślnie spowodował śmierć kolegI. Potem
w bestialski s pOSÓb zbez-

rął

cześcił zwłoki ,

we wlorck przeby-

ężczyzn a

M wa! w mieszkaniu 7.fl<ljomej,

w klórym odbywało s ię prl.yjęc i e
z:lkrapianc alkoholem. W pewnej
chwili doszło do awantury m iędzy
bicsiudnikami . Nic wiadomo dla·

okno i

wyszed ł

Chwyc ił s ię rękami

mi zcwn;Jlrl.
parapetu i 7.11 -

wisi W powietrzu . Zunim zdoJano
mu wyperswadować, że może 10
7..akoiiczyć się dla niego trugicznie.
run~1 w

dól.

S dwóch lal w zawieszeniu na
ąd

jm

Nie

TIr zawalidroga
dujący

wczoraj przez Wytn.
Bablee tkwili w kor1l:u. Spowodował go potężny tir, kt6ry do
godz. 17 częściowo tarasowal
drogę. Do jego śclą gni,cla
sprowadzono specjalny dźwig.
wypadku doszlo w godzinach
Dopomn
nyr.:h.- Zdartenie nie wy_
ale spnlwilo nam

glądało groźn ie,

dużo klopOl6\\1 - powiedział oficer
dyżu my Komendy Wojewódi'.kicj

Pol icji w Rzes7.0wie , - POIężny lir
za pi/.cja7..dcm kolejowym zjcchlll
do rowu i ZIIblokowol c zęść drogi.
POltOżna cicżurówka nie była w
sianie wyjechać o w ł asnych s ił3Ch i po licj3 wprowodził3 ruch

Do

u su n ięc ia

TIRa

sprowIIdzono specjaln y d tw ig z
Mielca i ... cdnika do mzplombowa nia ładunku.
l

będzie

,

likwidacji

sądu

w Tarnobrzegu .. ,

CIEN NADZIEI

RZESZÓW. wnNE. Przez kilka godzin kierowcy przejei-

w3h3d łowy .

ANDRZEJ KOZK:K1

POOKARPACKlE. Jest niemal
pewne, że Tarnobrzeg pozostanie siedzibą Sądu Okręgo
wego. Wspólna akcja parlamentarzystów, sa m orządow
cÓw z bylego wojeWÓdztwa
tarnobrzeskiego s prawiły, że
ministerstwo zadeklarowało rezygnację z planów likwidacji
tarnObrzeskiej okręgÓwki.
mies ięcy

ilka
temu MinisterK siwo
oglosi1 slycznia 200 1 roku dojdzie
Spr.lwicdliwości

ło . Żf:

do racjonalizacji kmjowcj ~ieci SlIdowej. W TamobiLCgu mial pozostać j..-dynie S:Jd rejonowy. Dotych.
czas przypisalll': do Tamool'Lega są
dy w 5.mdomierzu. Janowie Lubel-

dliwośd . Prlcciwko tym płanom
zaprotcslowaly sumorzqdy lokalne.
- Mies zka n iec Slaszowa ma
zn:,cznie bliżej do Tanlobi/.cgu ni ż
do Krakowa. Pow tym w nuszym
s ądzie sprawy S:j rozp~lrywanc
znacznie szybciej niż np. w Krukowic . Do rnlowu nill naszej ,.ok~ 
gówki"' w łączy li s ię pod karpaccy
poslo wie i se nalorowie - mówi
Edward Loryś. rlecznik prasowy

nici Krajowa Ruda Sądowniclwa .
- Wiceminister Woj.:icch J as iń
ski oznajmił. ze do lipca llIwiesza
decyzję w !pmwie ..racjonalizacji
sądów". Przypuszczam, że min i·
sterstwo chce s ię wycofać z pomyslu . A 10 oznaClll. że w Tarnobrzegu dalej będziemy mieli okręg
- Slwicrdz.:1 zadowolony Edward
Lorys .
Ostrożn iej doostatnich dcklarucji
ministra podchodzi Wiesława Sech,
prezes Sądu Okręgowego w Tamobrze~u: - Oriulabym byt tnJ.:ąopty

tamobilcskicgo sądu .

misU:ą.jak sędzia~ . Jednak d~

Podobnie d ziało się w innyc h
miaSlac h , które miał y ~trnc ić slaIUS ok~gowej siedziby s"du . Nega tywnie O planowanej przez Minis lerslwo Sprilwiedliwości re formi e wypowiedliała s ię rów -

póki nie mam na biurl:u oficjalnego
dokumentu, nic dla mnie nie jeSt
pewne. &-10 stycznia zbiera się Krajowa Rada S!jdowniclwa. My~ lę .
że dopiero na Icj konferencji za-

skim . Slaszowie. OJ>\IIowic miano
podporządkować kmkowskim i kieleckim organom wymiaru sprJ.wic-

padną wiążące

dec Yl.je ·

Pani Helenie KRYDA
współcwcia
ś mi e rci

MĘŻA
sklOllajq:
praco wllicy. Zanqd
i ROlla IJS wGłogoK'ie MIl'.

",,.I"1I,}"m~~~

,,·~póok,.ucla

"

inż.

Leszek
WOJNARSKI

•

Koledze

I pa,nowi' ZOŁOTEŃCE
składają

dyrdc:jQ j pracoM'nicy WDK

w N :tszo lł'il

I'anu ll) re kl6ł"U"'1

pogrążona w

'te w dnłu 15j:rudnla 2000 r . tnlu" rł

Adam

były N lK"lcł nik W)"dllll hl
Oddt. W~ ... ódzki~go PZU w RZl'StO"'i"
Ctlowick o niac hl'ln ym Sl'r<:u , Kom bMllln t i S poIl'"ttIIl k
Uronyslokl pogrubo...~ odl>ę<tą się 2K t:nldnill br., o Kocb. 13.00.
... kokie!" parar..lnym . ... I>omaradzu
Pogrq:'n; ... tMIw
:on41 i rodzjrw

Z bołębokim ł.a l em w wladumi:lm)'.
7.e w dniu 24.12.2000 r . zmuli w wieku 86 lat

"')'''oI1y gl( hokil'go
wspók""(ucla 1. pn"'oo u Jmien:i

•
sp.
Antoni ZOŁOTEŃKO
długoletni

,kimIII
SIIJ " '/II"'.,ysuniu Z ..'iqtltó ...

·,-cl,

7.alobnc odbędą się \V dniu 29.1 2.2000 r.
(Pl:ltck), II godz. 13.30, na t.'mcnllłrzu komunalnym
w Wilko",yi

Rodzina

I'unu mlo(r. inl.

Antoniemu BUKOW I

I'anu mgr. inl.

Antoniemu BUKOWI

Wacława
stJtJdqjq

i

lflr-..ąd

Rus-JlwtI

tli

/ttilu/u

Syna

Wacława
,ł/....

KWlwry, Spon"
i Twrystyki UI"'..(dw Mius/a
R~ ..·o
Wyd.:.iał

sklaJtJjq

Pani Bogusław i e
!
CZEC H
!
d.yrdcjtl. tvdtJ JNdatVJłII.
~ ... ,.iq tIdm'fłistnl<j I obsIwfi
S;;k/JI .. Rf"QIko ..-W:«h

proco"'fłiey I'odkl'rptll'ki~!o ~
B i uru Gtudł!:ji i Ttrtnó...
Rolnych lO' RZI's;:o ,,'i~

II

współczucia

radnemu Rady G min y
Krasne, "'l'razy gl(boklego
" 'spólczuclll z powodu

OJCA

śrnierd

MATKI

slcladajq
ktJ/tliAtlki; kolrd<,y ~ Bil/m

składujq

rotl,,; i l ar..qd Gmi/.,

GOSpodarki Mit!Ri#m
Miasta R tlSW 1t'o

KroSlIt!

z ~ J:M.. .... ;.Iamian>r.~_

~a~i~mgr

Kolega Adam GOSZTYŁA

.--., __ , ......... S..,.....

i głębokiego wSpOlc"lucla
Z powodu śm k>rci

w,......... u.............. K_..u...,;.,....

... I{,.,.....ir.z-rł) b,łp;...,lII""-
.. -.,.o...m; ............,;.'n.()rpnaM>III 1-'_>111 1IIr;..w.Qf

~~"'''"LUs.A
_~

.u.w "U").,aą~-' "lM bIbji I.)"~ .... _

MATKI

....... , ....

..... ~Io podklf"1'8dUoo-

s...a.....roddaMJe KoIrttJ I'n)jarid&.
~.cIhęd" 06f " pili 2I.1!_
" " r ~. JOd .. u ..... o....-t.: •.

skltukUą

: Rad, Osj~dlQ
Zaksie - Zimolł'u

wyrazy głębokiego

j

wyrazy Idtboklego lalu
z powodu śmierci

Annie
SZYDŁO
"'yr az)' S"lC2t'rego

kold/Jnki j kolld:s

I

Ewie C HAR CHUT

TEŚC I A

śmlfrd

l~spolu

Ply.·acłił!r o

.imił'rci

slda4tłjq:

•~

ł

Okrrgowrro Z.'iq;J.:u

",,.l"1Il.y .. spółczudu Z pn ..·oo u

i

i Rodzinie

składamY"

"dada
-ZD ,.-Jłd Podkarpoclci~go

TadeuS'"lOwi
CHARCHUTOW I

OJCA

~ ..· ~·i41Ji.u l1I:-'"łierdIt

l'n;,yd~,t1

Syna Wacka

W,'ruy J/;Ifboł1ił'):u
"'SIMtlclocia, po ... ud u

1l)rd<IOf"/.n'Ii ~
Ośrodka Sportu f RtkmK"jl
... Iłttsanoie. "'yrazy su-ango

Małżonce

śmi e rci

pracowgik I"SS .. SIJOłc m ·'. Kombutlmt KIJ

SplIrf,I ..

Syna

wyraz)' głębok il'go
ws pólcl.uda z powociu

U roczystości

lal"'.Jld I'udtu,pu("ki~!(u

w smutku
pracownicy firmy

Antoniemu BUKOWI

GOSZTYŁA

zawiadamiają

pogrążeni

l'an u Dyf"t:klorowi

Antoniemu n UKOWI

Syna Wacka

!
~

bólu rodzina

o czym

z,

smicrd

w dniu 23 XII 2000 r_
odszedł od nas
w wieku 49 lat,
Człowiek o szlachetnym sercu
wspaniały Szef i Kolega
Prezes Firmy " PIL - MOT"

serdecZll e p odzię kowania
składa

mu

pozostaniesz na zawsze

Karola SZCZYGŁA

.g ""

wspóktucht z powodu

OJCA

Śp .

MATKI
o,,, :'!":!:Y'

wy rok

Nie ma Ciebie wśród lias
jednak w sercach nasz.ych

i fllJu 1. po"lIdu

śmił'rri

r6w ni eż

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

Wszystkim,
którzy uczestlliczyli w ostatnim pożegllalliu

"

wy r:aloy szc.1.ercgo

wyda l

kobietę, kt6m pomagala sk.azanemu w pozbyci u się zwlo k.. Do tragedii doszło w jednym z rozpadaj'łcych s ię domów w Rozwadowie , dzielnicy Sla lowej Woli
w 1994 roku . Podczas libacji alkoholowej wybuchła bójka .
Jeden z uczestników upadaj:}C
na podłogę dozna l poważnego
urazu glowy. Mężczyzna i le się
czu l , traci ł przYlomność . Biesiadnicy mys ieii. że jest pijany.
Wynosi łi go co jakiś czas na świe
że powiclr,o;e. Sami , zamiast wezwać pogotowie, nic pl7.crywali
imprezy. Po tilCch dniach rann y

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

z IJOwo<lu

mężczyzna zmarł . Ko mpani schowa li c iało do kom órki . Gdy ciało
zaczęło siC rozkladać i śm ieruzieŁ.
za kopali je w piwnicy.
Po dwóch latach Józef S. dowiedzial się, że dom, w kf6rym ~
zegm! s iC dra mat, ma być wybunony. Wraz k.obielą uczest n i czą
cą w biesiadzie, odkopali szcząt
k.i mę żczyzny. porąbal i na mniejS7.e kawałk i i spalili w piecu .
Zamordowany m ial sze śc ioro
rodzeń s twa. ale nikt z rod z iny
pnez kilk a lal nie imereso wa l
się.co dz ieje s ię z bralem. Sprdwa prawdopodobnie nigdy by si~
nie wydala, gdyby oska rżony,
wracając do dom u z ko lejnej odsiadk.i. nie pobi l swojej siostry .
T a z zemSl y o pow i edz i ała
wszysl ko policji .
Sąd Okręgowy s kazał J6zef S .
na 10 lal pozbawienia wol ności
za pobicie ze skutkiem śm iene l 
nym i lny lala za zbezczeszczenie zwlo k . Łączna kara wy nosi
II lal. Po magaj;Jca mu Anna Z..
zosta!3 s kaza na na dwa lalll w
zawieszeniu.

STALOWA WOLA. TARNO-

kręgosłupa .

urazu

2000 r. •
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Album

Nie

Nowego Roku

Przerażone

nagrodzony

PODKARPACKIE. Najbardziej
sylwestrowych wybuchów b0ją się psy. Przerażone hukiem

W~~~";'~Si~'~~,~.~i\j

ska".
dawnlcłwo
6ą w Olszanicy ,
uznany "Ksiąźką
2000 " przez
Przegląd

lubią

wyrywają się

ze smyczy. Szcze-

gólnie wrażliwe mogą w takich
momentach nawet zaatakować
właściciela .

Nowości

dawniezych .

Psy

mają

znacznie

wrażliw szy

słuch n iż człowiek . Pr,reraŻOlłC

A lbum "Polska", ju ż w

ponad dw ustu
nazwie. które ukazaty s ię.
rynku . Nic t eż dziwnego.

Przyzwyczailiśmy się

Jeśli zlikwidują

Olrz.ym~:~'~',~h:'O::"~O;!'.~O~W~C:~:~~~~

njenie
du Nowości
w poslac i t ytu łu

do tego sklepu - mówi Marek Walczyna.

ANDRZEJ KOZleK!
KOĆMIERZÓW. Burmistrz
Sandomierza chce sprzedać budynek, w którym
mieści się jedyny na osiedlu sklep spożywczy.
Mieszkańcy grożą , że wystąp ią z wnioskiem o przyłączenie Koćmierzowa do
Tarnobrzega .
KoćmieilÓW

dministracyjnie
A
podzie lony jest
Tarnob rzeg i Sandomierz. Na
pomiędzy

Włrzech
językach
PRZEMYŚL. KALN

Podczas
w

OSG.jej
zloży ł z a lodze
czenia , dzięk ując
pracę' · w 2000 r. bie bliscy i potrzebni ,
mog lo łepiej
nia - dodał. przckazuj:jc
jems kie Swiat lo Pokoju
cjonariuszom, którym w
wypad ł a s lużba na
mendanI
r
Kałnikowic. S kł adano tam
bie życzenia, łamiąc si ę i
kiem, i prawoslawn:j
- rytualn'l bułeczką z

;"" ' ,,"yw,,' ,eo.,j

język u

skim:
sklc ..s10 I

przyłączymy się

do Tarnobrzega

OSIEDLE
OD MACOCHY

"Ksi,!żka

s ieni 2000".
Szczęś liwy b ył z '~Icj~~cg~
sukcesu .. Po lski" Bogdan

prezenc ie
cieszy s i ę. właściciel
nictwa BOSZ.

sklep,

oSIatn iej se sji Rady Miasta burmistrz wyst'lpi l 7_ wn ioskiem o
s przeda ż działki i budynku, w
którym mit!Ści się. s klep .
- Rem on I nie u ży wanego.
kom pletni e zdewastowanego
obiektu kos ztował by 100 tys. zł.

Bale nie na

Pieniqdze ze s pnedaży pr7.cznaczymy na remont koćmierzow 
s kiej drogi. W miejsce z likwi dowanego sklepu powstanie kilka innych - zapewniał burrnistrl
Andilej Tenderowicz.
Radni zawies ili wykonanie
uchwały. - Za budynek do.~ta 
niemy ki lka ty s i ęcy z łotych. a
cztery latalemu obiec ali ś my . że
powstanie lam ś wietlica - mówili
rajcowie Andr.lej Gleń i Andr/.cj
Bo lewski.
O zamia rach s przedaży bu d ynku Janusz Haja. d zierżawca
s klepu dowied zi:!1 s ię od " Nowin": - Zai nwestowalem spore
pien iąd ze w doprowad7.cnie wody. wybudowa nie szamba . Kl o
m i je zwróci? - maowi s ię Janusz H aja. - Sklep jest potnebny mie szka ń co m . Do najbli ż-

szego s pożywczego, przy hucie
szkla.jesI30-40 minul drog i.
- Nas ze osicdl e ma wyjątko 
wego pecha. Przed laty mieli -

O

Środek Wcza~wo- Hotelowy

"Energetyk" w Myczkowcach oferuje bal za SOO zł od 0soby. Je ś li ktoś chc ialby spędzić w
ośrodku czas od 29 grudnia do I
stycznia, zapłaci dodatko wo 250
zł . W Myczkowcach będzie się
bawić okolo 90 osób. więk szość
spoza BieS7..cz.adÓw.
90 osób potwierdzi lo udział w
balu organi zowanym w Hotelu
Górskim w Ustrzykach Górnych .
Szalona noc kosztuje każd'l parę
800 zł. Za nocleg ze ś niadaniem

Prezent z klimatyzacją

Do lej pory nic mil ani remizy ,
ani zg rom adzonej na ni" ceg ly mów i Marek Walczyna.
Więk s7,OSĆ k oć mie r 7,Owia n

jes l go towa

bronić

sklepu : Mi esz kańcy sami postawili ten
budynek przed stu laty. Burmistrzowi od niego wara. Ci z Ratusza S'l dla Koćmie rzowa jak
zla macocha. C hC'lc za l alwić
s prawę w magistracie . mu sim y
jechać do W ie lOw s i ( T arno br7_cj,l), a dopiero s tamtąd do
Sandomierza. J eżeli burmistrz
ruszy skl ep. przyłączymy s ię. do
T arno brzega - grożą mie szkań 
cy K QĆmieo..owa.
•

Sylwester dla bogatych
trzeba dodatkowo zapłacić 88 zl.
- Nasi goScie to mieszkańcy calej
Pols ki. przyjedzie Ici kilku obcokrajowców - powicdz!ano nam
w hotelowej recepcji . - Jeś li spadnie ś n ieg. będą ku ligi. nie zabraknie sztucznych ogni i niespodzianek.
700 złotych zap ł aq balowicze
w zamku w L.csku . Picc7.cnic prosiaka, fajerwerki , orkieslTa i dobre
jedzenie - to tylko niektóre alfllkcje.
Znacznie drożs zy (1000 zło
tyc h) jest sylwester w pałacyku
Ministe rstwa SprawiedliwoSci w
Olszanicy . - Zapewniam. że Watto. Prl.Ccież to wyjąt kowy milenijny bal - mówi pracownica recepcji. - Program jest bogaty:
wybór królo ..... ej i kró la balu, kon kursy, sztuczne ognie , przejazdy
saniami (jeśl i spadnie ś nieg).
Dl a s makoszy przygOlowano
m.in. schab pieczony, dama carminowa (mięso z indyka w eglO-

SlKARBRlEC

śmy budować s traża cką rem i zę .

każdą kieszeń

BIESZCZADY. Pokazy sztucznych ogni, wykwintne dania,
wybór królowej I króla baluto tylko niektóre atrakcje czekające na uczestników zabaw sylwestrowych. Jeśli
spadnie śnieg , będą kuligi,
w programach także pieczenie dzika i prosiaka. Sylwestrowa noc kosztuje nawet
1200 zł od pary.

hukiem szukHj!l bez p iecznego
schronienia. Na dźwięk petard reagują w zależności od cMrokteru i
rasy . Jedne 1r/.ęs<J s ię. ze strnchu. inne bronią s ię agresją. Niespodziewanie przestraszone podczas spaceru. zaczy nają uciekać. Pędzą
prLed siebie. nie bacząc na ruchliwe ulice. Nie reagują na pok-cenia wl aŚCicieli . Będąc w szoku , nic
potrJfiij zna l eźć powrotnej drogi
do domu.
- Każdego roku po fąjcr.ve rko
wych S1lłIcr'tstwach do schronisk trafia wiele czworonogów . Właścicie
le psów powinni w okresie 7~'łbaw
noworocznych szczegól nie o nic
dbać . Nie zapominat o umieszczc..
niu na obroży ad resu, dokąd będzie
można odprowadzić p~ - mdzi Jadwiga Wcis lo. wiceprezes Rze-

tycznym sosie okraszone borówkami i innymi dodatkami ). plo"'Ice szaszłyki . SITOganow. czyli
zupa mię~ na z wailywami. łosoś.
szpamgi w sosie talaMikim .
JCS7A:7.c więcej kOSZIować bę 
dz ie powitanie Nowego Roku w
ArIamowie . Ośrodek o feruje bal
za 1200 z ł od pary . Chętn ych nic
bral"lJje. wię.kszoSć 10 goście spoza woj _podkarpackiego. Organizato rzy zapewn i ają, że atrak,·j i
nic za br.tk nie. tI uczestnicy m ilenijny sy lweste r zapamiętają na
całe życ ic.

P,.tktycznie w każdym ośrod
ku S'l jeszcze wolne miejsca .
łĄC1.nic w Bics1.c1.adach przyszykowano d la balowiczów
ki lka tysięcy miejsc . Trud no
jednak znaleźć pensjonat czy
hotel. w którym można s pę 
dzić sylwestra za mniej ni ż
500 - 600 zl od pary.
KRZYSZTOF POTACZAŁA

psy
szowskiego Stow:u"Lyszcnia (khrony Zwienąt.
Niektórzy wła~icicJc czworonogów pr/J:d sylwestrem p(xlolją kotom i psom leki na uspokojenie. To.
co sk utccZllC dl a człowieka . nie zaWS1.c okazuje s ię pomocne zwierĘ
ciu. Często odnosi odwrotny skutek.
- Tylko lekarz wctcryn:uii może
zapisać pieskom odpowiednie środ
ki rarmakologiczne. Należy jednak
o tym pomyślcć wczesnicj i zglosić
s ię na konsultacje do swojej lecznicy - mówi Beata Sochach, lekan
weterynarii z Lecznicy .Jrunnik" w
Rzeszowie.
Właścicie l e psów narzekają, i.c
w okres ie ś w i ą t nie znaleź li w
Rzeszowie lmi jednej dyżurujijcej
lecznicy d la 7_wierzą !. Mieli problem z dotarciem do lek .. rza wetery narii. Posiadający zwiem;ta
obawillją siC podobnej syluacji w
okres ie sylwestra i Nowego Roku .
Nauczeni doświadcze ni e m roją
s ię nastolatków ilUCllBcych petardy wprost pod nogi ich pupila .
Pies po wybuc hu petardy muże
doznać trwałego uszkodzcnia sluchu lub ciala.
BEATA TERCZVŃSKA

Jesteśmy już na ostatnim
etapie Skarbca. Na jego mecie,
w styczniu. losować będzie
my elegancki, funkcjonalny
(klimatyzacja. poduszka powietrzna. wspomaganie kierownicy . immobllizer) I rodzinny samochód KIA Rio (na
zdjęciu) .

s:;

onsora mi
ag rod y

głowlX'j są: Spół

ka " R-prcss'"
wydllwca "No.win" 0f"llZ t-"'TH
,,Ankol" w Mielcu - aulorymwl.lny
dcakr KIA Molors PoIsk:l; Saloo
O~spozy('yjny - Młelec:, ul. Ik/,ewieckiego 31; $Won Główny - (''hor!.dów 244,
Uwaga. uczestnicy rundy XXIV .
Dziś mija termin nadsyłania odpowiedzi (caly obrazek wraz z kuponem). Od 2 stycznia wn;czamy prezenly. w tym premię 1000 zl.
Zasady naszej zabawy są proste .
Wycinaj puzzle z "Nowin". Kiedy
skompl ctujesz cały obrnzck (wyjljtkOl>''O. w prLypadku rundy XXV nic 10.38 puzzli). naklej go na kartę pocz\Ow'l. W pi'ltek 7.amidcimy
kupon, w którym należy wpisać od pow iedź na proste pytanie. Następ
nie nakleić na tc samlj k artkę (jeśli
kanę włożysz do koperty. 10 prosimy o umieslC'"LCnie dopisku ,,Skarbiec''). N3 kuponie jest miejsce na
Twój własnoręczny podpis, którym
wyrazisz zgodę na wydrukowrulie w
gll7.ccieswych danych na liScie zwycięzców. Odpowied7j prosimy prtesy lać pod adresem : Spółka
"R-pre.o;s·· .35-0 16 Rzeszów, ul. Unii
Lubelskiej 3 (skr. pocztowa 25 t)
lub do redakcji (35-OJ6 Rzeszów, ul.
KrdSzcwskiego 2). Karty można też
dostatCzyc osobiśc ie.

Dziś

trzeci puzzel rundy XXV

Sponsorem nagród rundy XXV
jest Ceotrum Handlowe .. POLAM", M iłoci o 181 - wy1lłczlly
d ys trybutor wod y minerlllnej
,.Rze.''-I.owianka'', produkowanl'j
przez Zakład l>rodukcji Wód Mineródllych w Horku Stli rym 333.

Noworoczna promocja " Jlzeszowianld"!
Pierws1J' tron.fporler K'OOY GRATIS dla każdego Klit "'a! Propumijemy Państwu " owe wody sło
dW lle cuknm: Cola, DranKe, Erotic, C"trtm, Tonie oraz oranitufę w
czterech koloracli- najlep)·u i naju}ri)t+'sz.e na karnaK'aJOI+"e .fzo/enstwa. f'imw d()lł'o;j Ił'odr do Klienta . l/a telefon.

Nagrody za

rundę

XXIII

471 . Andrzej Ożóg z Rzeszowa - zegar z budzikiem ;
472. Bronisław Gardzina z
Rzeszowa - kraJalnica.

Jutro kolejni
zwycięzcy. Możesz
być wśród

nich I

W sprawie odbioru nagród prosimy o telefoniczny kontakt z Ol.iat...">JJ1 Marl;:etingu, nr (0-17) 862-67-77.
w godz. 12- 14. Nagrody prosimy
odebrać w ciągu lyb'Odnia,

REGION
Dziś

Wiatraki w rejonie Wróblika Szlacheckiego
na razie postawiły dwie firmy, obie
z Podkarpackiego

Energia
z wiatru i wody
EWA GORCZYCA
RYMANÓW. Działają tutaj już

dwie elektrownie wiatrowe.
Za kilka dni ruszy elektrow·

nia wodna. 00 urzędu gminy
kolejni inwes torzy, zainteresowani wykorzystaniem n Ieko n wencjonalnych źródeł energii.
zgłaszają s ię

ilko

p,crw~ za 7,ainwCS IOWltlft

- w

bud owę

wiul r.tka clekJ
trowni wodnej - miejscowa firma
i

..Tabor", Na poczqtku roku ru picrws7.u w tym n 'jonie Bes kidu Niskiego elektrownia wiatrowu o mocy 160 kW . Wyso-koM:: wieży , zlO kali zowanej na
szczycie góry w micjscowosci
W rób lik S.duchccki. sięga 30 m,
sz.y ł a

wirnik ma s rcdnic~ 22 111 . Spebudowy elektroWni wiatHlwej wynosi
od 900 do 1000 do larów za kn ż
dy kW e nerg ii. Kapita ł !lwie
l.wrÓCit s ię po 6 łata ch ek.~p l o
atacji .
W br. linna przyst'lpi la - wykorzystuj:IC istoic-jąt'C spięt17.enie
wodne - do budowy elektrowni
wodnej Q mocy 30 kW rw r4Cce
Tabor. Koszt inwes tycji to ok.
300 tys. zł. W najhliższych d niach
planowany je~t techniczny odbiór
przez Zuk laJ Energetyczny w
Rzesl..Owie. Wla~i ci(:] frrmy Sl':aeuje, że tego typu inwestycje
zwrac uj!! się po 6 - 7 lmach .
O wykorzysta niu do produ kcj i
energii ctekt rycz nej silnych wiatrów wiej ących od Przcl.;cz)' Duki e lski ej mówi s ięoo dawna. Na
opłaca l ność inwestycji ws ku zują wyniki b:ldań i pomiarów wykonane w ub. latach pod kieruncj:\liści szac uJą_ 7,C kO~1. 1

kiem prof. Ireneusza Solinskie·
go z. Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakow ie.
- Wia traki w rejon ie Wróbli·
ka Szla('heckiego na razie posta·
wi iy dwie fi rm y, obie z Podkarpackiego. Do budowy nasu;pnych
prlygotowują się ko lejni inwestorlY , w tym duża spół kll ze SI".
ska - mówi bunnistrt Ryma nowa
Jan Rajchel. - Jestem jedn:'k
sceptykiem . Od pomys łu do rcHlizacji drnga daleka. Nic wiado·
mo. w jakich warun kac h prawnych i e ko nomicznych przyjdzie
dzia ł a ć inwestorom.
Ekologiczne elektrownie nic
przy no sz" g mini e zys ków .
Dzi:jłalno~ć lego typu je~1 zwolniona z. podatków, nie w;,Fre s il(tei z tworzen iem nowych łllh!j~c
procy. bo obsluga urz'ld zt' r\ wytwarzającyc h energię jest au lOnmtyczna - wszystkim steruj!! i
kont rolują proceSory.
- J estem 7.wn lcnnikicrn tego
typu elektrowni ze. wzg lęd ów
e ko logicz.nyc h - twierdzi burmistrz . Podkresl:a jednak , że
urzqd nic bCdzJe w)'dawal ze~
1,woleń na budowę w obszarlc
uzdrowiska , by nic lmie ni ać jego
krJjobrazu.
Zgodnie z obowiljzujlłcym
prawem, za kl ady energe ·
tyczne \II Po lsce S'l1.0ooWI:,za ne do kupowania e nergii
wytwarl.allcj przez elektrownie wiatrowe i wod ne. W 7.<1c hoclniej Europie funk cjonują spt!cjal ne systemy wsporuagllnia ro7.WOjU elektrowni
wiatrowych. są dotacje do inwestycji l wykorzys ta niem
źródeł energii odnawialnej.

ostatnia szansa na oddanie

narty,

będą

Przed nami zaledwie trzy
dni głosowania , Pełną listę
kandydatów zamieszczamy
dziś po raz ostatni, Kto otrzyma honorową nagrodę naszeJ redakcji za działalność w
koriczącym się roku? - odpowiedŹ poznamy w stycznlu,Tymczasem redakcyjny
sejf pęcznieje. napłynęło już
bUsko 5 tys. kuponów.
rzypominamy. liczba nadsył anych kuponów - nioograniewna, Im w ięcej kuponów, tym
s,jmym w i ększa szansu mr nilg rod y. R o1.l0sujem y je w~ r ód
wszystkich uczestników plebiscytu w styczniu .
G losujemy ZiI pomocq kupon6w (wy\':i~tych wyl:jCznic"l. ,N").
do 3 1 grudnia br. W odpow iednią
rubryk.; wpisujemy Katcgorię .jaki! reprezcJltuje kundyd'll (polityka. kulturn. gos podurka itd.) , 7.aś
poniżej jego nazwisko (z l:ltwierdZQncj listy). Składamy tei swój
poJpis . wyrażujl! C tym strmym
zgod<; na wykorlyM!lnic danyt' h
osobowych dla polo.cb plebiscytu. KU l>O uy pros imy pr1Csylat
pod ad re~m: Redakcja "Nowin".
3 5·016 Rzeszó w. ul. Krus zewskiego 2 łub Spółk r, " R - pres~",
35-016 Rzeszów. ul. Unii Ltrlx'.ł ·
skiej 3 (sk r. pocztoWll 25 1). Na
koperde koniecznie dopisek:
.. Lau r". KU1>ony można też do-

P

s tarczyć osob i ście .

POLITYKA
nAR8ARA HRVlAA - prlewodnicz,,,,a Rady Mi!\sw Sandomierza.
KRZYSZTOF Kł~AK - po.
sd nu Sejm z ramie nia A WS :
prze wod nicz:jcy podkarpackiego
RS AWS.

I

Zimowego Pucharu
Świ a ta " POLONIA 2001" (4
- 6 stycznia) będzie Jasiek
Karpiel, Amerykanin rodem
z Zakopanego.
ściem

a konty nencie amc rykansldm
zn uny jest jako producent rowe rów o na zwie " Karp iel", na
kt órych osiąga ne są najwit,;ks7.e
pl\-dkości. Uwai.ane S,1 one za nujleps7.c w tcj k las ie na swiec,ie, u
('Cn:l jednego egzemplarza wynos i ponad 5 tys. do larów .
Obecn ie re kord USA wy nosi
175 km/godz. N:\ wiosnc przysz łego roku Jasiek Karpie l podejmie próbę bic ia swiulOwego rekordu prędkości, który dzi ś wynosi 220 krn/godz. C hce tego dokonać na jedn ym 7. alpejskich lo-

N

dow<."Ów we Francji , Oczyw i ście.
na .,Kllrpiclu" .
Z., nim to jed nak nast:jpi. puna
J3ska ijego " Karpichl"" będziemy
mogli pod ziwi ać i oglądać w ak·
eji 0 :1 Laworcie i Gromadzyniu.
z<\po wiadllj:j s i ę nie ladll iltrtlkcjc. Rodak Z7.U oceanu wystartujc także w narciarskim s1:r lomic
g igancie. gdz.ie je:>! zaliczany do
gro n .. faworytów. W tej s amej
konkurencji wystart ujc równie';;
jego ponad 70 - Ictni ojcicc - Stan i słu w Karp iel. znllny i ceniony
archite kt. Osta tnio pracujc nlld
projektem zagospod:'lrowania szybowiska w Bezrnicchowej. Kiedys
był ukademickill1 wicentistrt.em
świtll a w s kokac h narciarskic h
oraz czo łowym pols kim a lpej·
czyki em.
MARIAN STRUŚ

... •. ............ ... ....... ... ..• .. .......•. ...•. .. ••
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oraz in ne systemy

KOMPUTERY , SlECI
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Możesz uratować

MAREK KUCHCIŃSK I wicewojewoda podkar pack i
( A WS - PPChD),
ALFRED RZEGOCKl - prezyde nt Stalowej Woli .
ZBIGNIEW
RYNASIE WICZ - poseł A WS: wiceprzewodnicz:jcy Rl1dy Po litycznej RS
AWS.
ADAM SNIEŻEK - posel
AWS.
AN DRZEJ ZAPA ł~OWSKI
-poseł KPN .. Ojcz.yzna".
ST ANIStA W ZAJĄ C - wi·
Cemtrni7;"ltck Sejmu , pre7.t!S Zjed.
noczeni a C hrteścijańsko-Naro
dowego.
OŚWIATA

FRAN C ISZEK TF.R ESZ K I EWICZ - k"nclerz Pnństwo
wej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krosnic.
TADE US Z I' OMI ANE K prof. dr hab. inż" kanclerJ. W yż
szej S zkoły Infu nllrttyl.: i i z.,rL.:j'
d7.ani u w Rzesztl\\lie.
JERZY f·OS ł.U SZN " - dr
!lauk prawnych , rektor Wy ższej
Szkoł y Admin istracji i Zar/..ądza 
nill w Prl.cmys lu.
AND RZ EJ SMO LIK - d yrek tor Państwowej Szkoł y Muzycznej I i II sI. w Sanoku .
JÓZEF STYS IAłA - dyrektor
Zespołu Szk6ł T eChnicznych w

Wolne

To jut ostatnia chwila, by
dla siebie bal i spę
dzić milenijnego Sylwestra
w szampańskim nastroju. W
" Nowinach" znajdziecie aktualne propozycje sylwestrowych imprez,

GOSPODARKA
TADEUSZ CEBULAK - od
IQ lat prezes 7llf"/..ądu. dyrcktor generalny WSK .,PZL-Rzeszów" SA.
TADEUSZ FE REN C - od
1993 r. prezes Sp6\dzielni "Nowe Miasto'" w Rzeszowie.
ADAM GÓRAL ., współzało
życ iel i dyrektor ge neralny (im lY
COMP Rzeszów SA.
WO,IC IEC H ING LOT - wła
śc i cicl fi rmy kos metycznej "In ·
giot" 7. PrzemysIa . prlewodniClqcy Rady Miej skiej.
ANTONI KL OSOWSKI prywatny przeds i~b iorca ze Stalowej Woli .
ZBIGNIEW KOSTKA - dyrektor general ny Zak ł adów M i(,'snych ,J aros IHw"" - odd7ialu "Sok ołó w" SA .
A DAt'o'l KRZANOWSK I wspó ł w l aścic i e l kroś ni eńskiego

.. Nowego Stylu" .
STAN I SŁA W

SROKA

ludzkie życie

Pomoc dla Marcelki
POOKAAPACIE. Owutetnia Marcełinka Maczuga z JasIa ma
uśmiechniętą buzię I z pozoru

zdrowe c~. W rzeczywistości

cierpi na śmiertelną chorobę.
Jedyną dla niej nadzieją jest
przeszczep szpiku kostnego.
~ndacja Przyjaciół Dzieci z. Ola,- robą No wotworową .. Wys py
SZC"I.ęśl iwe " oraz ro(t7jt:e Marcelin- '
Iti za naszym pośredn ictwem zwm·
cajqsiędoCzytełni ków, zakłndów

prncy i instytucji z pr0Sb4 o fi·

prezes firmy TR ANSSYS·
TEM SA w Woli D a ls7.ej k .
Ła ncuta.

JAN USZ SZWED biznesmen .

tamo-

brle~ ki

KULTURA
J ULIAN HAŁUC H - c-Llonek
od d z i a łu Polskiego
Zw i ązk u Fi latelistów. mieszka w
zarządu

Jarosławiu.

STAN I S ŁAW

m .US KI - pokrytyk literacki, ad iunkt rzeszowskiej WSP.
.,F IDELlS" - kapelu Folkloru
Miejskiego z Przemyśl n.
WERG ILI USZ GOtĄBEK
- dyrek tor naczelny Filhannonii
Rzes7.0wskiej .
LUCYNA MIZERA - dyrektor Muzeu m Regionalnego w Stalowej Woli.
ZBIGNIEW RY8KA - dyrektor naczelny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
BOGDAN SZYl\1ANIK - dvrektor Wydawnictwa ,,805Z'" z
siedzib.! w Olsza llicy.
ANI)RZEj I'ITY NSKJ - artysta rzeibian, medalier.
MAR E K W IATR - spiewak
operowy. 7.alożyciel i dyrektor
Slkoly Wokal no·Aktorskiej w
WI,

Kroś nie .

SPOŁECZNIK

nan.sowe wsparcic leczenia. D7.iewC1.ynkc . przebywnjącą w Klinice
Onkologii i HematologiI Dzieci;;rej w szpitalu Colegium Mcdicum
UJ w Krakow ie, mo';.c jt.-dynie umtowoc kosztowna operacja. Bud';.et
prulstwa nie możc pokryć jej w ca·
łości. Dlutcgo ka1.da dod.1tkowa ID
lówka jest bardzo t'Cnna.
Pieni:jdzc można wplacae na

~~~~;8:~-~~r~2~~~!I~ 10~
dopiskiem •.Mat'l'\'lina 1\·l oczuga".

"

Ks.

miejSC~

wybrać

Prremyślu.

HARBAR A RADZ IM OWSKA - wicedyrektor I Liceum
Ogólnokształcqccgo im. A. Patkowskiego w Sandomier~u.
WALDEMAR ROŻ E K 
nauczyciel matematyki w LO im .
KEN w Sto łowej Woli.

2boo r. •

SYLWESTER 2000

OLAUR "NOWIN"

i rowery

USTRZYKI DOLNE. Go-

głosu!

PLEBISCYT

Z Laworły na "Karpielu" r-~~~~~
Będą

28 grudnia

STANISł~ AW

HART-

M lŃSK I - długol etni proboszcz

parafii św. Marc ina w KJ1l,~i czynie.
.,CAR ITAS·' DI ECEZJ I
RZ ESZOWSKI EJ - powstała w
1992 r .. prowad7j wielorak!! dzial alność c harytatywnq.
J AN HOł~ÓWKA - lek31'"l gi.
nekolog. o nko log: ki erownik
Przyc hod ni Onkologicznej w

• Bal w nowo otwartej .. Restauracj i "Królewskiej'" w J arosławiu
(ul. Lubelska) kos ztuje 250 zł od
pary. Bogate menu. Infonnacje
tel. 0-502 617-565.
• Bezalkoholowy bał w Domu
Kultury Chrleścija riskiej w RaksZltwie k. Łańcuta ko,szluje 180 zl
od p~rry. Organi za torzy gwaran·
rujq bogaty poczęstun ek i dobrą
zabaWI; prLy zespołe muzycznym.
Infonnacje: (0· 17) 22-49·259.
. Sylwe~ter w rl.eszowskim Klubie .. Plane ta" kosztuje 240 zł od
osoby. W programie. poza dużą
dawk ą dobrej muzy ki, prz.ewillziano doskona ł e menu. Schab
w galarecie. ryba po grecku. pieczone udka kurczaka w ostrym
sosie, schab fa.~zerowa/ly w sasie
wlasnym. sałatk i. wędlina, przy·
stawki ... Do tegos7..ampan,ciasto,
soki, owoce i wódeczka. Bliiszc
inronnncje i zapisy: K!lwiarnia
Po lonia. R7.cszÓw, Ry nek 19.
. 800 zł od pnry kosztuje bal w
Hotelu - Restauracji "Dymarka"
w Dqbrówkac h k. 1:..1ncuta. Zab:lwa przy orkiestrze, wy kwint ·
ne i bogate me nu (w tym alkohol). Do dyspozycji pokoje hotelowe, parking strzcżony . Informacje: (0 ·17) 225- 14-07.
• Sylwester w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Slocinie kosztuje 300 lJ od pary. Bogaternenu,
sprawdzony zespól i mila obsłu 
ga. lnfonnacje: (0· 17) 857· 18-89.
• Restau racja " Baj ka" w Bł ażo
wej z:lprasz.' na bal prz.y d żwi ę
kaeh zespolu Sonet. Organizato·
rzy g warantują : d o brą zabawę ,
bogate i wykwintne menu (w ty m
stó l szwedzki), przejazd na trasie
Rzeszów - Blażowa i z powrocem.
Infonnacje.!0- 17) 229-04-00.
dd, bar

Prt.emyś l u .

EM lL J URKIEWICZ - pre·
zc,'i Oddzi ału Podkarpackiego To-

wartystwa Pomocy im. sw. Brata A lbe rta i cz ł onek Zarz:jdu
Główneg o.

ZU IGN IEW IQLlJASINSKl
- emeryt z Nis ka: 'członek StOwa rzyszen'la O sób Niepc l nosprJwnych Ruchowo SON IR i
Polskiego Klubu Ekologicznego
w Stalowej Woli .
ANTONI S I KON - pre7.es
Pr7.edsi~biorstwa Gospodarki Komunalnej wTamobrzcgu .
HALI NA WIĘC EK - na·
uczycielka języ ka polskiego w SP
nr 9 w Sanoku ~ z ał ożycielka
Wspólnoty Oominikariskiej.
WANDA WOJT US ZEW·
SKA - od 8 lat prezes Kola Towllrz.ystwa Pomocy im. św. Bra·
ta Albena \\I Sanoku.

POD PATRONATEM " N"

Koncefł

Noworoczny
Pokaz mody, występy zemuzycznych I tanecznych oraz jasełka - to wszystko w rzeszowskiej "Masce"
10 stycznia, Impreza odbędzłe
si, dzi ę ki zaangażowaniu
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
społów

Dochód z koncertu przeznaczony zostanic na Dom Dz iecka nr 2
pl7,y ul. Ni.zi nnej w Rzeszowie.
Nicprlypadkowo dobro właśoie tej
placówki majQ na względzie pomy słodawcy i organizatort.y koncen u.
- Od pewnego czasu jako wolontariusze bier/.cmy udzial w zajęc i ach tCfllpctttyeznych w Domu
D"óecka na Nizinnej - piSZ:j w U1.3Slldnie niu uczniowie I LO . UczcstniCUł w nich dzit:ci od I do
5 lat. M ięd7.y nami wytwof"Lyl się
szczególny rodzaj więzi , ktOm w
pewnym stopniu zobowiąwje nas
do troski o dobro tych malutkich
dzieci.
Mł odzi organiz.atorzy szukają
sponsorów. Kamy. kto chcia ł by
pomóc w zorganizowaniu imprezy.
może wplacać pieniądze na konto
Domu Dziecka nr 2: KUPBI S.A.
D O Rzeszów 15001650 - 2150121650009248. z dopis kiem
..Koncert Noworoczny".

ola

•

Teraz

grożą

KRAJ

28 grudnia 2000 r.

mu dodatkowo 3 lata

Stronę przygotowała Małgorzata Capi ńska

więzienia

Dziesięć

Uciekinier
złapany w domu
W rodzinnym domu

w

Śwlerklańcu zatrzymano we

wtorek przed północą młod
szego z uciekinierów z Zakładu

Karnego

cech (Śląskie).

w Wojkowi-

waj młodzi mężczyźni - 22i 23-late k - uciekli z więzie
nia o p6lotwanym statusie w poniedzi ałek o zmierzchu. pokonu jąc kilka ogrodzeń. Strażn ik oddał
za nimi 8 strzałów, ale chybi ł.
Trwają poszukiwania d ru giego
uciekiniera , mieszk ańca Tarnowskich G6r.
22-late k cxlbywał karę 2 lat i 3
mies ięcy pozbawienia wolności
za liczne kradz ieże . - Nie był zaskoczony naszym pojawien iem

D

się, si edział

minut
Sejmu
Sobotnie posiedzenie Sejmu

przy siole . Jego mat-

ka powiedziała ponoć: Weżc ie go
sobie. bo mam go już dosyć - powiedział dyrektor z akładu,
Kr.tysztof Machowicz.
22-latkowi grozi teraz dodul-

naj krótsze w

mijają

rekordów Guinnessa.
00c7..aSposiedzenia Sejm odnu·
cił poprawki Senatu do zoowe1i7.oWancj ustawy dotyczącej ksztal·
towania plac w slużbie zdrowia.
Zgod nie z re~ul aminem Sejmu.
miała s ię od być debata pr7.edsta·
wicieli klu bów poselskich nad sta·
nowiskiem komisji w sprJwie poprawek Senatu. Głos zabral tylko
T adeusz Zie li ński w imieniu Unii
W ol nośc i. a i tak poslowie spie·
szący s ię na ś więtu usilowali go
zniechęcić wołajqc: .• nie. nic".
Pncd glosowaniem ostatniej poprawki o głos poprosi I Maciej Ma·
nicki (S LD). - Poseł Man icki po
raz os tami w tym stu leci u - zapowiedział go prowadzący obrady
marszałek Sejmu Maciej PłużylhkL
- Bardzo celna uwaga - zre wan·
żowa ł mu s ię Manicki .
Kiedy marszałek ogłosi! koni ec
posiedze nia, rozpocząl siC pra wdziwy wyścig do szat ni. Niemalie
w biegu posłow ie Skit:ykiwali się w
grupki. tym r;J.zem jednak ni c wed ł ug klucza p.1ltyjncgo. ale miejsca
zamies7..kania - do Po zn:lOia. Kra·
kowa,Gdańs k a.
PAP, Me

P

kowa kara , nawet do 3 [fil pozbawienia wol ności, bez prawa do

przepustek .
Zakład Kamy w Wojkowicach
ma status p6łolwanego. Pn:ebywaj" w nim skazani 1..3 17.cjs7..e prL.estę pslwa , w ciągu dnia rno~óI się
swobodnie poruSz..1Ć po terenieca·
lego zakladu. wiccrorem są zamykani w pawilonach mieszkaln yc h.
PoprLednia ucieczka z wojkowic kiego więz i enia miała miejsce w sylwestra ubJ. Uciekło wte·
dy 5 w ięźni ów.
PAP, Me

było

cym stuleciu - trwalo nlecale
dziesięć minut i ma spore
szanse znaleźć się w Księdze

Zagómy kwituje odbiór aktu ulaskawienia

w jeleniogórskim

AKT ŁASKI

Prezydent ułaskawił Mariana Za górnego , lidera
NSZZ " Solidarność " Rolników Indywidualnych, na którym ciążyły dwa wyroki za
wysypywanie zboża. Zag6rny wróci do więzienia , jeśli w
ciągu 5 lat zostanie zn6w
skazany.
las kawienie dotyczy dwóch
wyroków . jak ie
w
U
sprawie Zagómego. Pierwszy wyzap ad ł y

rok z Jas tr,wbia Zdroju s k azyw a ł
Zagórnego na 1.5 ro ku wi~zie
nia. Drugi - wydany przez Sąd
Rejonowy w Muszynic zasąd z ił
Zagómemu g rzywnę.
We wrześ n iu 2000 r. Zagórny

zwrÓCi.1 s ię do prezyde nta o uł a
skawienie.
W pażdz i e r ni ku 2000 r.. po
2 miesiijCac h odby wania kary.
Zag6 rn y wyszedł na wo ln ość:
Prokurat or Ge neralny Lech Kac zyń s ki ws trzy m II ł wykonywanie tej kary . Formalny m powodem zwolnie nia Zagórnego jes t
z ly stan ...drowin. "a łc to t a k że
kwestia pewnej taktyk i"'. - Zagórny nie jest pospo litym pr.l.estępcą . On od s i edział swoje w
w i ęzieni u - mówił K aczyński .
Prokura tor Ge ner'Jlny ma prawo w czasie procedury ułask,l 
w ic niowcj ws t rty m nć wy konanie kary lu b ....arządzić w niej przerwę, gdy uzna. że ..szczeg6lnie

ważne

powod y

przemuw iują Zll

uł ask awie n iem" .

- Akt lask.i wyd any pr/.cz Prezyde nta RP ucie szy ł mnie. S· letn; o kres pr6bn y będ z ie dl a m nie
t rudn y. J e dn ak wysy p ywa n ie
zboża 10 j uż prl.eszlość. Są inne
fomy proteStu. W zakladzie karny m miałem dużo czasu. aby pomyśleć nad nowymi formami mów ił Zagó rn y t uż po og łosze
niu przez Sąd Okr"gowy w Jele niej Gón:c decyzji prezydent lI
o u laskawie n iu .
Zagóm y przyzna!. 1"c ciąi..l na
W corocznym rankingu
nim jeszcze dwa wyroki z M uCBOS politykiem roku 2000
szyn y i dcxlał. że prl.cd sw iętami został prezydent Aleksander
złoż.y l do prezydenta wniosek {)ot Kwaśniewski. Kwaśniewski już
ko lejne ulaskawienie .
PAP. Me po raz czwarty został uznany

Polityk roku

za polityka, który najlepiej ~

Bolek i Lolek w

lał

sądzie

Blelskł Sąd

W Karpaczu na Kopie (woj.
oddano do eksploatacji najnowocz"niejszy
w polskich Karkonoszach wyciąg krzesełkowy o długości
924 m, który w ciągu godziny
może przewieźć ponad 1400
narciarzy.
dolnośląskie)

szef przedMiejska Kolej Li·
nowa na Kopic. Waldemar Drnheim. nardarte mogą obecnie w Karpaczu korzystać właSn ie z ~go wy-

J

ak

poinformowa ł

s iębior"Stwa

c i ągu. ponieważ

trasa w jego po-

ro-

bl iżu jest sztucznie dośn ieźana.
zostałe wyciągi na Kopie i Zło
tówcc są nieczynne z powodu nie·
wystarczającej pokrywy śn ieznej.

na Kopic kursować będzie jedynie zimą . bowiem
jego trasa kończy się w polowic
zbocza. gdzie nie ma letnich tras
turystycznych.
•
Tej rimy narciarze będą mieli w
Kaspoczu dodyspozycji wokolicoch
Kopy i Złotówki siedem wyciągów.
w tym dwa knesełkowe. PAP,
Nowy

wyc iąg

ue

Pijany na dyiurzePijany lekarz pogotowia z
Inowrocławia ( Kujawsko.P~
mo<sItie) nie
się żad

_OZ)'!

nych oznak choroby u niemowlęcia, które badał. W szpitalu u dziecka sMierdzono ~
patenie oskneIi i uszu, a u medyka 1,57 promila alkoholu.

pomoc do pogOłowia zwrócili

O

si ę

rodzice dziecka zaniepoSIanem zdrowia
4.5·mies i ęcz nego niemowlaka.
Gdy przyby ł y lekarz uzn ał je za
zu pełni e zdrowe. pojechali po.
kojeni

ciężkim

Okr,gowy nie

ustaltł wczoraj procentowego
udzlału poszczegółnych twór-

Nowy wyciąg W Karpaczu

wtórzyć badanie w szp italu - poinformowal w środę rzecznik kujawsko-pomorskiej policji. podkomisarz Jacek. Krawczyk.
Diagnoza postawiona w szpitalu potwierdziła o bawy rodziców: dziecko było w takim stanie.
7"c zatrzymano je na oddziale. Policjanci zatrzyma łi 51·Jctniego IekarL.:l pogotOwia. a badanie krwi
wykazało 1.57 promila al koho lu.
Do 7.darzenia doszło w noc wigilijnq, Wobec lekarza wszczętO
postępowanie przygotowawcze.
PAP, MC

ców w opracowaniu postaci
Bolka i Lolka, popularnych b0haterów filmów anłmowanych,
wydając wyrok w procesie w tej
sprawie.
ąd

Sauto rs k.ie do poszczególnyc h
T07.dzielil natomiast prawa

etapów tWOitenia filmu .

Ogła....za-

jąc wyrok sędzia Irena Z.amowska·

Sporysz powiedziala, Ze sąd uzna l.
iż autorem pierwoW"l..CJru pla~yC""lJlCj
koncepcji posl3Ci Bolka i Lolka są
Alfred Ledwig i nicżyjący Leszek
Lorek.
Sąd nic u znał zarazem jako aulOm pierwow7.oru Władyslawa Neh·
rebeckłcgo. ktÓl)' byl reżyserem i
dyrektorem bielskiego Studia Fil ·
mów Rysunkowych. Bezsporne jest
jednak - zdaniem sądu -.że to Nehrebecki wymyśłi ł postaci Bo lka i
Lolka i 7Jecif opracowanie ich wizeru nku. On !Ci spmwował nad7.6r
nad animacją.

zapowiedzieli j uż spa<lkobier-

rzena. Roman i Jan Nehrebeccy.
W ŚI'""OIi;: S1jd zakończył tOC7..<JCY sic
od pięciu lat proces. który wylQC't:y1
Marzenie. Romanowi i J300wi Nehrebcc kim . spadkobiercom nicZyją
cego Władysława Nehrebeck.icgo .
Alfred l...eclwig. byly plastyk ze Stu dia Film6w Rysunkowych .
Zak0ńC7.ony proce.~ naw iązywał

Wyrok nic..ies' prawomocny. Ape-

Zginęło

lucję

cy nieżyjącego Nehrebcckicgo - Ma-

do wczclniejS1.cgo. kt6ry 7..alcoóczył

się w 1981 r. Ówczesny Sąd Wojewódzki w Bie lsku- Bialej. po cią
gn:lC}'m się 25 lat prore.~ie , U7..nał . l.e
aU lor.Jmi koncepcji plastYC""lJlCj post.1Ci Bolka i Lolka są trlyosoby: Al·
fred Ledwig. Władys ł"w Ne hrebecki 0ra1. Leszek Lorek . Obecnie
Nehrebecki i Lorek już nic żyją .
Pi ęć lat temu Ledwig zażądal
ustalenia procentowego wkładu każ
dego twórcy w opracowaniu po..,taci Bolk" i Lolka.
PAP, Me

40 osób

40 osób zginęło w 447 wypadkach, które wydarzyły się
na drogach od przedświą
tecznej soboty do wtorku.
684 osobY'zostały ranne.
Wśród o fiar najwięcej by ło

pie-

szych - 16 osób. Zginęło również
12 kierowców.
- W ypadków i zabitych by ło
mniej ni ż zazwyczaj - pow iedział
wczoraj Zbigniew Matwiej z ze·
spolu prasowego Komendy Gł6w
nej Po licji.

najwięcej zrobił

dla kraju.

rezydemowi. kt6ry od czte·
rec h lat otrzymuje coraz wi t;cej głosów , m ia no Polityka roku
2000 przy z nało t ym razem 3 1
proc. respondcnlów CBOS .
Kwaśn ie w ski jest politykiem
roku PilCde wszystk im dl a osób o
lewicowych pog l"d<lch politycznych (52 proc.). a także dIn tych
o orientacji centro wej (26 proc.).
Jednak badacze zwmcają uwagę,
że rów n i eż wś ród tyc h . kt6rzy
iden ty fikują s ię z prawicą c ieszy
się największy m uznaniem.
Drug;:s l okatę w mn kingu zają l
A nd rzej Olec hows ki. kt 6 rcgo
wskaza lo 4 proc. osó b. P02 proc.
uzyskali prem ier Jerzy Buzc k ,
s7..cf UW Bronislaw Gereme k. minister spmwi cd liwośd uch Kaczyń ski żona prezydenta Jo lanta
Kwaśniew ska . prezes PSL Jarosław Kal inowski i lider AW$ Marian K rLa kłewski .
Jako wyr6zniającyc h s ię w mi·
jający m roku respondenci uznali
rów ni eż Leszka Ba lce ro wicza .
Wł adysława Bartoszewski ego.
tl annę Gronkie wicz-Waltz. An·
drzeja Leppera. Leszka Mille ra.
Macieja Pł aży ń s ki ego i Lecha
Walc;.""" którzy uzyS kali po l proc.
ws kaza ń.
PAP, Me

P

Ilu mieli ojców
Pod pomnikiem Powsłańców Wielkopolskich odbyły się wczo·
raj uroczystości z okazji 82. rocznicy powstania.

i

Najtragiczniejszy wypadek wyw nocy z wtorku na
środę niedaleko Krakow a. Skoda
favori t zdert:yla s ię lUm z cięża
rówką . Cztery o so by poniosły
śmierć na miejsc u .
PAP, Me
da rzy ł s ię

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

,
Stronę przygotował

SWIAT

loan Polaczek

28 grudnia 2000 r. •

"Brak czujności " przyczyną zerwania
kontaktu ze stacją

W SKRÓCIE

Bandyci

aresztowani

"Mir" zapomniany

Policj'd francuska poinformowa.
la w środę o iln.' Sltowaniu sześc iu
mę7.C'l}'m. pOOcjrJJulych o IKlzinI w
zuchwałym napadzie na dwaopancer.rone tmnsportery z pieniędzmi .
dokonanym we wtorek w

Przyczyną zerwania na 24
godziny kontaktu z rosyjską
stacją kosmiczną " Mir" była
" utrata czujności " przez specJalistów na Ziemi - poinformował w środ, dyrektor
ośrodka kosmicznego, w którym skonstruowano stację.

Pal)'Żu .

Bandyci użyl i materiałów wybuchowych. i.eby dosIaĆ się do jl'dnego z transponerów i ukmdli 30
milionów franków . Drugi transponCf wymknąl s i~ z zasadzki i jego zaJoga wezwałn pomoc. Poli-

cjaoci aresztowali podcjr/. .1nych na
jednym z pm:dmic.i;C Purym.

Mogło być

nato lij Kisielo w - szef PanA
st wowego Centrum Kosmic znego im . Chrun iczejewa.

podpalenie

TrJgiczny w ~utk ach pol.:lr.ja-

ki wybuchł w ponicdziaJck w dyskOh.."CC w chińskim mickic Luoy-

ang. być może był wynikiem podpalenia - potwierdzi ł y w środę nino lokalne wlud/.c. Agencja Xinhun podala również, że wOOcc 20
osób podcjrtanych o udział w sfX)wodowaniu poillJlJ. w którym zginęło 3 1I os6b.7..aslOSOwano •.rmd'1.& policyjny": agencje nic pisl:J
jednak o aresztowaniach.

Policjanci prowadzą zakutego w kajdanki 42-letniego Michaela McDermotta do gmachu
okrvgowego w Malden.

Marihuana
w autobusie

Zabił

Dwa kilogramy m,lrihuany
prlCjęli w !lrc.xlc cdnicy bulgarscy
w autobusie, j:Jdącym z Sofii do
Wars:alwy. Narkotyki lJlaleziono
w torbie, której właśc i cie l a nie
ustalono. W bieiącym roku na
bułgarskich pnejkiach gr.l1licz..
oyc h s kon fiskow ano ogólem
1700 kg heroiny, 5 14 kg haszyszu. 17 1 kg ntarihu:lOy, !>onad
2 kg kokain y i ponad 100 tys. tabletek amfetaminy.
PAP,IP

Palestyńczycy

m6wią

- nie

Władze AutonomII Palestyń

skiej

powiadomią

Stany Zjed-

noczone, że nie mogą

przyjąć

propozycji prezydenta Billa
Clintona w sprawie porozumienia pokojowego z lzraelem
- oświadczył w środę wysoki
przedstawiciel AutonomII.
roblem u c hodźców pal es tyń
skich i ich powrotu jest głów
punktem nieą,'ooy między IZrJciem a Pal estyńczykami .
Amerykański plan pokojowy
przew iduje.;i.c Palc.~ tyńczycy niemal całk owici e zrezygnuj,! z "prawa powrotu" uchodżców Ilr.J.bskich
na zie mie. kt óre są częściqł zraela
od 1948 roku. Palestynczycy nie
chc ą s iC; na to zgodzić .
Kim są UChodźcy palestyńscy ?
Są to Palcstynczycy. którzy uciekli. bądź zostali wypedzcni z obszaru dzisicjsl'.cgo 11,rJcJa podczas
konnikt ów iZf'Jelsko-ambskich z
1948 roku i 1967 roku . Uchodźcy ci
schronili si~ w Jordanii. Libanie.
Syrii. na Zachodnim Br/.egu Jordanu i w Strefie Gazy. Palestyńczycy
zawS"t.e podkn:Slali. Ze ł udzie ci mają prnwo powrotu do domów w Izr.lcJu. lzr.te1 00rzut1l1akie rcrL.wiązanic.
UNRWA (agencja ONZ. zajmująca się. pomocą dla uchodi.ców palestyńskich) infonnujc.że liczba zarejestrowllnych u c hod źców palestyńsk ich wzrosla z 914 tys~y w
1950 roku do pnn;td 3:1 mln wg. najnowszych danych i nadnl rosnie.
Jedna trzecill 1...1rejeStfOwanych
uchodźców pal estyński ch - okolo
12 miliona osób - żyje w oficjalnych obol.ach dla uchodj.ców na obszancdziałalnośc i UNRWA w Jordanii. Lib<mie. Syrii. na Zachodnim
Bmgu i w Suefie Gazy. Dwadzieścia siedem z 59 obozów l'J1ajduje
się na Zachodnim Br/..egu i w Strefie Gazy. czyli na terenach. na których PalcstyTiczycy chcą ustanowić
własne państwo.
PAP. IP

P
nym

•
nowmy

7 osób, bo

urząd

,

podatkowy wszedł mu na

sądu

pensję

pow ied zia ł . że .. wiC;kszość specjalistów z centrum kierowania
lotami kosmiczny mi prL.CS1Ja do
prJcy prly mi~dzynarodowej stacj i kosm icznej i mni ejszą uwagc;
pn.ywiązuje do « Mi ra»".
Wed ług Kisiclowa. dotychcr.as
regularnie s prawdza no z u życ ie
e nergii n a .. Mirze". a w tyc h
dniach zapomniano o ty m i w
efekcie zużycie ene rgii przewyź
szy ło jej dopływ, powodując wyłączenie pn.eka ź ników.

Sytuacja została szybko opanowana: odlączono od zasilania

zbędne urząd zenia

i naładowano
baterie.
Zdaniem Kisieliewa,chwi lowa
utrata łllcz ności z .. Mirem" nie
miala . .poważnego charakteru" i w
żade n sposób nie może wpl ynąć
na dalszy los s tacji. K isiełiew
uważa . że stację , która przepracowała na orbicie prawie 15 lal.
naJeży ściągnąć z orbity i zatopić. bow iem już wie lokrotnie
przekroczyla onu ..gwarancyjny
czas życia w kosmos ie".
Pełn y kontakt ze s tacją Im·
s miczną .. Mir'·. który utrJcono w
poniedziałek, przywrócono w śro
dę wczesnym rankiem. Wczesniej
po 20 godzinach całkowitego braku kontaktu ze stacją Ośrodkow i
Ko ntroli Lotów pod Moskw'l udalo się n aw i ązać z nill trzy krótkie
seanse łącznaSc i . Na ponowne naładowa nie jej baterii slo nccznych
pozwoliła zmiana pozycji stacji.
..Mir" ma zostać zatopiony w
odludnej czc; śc i Pacyfiku w lutym pn.yszlego roku.
PAP, łP

DO KOLEGOW
Z KAŁASZNIKOWA
Amerykanin, który we wtorek zabił koło Bostonu siedem osób - kolegów ł koleżanki z pracy, uczynił to zapewne dlatego, że zatrudniająca go firma miała przekazywać Jego pensję tlskusowi na poczet zaległych
podatków.
ichae l Mc DcrnlOU. 42-letni
sta kom puterowy,
Mprogrami
we wtorek do central i in-

w s zed ł

terneto wej firmy ko nsultingowej
Edgcwale r Technology w Wilkefi e kl. 16 km od Bostonu . uzbrojony w trLy sztuki broni palnej. w

Islam

tym w

kałas znikowa .

Najpierw
i inną
osobę pn.:y wejściu do budynku . a
potent wszedł do działu finan sów
i zabił jcsl.cze pięć osób.
Strzelanina trwala najwyżej
dzie si ęć minut. Zaalarmowana
prl..CZ firnu;. policja zastala McDcrmotta SiOO1.ącegO biernie na krL,Cś le w recepcji. Załadowa ną broń
mial wciąż w zasiC;gu ręki. a le nie
stawia ł oporu.
Z infonnacji uzyskanyc h przez
po li cję i med ia zdaje się. wy nikać, że Mc Dcrmott wpadł w szal
zabijan ia . bo u rząd podatkowy
zają l jego zarobki na jX)Czct zalezastrze lił recepcjon i stkę

kończy

Wyznawcy Islamu na ca-

al-Fitr. w największym islamskim
kraju ś wiala Indonezji - I du ł Fitri . (I w polskiej społecznośc i muzulmanów - Ramadan Bajram.to
Ś WI ęto o fiary . obdarowania i radośc i .jedno z dwóch naj ważniej 
szych św iqt islamu .
Ramadan w tym roku był bezprecedensowo upolityczniony: nil

zakończe

rarnadtlnu - na BliZsnk0tic7.cnie
Eid
kim Wschod zie
ś wi~t o

i

podatków i odsetek od nich.

mi ał potT1jcać naleźnosć. łącz

nie .. parę tysięcy do larów", pocUiwszyod nowego roku.
Postaw iony w ś rodę prL.Cd są
dem Mc Dcrmott oświadczył. że
nie poczuwa sit; do w iny .
Jego koled zy m ó wią. Że by ł
,.dziwny", ale poza ty m mi ł y i
spokojny. J ako inżyn i er programiSIa praco wał w Edgewaler
Technologyod marca.
Wtorkowa masak:m może wzn0.w ić niekoóczącą się w USA debatę nad propozycjami ograniczenia
tradycyjnego prawa Amerykanów
do posiadania broni palnej. PAP, łP

Starcia związkowców z policją podczas pacyfikacji wiecu związ
ków zawodowych dwu banków - Koolunin Bank oraz. Housing
& Commercial Bank (HCB) na lerenie ośrodka szkoleniowego
pracowników banków w llsan - szeŚĆ kilometrów na północ od
Seulu. PolJdniowokoreańska policja rozpędziła w środę rano >Niec
ponad ośmi u tysięcy strajkujących pracowników dwu najwięk
szych banków kraju.

ramadan

łym świecie skończyli w śro
dę miesiąc rytualnego postu, rozpoczynając trzydnio-

we uroczystości
nia ramadanu.

głych

Muzufmanie modlący sip w indonezyjskim porcie Tanjuk Priok w Dża
karcie. W związku z niedawną serią zamachów na kościoły chrześci·
jańskie w catym kraju, wokół meczetów i świątyń innych religii na indonezyjskich wyspach wprowadzono restrykcje w pottJSZ8niu si{ł. a nabożeństwa odbywają się pod czujnym okiem specjalnyr;h sif policji.

Bli skim Wschod z ie okolicznodu chownyc h islumskich i poli ty ków zdomino·
wały kwestie konn.iklu i7.raelskopalestyitskicgo. w Lranie mullowie nas ilili lilaki oa reformatorów.
w Indo nezji miał.y miejsce krwawe zamachy. a w Malezji nas iliła
s ię konfrontacja między zwolennikami rcfonny n szefem rządu
Mahathirem Mohammadem .
Obchody Eid a l- Fitr na Bliskim
W schodzie od bywały się w środę
pod makiem napięć nil terytoriach
Zac hodniego B rzegu Jordanu i
Strefy Gazy. Na p ięcia izraelskopa lestyńskie by ly także tematem
ramadano .....cgo orędzi a duchowego przywódcy Iranu . ajatollaha
Alego C hamenei. który wezwa ł
Palest yńczyk ó w do kontynuowania alltyizraelskiego powstania intifady. a islam skie kruje świat a
do czynniejszego poparcia Pałe
s1ynczyk6w w ic h walce.
W czasie ramadanu wszystkich
wiern ych. którzy ukończ.y li d zics ic;ć lat , obowiązuje m.in. ścisły
post od wschodu do zachodu słoń
ca. W najbardziej ortodoksYjnYch
Icrajtlch islamskic h do tyc h ograniczen mu szą si ę 7.astosować także cudzoziemcy.
PAP, IP

Ciągłe napięcie

w Czeskiej Telewizji

Havelpopalł
protestujących

śc iowe orędzia

Na antenie publicznej CzeskieJ TelewizJI, gdzie od kilku
dni wl,kszość dziennikarzy i
pracównlków protestuje
przeciwko nowemu dyrektorowi Instytucji, nadal panuje
chaos. W środę protest po.parł prezydent Havel.
że

aclav Havel uwal..a. z.miana
V
ki erowni ctwa te lewizji .
nawet wstala dokonana zgodnie
jeś l i

7.

l iterą

pr.iwa. to jest spneczna z.jej
duchem . co według Hu vla . dawnego dys yde nta. j e st ogromnie
niebezpieczne.
- To zasjest ogromnie niebezpiecznie - powiedzial Havel. 00dal. że wprowadzen ie dyl."latury
komunistycznej w 1948 roku teź
n ast ąpilo ..calkowicie legalnie i
zgod nie z lit e r ą prawa. a le w
sprl..C(.'zl1Ości z duchem po ....,ojennej
konstytucji" czechosło ..... ackiej.
W środc; w godzi nac h porannych, zamiastemitowa.nej na żywo
w DT l audycji .• Dobre romo". na
eknrnach telewizorów pojawi ły się

najpierw czarne tablice infonnuo tym . że program zastal do·
starczony pl7.ez osoby nieuprawnione. a potem audycje nadawane
w CzT2 (czyli drugim programie
publicz.ncj telewizji). Kilka godzi n
p6i niej oba programy ( CzT1 i
CzT2) nadawaly 7. kolei audycje
programu pierwszego.
W najblii.szy czwanek na nadzwyczajne posiedzenie, poświę
cone sytuacji w Czeskiej Telewizji zbierze siC parlamentarna komisja ds. mediów. 3 stycznia na
ten sam temat debatować ma Senat.
Kryzys w Czeski ej Telewizji
zaczqł się. kiedy Roo ads. Radia i
T e le wi zji kontro lowana przez
Obywatelską Parti ę De mo krat yczną (ODS) i rządzących socjaldemokratów - pod pretekstem
uchybien formalnych odwoła l a
poprlCdniegodyrektora Duszom a
C hmeliczka i na jcgo miejsce pospics7.nie mianowala Ji rzego Hodacz a związanego z ODS . Swe
u rzędowanie ro zpoczql on od
zmian personalnyc h.
PAP, IP

jące

nowiny _
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Prognoza dla Polski

PKB
będzie niższy
Bank o, America

obniżył

swoją poprzednią

prognoz,
PKS dla Polski na 2000 rok
do 4,8 proc. 14,0 proc. w 2001
roku, wychodząc z założenia,
że redukcja stóp procentowych nie nastąpi wcześniej
niż z końcem II kwartału 2001

f

RYNEK
"""

cześniejszą redukcję

stóp

za malo prawdopodobną. z powod u obaw, kl Qre Rada Po lityki
Pieniężnej

ma wobec projektu bu-

dżetu

na 200 l rok ,
,.spowolnienie wzrostu i nie-

pewność CO do

przychodów oznal-ele wyznaczone w budżecie są niemOżliwe do zreali·
zowani u" - pi sze bank w najnowszej publikacji (Globa] Ficzają, że

"

nanciał

Markets OUllook).

~

W miCdzyczlI!;ic wysokie slopy
procentowe m ają wpływ na popyt
wewnętrwy, a oznaki spowalniającej s ię gospodarki są
raźniejsze - napisali

coraz wyanalitycy

BoA.
BoA prognozuje wysoką slosunkowo rocznij slOpę inflacji nil
2000 rok - 10.2 proc. i znacUlie
niżu., na 200 I ro k - 7,4 proc.
Przeci"tnego deticyt u obrotów
b ieżących bilansu płatniczego za
br. spodziewa się lIa poziomie 6.9
proc. PK8. li w 200 l roku na poziomie 6.3 proc.
BoA nie widzi zagrożCń dla zło
tego w 200 1 roku i przewiduje
ustabilizowanie s ię polskiej waluty. Nap tyw zagranicznego kapitału umocni złotego wobec do-lara, a tempo umacniania się euro wobec dolara będzie szybsze
niż złotego.
W miarę redukcji

StÓp procentowych w połowic 200 1 roku uzasadnienie dla dalszych zagranic7.nych inwestycji portfelowych w
Polsce będzie rosnąć - sądzi BoA.
Bank uznaje defic.y ty obu bilansów: platnic7.ego i handlowego
za wciąż. zby t wysokie, c hoć odnotowuje znaczną poprnwę, która
zmn iejszy ła ryzyko powstania kryzysu bilansu platniczego. PAP, IP

Inflacja
wgrudniu
spadnie
do 8,7 proc.
Inflacja w grudniu wyniesie około 0,5 proc., co w relacji rocznej przełoży sI, na
spadek inflacji z 9,3 proc. w
listopadzie do 8 ,7 proc . w
grudniu - podał szacunki,.
sortu finansów jego przec:f.
stawiciel Mirosław Błażej .

W

śrooę

GUS podal. Ze ceny
w pierwszej polowie grudnia wuoslyoO.8 proc. w
porównaniu z drugą połową li·
stopada, a wobec pierwszej polowy listopada wzrosly o 0.9 proc.
Wzrost cen żywności w pierwszej połowie grudnia był wyższy.
niż oczekiwali analitycy. Ich zdaniem jednak nie prl.ełoży s ię on
bexpoSrednio na inflacj;o ktÓfll powinna spaSt w grudniu doO.s proc.
miesięcznie i 8,6-8.8 proc. rocznie.
W połowie grudnia minister finansów Jaroslaw B aucos:rocował,
że inflacja łi czo na rok dp roku
spadnie w grudniu do 8,8-9 proc.
Rada Polityki Pieniężnej poda.
la ostatnio. że inflacja na koniec
roku spadnie poniżej 9 proc . w
relacji rocznej.
PAP, IP
żyw noSc i
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GIEŁDZIE

IG zysk:11 I proc . i wyniósl
180 14.88 pkt. MIDWIG po zwyżce o 0,7 proc. - wy n iósł
j 003.93 pkt., a TechWIG wzrósł
03.1 proc. i wyniósł 148433 pk!.
NIF spadł o 0 3 proc. i wyniósł
5934 pkt. WIRR wzrósł o 2 proc.
do 2665,05 pk!.
W notowaniac h ciągłych na
rynku akcji obroty zmniej szy ł y
si~ w porównaniu z przedświą 
teczną, pilltkowll scsjijO 18."1 proc.
d029971 1 tys.zl.
N~jwif;'kszc obl"OłY odnOtowano
rm akcjach TP SA; 60,1 mln zł i
Elektrimu: 46,5 mln z.1.
Na rynku NFI wzrósl kurs S"I.c..~i u
fundus7.y. sześciu spadł i d .... 'ÓCh nic
zmienil sil;. Obroty wyniosły I 602
tyS.7J i były o 10.6 proc. n i ższe nii
P0I,:!c1..3S jliqtkowej sesji.
Na ry nku obligacji wzrósi kurs
14 pożycuk, sześciu spadł , cz.terech nic zmienił sic. Ił 23 nie hand lowano , Obroty na tym rynku
spad ły w porównaniu 7. piątkiem o
403 proc. i wyniosly 9164 tys. zł.
Na rynku kontraktów termino-w~·ch. po spadku o 20,6 proc .. 00roty wy nios ł y 222 407 tys. zł.
\V notowan iac h jedn o lityc h
pn:eważa l y wzrosty. Kursy akcji
5ł finn wzros ł y. 36 spadly. 23
niezmienily s.ię. a akcjami 13 nie
handlowano.
W tym systemie notowań obroty wyn ios ł y 9 576 tys. zł i by ł y
o 20 proc. mniejs7.e niż oa sesji
PAP, IP
poprzedniej.

W
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Na zamknięcie środowej ~
sjl WIG 20 wzrósł o 1,5 proc,
do 1 843,61 pkt, przy zmniejszonych obrotach . Kursy akcjł 55 spółek wzrosły, 21 spadły, a 12 nie zmieniły się .
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CZĘSTOCHOWA
Komisja Nadzoru Bankowego podjęła decyzję o ustanowieniu, od środy 27 grudnia, zarządu komisarycznego w Banku Częstochowa SA
I zgodziła się , aby BRE Bank
zostal Inwestorem w tym
banku - pOinformowała w
środę w komun/kacie KNB.
obec nies kutecznych
"
dzialań dotychcznsowych
wlaScicicl i w zakresie zapewnienia plyn noki finansowej w banku. Komisja Nadwru Bankowego

W

podjęła decy?ję

o u ~tanowiClliu, 1-

dniem 27 grudnia. Z3i1..ądu komisarycznego w banku" - napisala
KN8 w komunikacie.
Jcdnoc1.eśn ic. KNB 7.at1kccptował:\ objęcie ponad 75 pruc . Banku
C7.t;.~lochowa pl7.C7. BRE Bank SA .
Inwestor tell, obcjmujJjc IIkcjc
nowych emisji. będzie dysponowal ponad 75 proc. pakietem akcji.
Na początku grudnia Bank Clf;'
stachowI!. mial problemy z plynnością finansową i zawiesił czasowo obsługę klientów.

Drożej

na poczcie

Od 1 stycznia Poczta Po]...
ska podnosi ceny usług w ol>rocie krajowym o 14,8 proc. a
w zagranicznym o 15 proc.
kankę pocZtową

s ię

I 7.1 -

poin formował w środę Kn:ysz.tor
Bączyk , 17.e\.'1.nik POC7.1y.

cen spowooowane
są obcięciem dotacji budże towej
dla Poczty , a zmian y w klasyfikacji pr'l.esy ł ek wyn ikajq 7. konieczności dOStOSOwania polskich
standardów do wymogów UE
- powiedz.iał Bijczyk.
Pil.ykladowo. w 1999 r. Pocztu
otrzymala od it. ... du wsparcie w
wySQł(oSc i 53 mln 7.1, w 21X1O rol:.u49 mln zl,na przyszły rok kwotę te zn.'<Iukowano do 4 mln zl.
Weulug nowego ccnnikn, 7.nnczek na lisI polecony krajowy do
20 g bodzie kosztował 2 zł , u na

-

Złoty umocnił się o 4 grosze wobec dolara l o 0,4 grosza wobec euro od piątko
wego zamknięcia, osiągając
poziom 4,1250 zl za dolara I
3,8450 zł za euro - poinformował Marek Gackowskl,
dealer BPH .
łaty

i

I>ędz ie

mocniejszy

n ajwyż.

umocni!
do
Z
szego poziomu wobcc USD
od marca.
Zdaniem uczestników rynku
umocnienie polskiej walu ty spowodowane jest piątkową decyzją
Sejmu o wyborze Leszka Balcerowicza na prezesil Narodowego
Banku Po ls kiego, a t akże wcześniejs1.4 zmian:} nastawienia przez
Radl,' Po lityki Pieniężnej - z restrykcyjnego na neutnllne_
Według Gackowsk.iego w srodl,' do aprecjacji złotego piąCZy
nila s i~ l akże d uh transa kcja
klie ntowska. co przy między 
$w i ątecznej ,.pł ytkości ry nk u"
spowodowało tak duże umocnienie poł skiej waluty.
Zdaniem Katailyny Zajdel-Kurowskiej_ analityka Citibank (poiska), do konca tygodnia można
s podz i ewać się moc.nej pozycji
zlotego , a jego pozycji ewentualnie mogłyby zaszkoozić tyl ko du o
że zmiany kursu e urolUS D.
Na T)'fIku międzybanko ....'Ym pod
koniec OO(owan za jedno euro trze..
ba było zapłacić 93,1 5 cenla.
PAP, IP

12 grudnia NWZA Banku Czę
s tochowa SA zadecydowało O
emisji od ł 500000 do 7 000000
seri i D zwykłych. Dzię k i emisji,
kapitał ma w zrosnąć od 15 mln zł
do 70 mln zl.
.,zgodnie zdeklnracją inwestora. znpewni on płynność banku. a
10 umożliwi zdn iem wprowadzenia zanądu komisaryc7.llego W"lnOWlenie prLC7. bank dzia łalności operac.yjnej i uruchomienie w ci:jgu
24 godzin wszystkich placówek"napisala KNB w komunikacie .
BRE Bank ul nlierLa zawile(;
z Bankiem C~~s t("IChowa porozumie nie kredytowe. nil mocy którego BRE Bank udostępni Bankowi CzęsI ochowa płynn e środ
ki. które umożliwią temu b:tnkowi j)odj~cie bieżącej dz i a ł alności
opcmcyjnej.
Bank. Częstochowu po trzech
kwa nalach tego roku odnOlował
4,4 mln 7.1 strat y nelto. Ty le silmo
wyniósł wynik na dzia lil Jności
oj)CiJCyjnej bartku. Kupitał wł<t.;ny
banku po dziewięciu miesiącach
wynosil 15,3 ml n zl.
PAP. IP

Od 1 stycznia

naczek na
Z
list krajowy do 20 g
koszlOWIlI jednakowo, czyli

Złoty

loan Polaczek

BRE Bank SA obejmie 75 proc. banku

INDEKSY GIEt.OOWE

"~

roku.

Stro nę przygotowała

Podwyżki

Powstał największy

wartościowy

list tzw.

do 20

~ -

2.90 zł.
Znaczek na listy eic7.sze, np .
50 g, będzie kosztowal
130 zl a powyżej 100 g - 1.50 7J.
Wysianie paczki, przyk ładowo
o wadze, do l kg , będzie koszlowalo na terenie kraju 5 zł , a do 2
powyżej

kg - 6zł .

Zllist do 20 g wysyłany 7.:1 granicI,; zap ł acimy 1,90 i ty le samo
będzie kos7.tował znaczek na kank ę pocztową, posyłaną za gran i~.
- Nie zmieni się natomiast wyso k ość prowizji, pobieninej Z,I
opłaty np. rac hunków te lefonicznych - powiedzia ł B~czyk. Obec·
nie wynosi ona 2.10 1.1.
Pi.ledsiębiol"lltwo PP 1.lltrudnia
100 tys. ludzi. Poczta Polska dopiero od kilku lat pit.ynosi zy~ki .
W 1998 roku bylo to 11 mln zł
neuo, w ubicglym roku 24 mln zl
neltO, a w bieżącym mają byćzbli7.one dn zeszlorocznyc h. PAP, IP

koncern farmaceutyczny

GlaxoSmiłhKline
OWaj brytyjscy producenci leków, Glaxo Wellcome I
SmithKllne Beecham. połą
czyli Si, w środf w jedną firm" GlaxoSmlthKllne Pic,
tworząc naJwifkszY w świecJe
koncern farmaceutyczny.
Głaxo
każdą swą akcję

Wellcome
za
Udzialowcynowej
finny. a udzia-

otrzymają
jedną akcję
łowcy

SmithKline - 0,4552 akcji .
Kapitali7.11cja gie łdowa GlaxoSmithKli.ne, czyli waność rynko·
wa wyemi towanego ka pitalu akcyjnego nowego giganta, wynosi
168,7 miliarda USD.
Jean-Pie rre Garni er, szef

SmithKl ine , który zostal dyrcktorem gencrdl nym nowej firmy.
ośw i adczył. że jest ona liderem
rynku w czterech z pięciu najwię kszyc h katego rii lekó w.
Glaxo i SmilhKline oglosily
plan fuzji j u ż w styczniu i miały n ad zieję s finalizować ją do
sierpnia. Tennin ten piLesuwano
jednak dwu kro t nie, bo amerykań s k a Federal na Komisja Han·
dlu bard zo d tugo badała. czy nowy koncern nic zdominuje pewnyc h segmentÓw rynku farmnceulycznego. Aprobata komisji
amerykański ej by ła konieczna,
bo obie finny mają filie w StaPAP, IP
nach Zjednoczonych.

PODKARPACKIE

Stronę przygotowała Joanna Borowiec
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RZESZÓW

o bezpieczeństwo zadbają antyterroryści

Sprawdzili
instruktor6w

Sylwester na Rynku

Podkarpacka policja podsu" Nauka Jazdy" .
Skontrolowano 302 samochody, skierowano 2 wnioski do
kolegium, nałożono 26 mandatów, udzielono 130 pouczeń,
zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych.
mowała akcję

Po raz kolejny mieszkań
cy Rzeszowa b,dą mieli
okazję powitać Nowy Rok
na Rynku . Impreza rozpocznie się o godz. 20 .30 .
Nad bezpieczeństwem czuwać będą antyterroryści ,

Zialani:t pod nazwij •.Nauka Jazdy" prt.cprowadzili funkcjonańuszc drogówki. Celem akcji było
ujawnienie nieprawid łowoSc i występujących w sz.koleniach kandydatów na kierowców.
Sprawdzono 302 poj ..zdy. W 27
brakowalo apteczki pie.rwszej pomocy. a w 14 dod:.lIkowych lusterek .
w 4 ped.'lłu hamulca dla instruktoru.
znś w 8 fu nkcjon ańu s7.c stwienlzili brak upmwnicli posiadanych przez

tajniacy, policjanci w mundurach, strażnicy miejscy,
ochronlarze _

D

osobę szkol ącą .
Nalożono 26 mmldlllów na łącz
nI} s u mę 2220 zl. udzie lono in-

struktorom 130 pouczcli. r..llrJ;ynmno 7 dowodów rejestracyjnych pojazdów, przcciwkn dwóm szkol ą
cym skierow(lno wnioski do kolegium na szk olących.
bar

W przedszkołu nr 34 w Rzeszowie rozstrzygnięto konkurs kulinarny dla dzieci. Podopieczni z
8 rzeszowskich placówek w zabawny spoSÓb, wierszem lub piosenką przedstawiali komisji
przepisy na swoje dania i gotowe potrawy. Jury konkursowe, w którym zasiedli przedstawiciele Zespołu Szkół Gospodarczych, Polskiego Stowarzyszenia Kucharzy i Cukierników i cukierni
Rak - Orłowski mieli trudny wybór. Pierwszą nagrodę przyznano Przedszkolu nr 8 za wykonanie śledziowego jeżyka , drugą dzieciom z 11 za piernikową Arkę Noego, a Irzecią przedszkolu nr 43 za wigilijną kapustę . Były nagrody - zabawki. słodkie mikołaje , kosz piernikowy z grzybami biszkoptowymi ufundowane przez cukiernię Rak - Orłowski. Miłą atmosferę. którą zapewnili
organizatorzy z przedszkola 34, uprzyjemni ał chór śpiewając kolędy .
JaceltŁakomy

Każdy los
wygrywał

a

l oterię

fa mow,l , zorganiw Tca tr.:e im. W andy Siemaszkowej w Rzeswwie.
WTZ prl.ekaznly 50 prac. wykon.mych pn.ez uczestników tera pi i. Firma handlowa .J edynka".
która j est w l aś ni e w posiadaniu
plakietki zaś wiadcr..3jąccJ udzial w
..Sztafecie Dobrej Wol i" (przypomnij my. że jest to akcja zainspirowana prl.ez Biznes Center
Club. dla promocji t wórczości nicprofesjonalnych an ystów o niez wy kłej w ra ż l iwości i fi nansowego wspierani a WTZ). przeka za ła na l ote rię slodycze. K ażdy
los wygr)'wul . 2000 złotych wzbogac i fundu sz wypos a ż a n iu praco wn i komputerowej rzeszowskich WarsztUlów Terapii Zaję
ciowej prą ul. Załęsk iej.
hł
zowa n ą

Milenijne

Uczniowie dzieciom

BARTOSZ SĄCAl

BEZPIECZNE
CENTRUM

Kilka kamer już niedługo
będzie obserwować rzeszowską starówkę. Wczoraj
specjaliści

zaopinIowali zło
zone oferty przetargowe na
tworzenie miejskiego systemu monitoringu.
k.ilku złożonych ofen. z..'1 wiemJ ących cenniki i projekty techniczne. t uż. po Nowym Roku miej-

Z

ska komisja wybierle najlepszy .
- Kamer)' l'.ost3.J1ą zamontowane
na ul icach 3 Maja, K ośc iu szk i i
Grun wa ldzki ej. Jedna . za ł oi.on a
p!7.ed rokiem. j uż obserwuje rlC-

szowski Rynek - mówi Zbigniew
Florck . komend:t nt Straży Miej skiej w Rzcszowie.
Kiedy n3 ulicach zaw i s ną ka mery, centrum sys temu monitoringu zostanie przeniesione do Komendy M iej skiej Policji w Rzeszowic. Dziś monitory oraz pulpit
sterowania k amerą znajduje s ię w
ratuszu.
Prawdopodobnie koszty zakupu
i montażu nowych kamer pokryjij
niekt6rc banki . mające swoje lokale
na ulkach , które t:J,.."'\1ą obserwować
..szklane oczy" .
- Takie rozw i ązan ie byłoby korzystne dla tych instytucji . Odpowiednio zamontowane kam ery

s t worJ.ą zew nę t rzny
bezpi eczeń st wa

sys tem ich
- dodaje komen-

dant F'lorek .
Problem stanowi pol ączcni e kamer z ce ntral ą. Prow adzcnie nowych przewodów byloby niewygodne. pracochlonne i kosztowne.
Wladze miasta liczą . 7.e uda im się
zatem sk on:ystać z poł ącze n Telekomunikacji Polskiej SA .

I

Na rzes7.owskim Rynku kt!mera dziala od roku . W tym
czasie Straż Miejska nie znnotowala w tym miejscu żadn ych
bijatyk czy kradzieży z okolicznych lokali rozrywkowych.
sklepów. biur.

Nagrody

StrzyiowskiB jaselka to jui tradycja.
" ... mały Chrystus smutny
patrzy w drzwi i czeka, by ~
śród witających zobaczyć
człowieka " . Słowa J . Lleberta stały się mottem III charytatywnego koncertu, przygotowanego przez Miejski ZespÓl Szkól w Strzyżowie I
Szkolne Koło Caritas, który
odbył s~ 20 grudnia w Strzyżowskim Domu Kultury.
ożon:trOdzeni owe

spotkania. z
B
których dochód prze7..nllCZOny
jest na pomoc: dzieciom znajdu-

Maśniczki , żelazka

i odznaczenia

i

żeliwne

na

jący m się

w trudnej sytuacji material nej. rod zinnej bąd ź zdrowotnej . staly s ię trad ycją szkoł y .
Na koncen złoży l y s ię jase łka.
kolędy, pas t ora łki , utwory liry(.'Zne. Imprezie tOwarzyszy ła loteń ll f antowa i wysta wa szopek wykonanych prrez uczniów M ZS.
- Chrystus nie narod ził s ię w
bogactwie. Iylko ubogiej szopie.
aby pokazać nam co to bieda i
c ierpi enie. Żyjemy obok siebie.
spróbujmy zobaczyć Chrystusa w
drugim człow ie k u - mówi li organi7..3tor.:y.
RENATA MOSKAL

węgiel ,

gliniane

garnki

W starym stylu

Podczas uroczystości 10 lecia Istnienia Polskiej Izby
Przemysłowo - Ha ndlowej
Budownictwa w Warszawie
wręczono wysokie odznaczenia państwowe 5 osobom
z województwa podkarpackiego, zaslużonym dla rozwoju budownictwa _
awalerski Kr zyż Zaslug i
Olr.:ymal Wacław Gawel. prezes fi r my ResBu d SA. Z ł oty
Krzyż Za s łu g i 7, rąk mi nistrJ. Ryszarda K ali sza odeb rał Ed ward
Wrzcsieli. prezes firmy Instal Rcm
z Rzeszowa.
Srebrne Knyże otrzymuli Stani sła w Chmura , wiceprzewodniczący Sej miku Województw a
Podknrp<lckiego, wlaśc ic ie l firm y
Tclbud z Dębicy. Aleksander Kozik z fi rmy Z isco w Jarosiawiu j
Tadeusz Puzio. prezes Odd z i ału
Polskiej Izby Przemyslowo - HaJldlowej Budownictwa.
PIPHB j est jedną z pierwszych
powołanyc h do życia po 1989 r0ku tego typu instytucji.
zet

Slrzyżowskie Jasełka

Pod czujnym okiem kamer

2000 złotych przyniosla rzeszowskim Warsztatom Terapii
Zaj ęci owej okazjonalna lo t eria zorganizowana podczas
św iątecznego spotkania kierownictwa banku PEKAO SA
z najlepszym! klIentami.

N

rganizatorzy zapo w i adają.
że podczas sylwestrowej nocy zagrają trzy rze szowskie zespoły i jeden wykonawca - nicspodzianka. Kolej ną atrJkcj ą wieczoru będ z i e przemówienie prezydenta miasta Andrzej a Szlachty i pokaz sZlUczn ych ogni . Na
konferencji pra sowej w Rt!tuszu
zapewniano. że 1'..3 sztuczne ognie

O

zapłac i sponsor i miasto nie wyda na ten cel ani złotówk i . Stani sław Szczepań ski , rzec znik prezydenta mi asta. po wied zi ał. że
impreza pl anowana jest do godziny ł w nocy . Jeże l i zgromadzeni będą s ię dobrze bawi ć. istni ej e moż li w ość przedłu że ni a
szatelistw na Rynku .
Władze miasta z adbały też o
zabezpieczenie imprezy. W noc
sy lwestrową slużi)ę.na Rynku peł
n ić będą czlonkowie samodzielnego pod odd z i a łu anty terrorystycznego w Rzeszowie. po li cjanci w cywilu oraz umundurowani funkcjonariu sze.
Porządku dopi lnuje 25 strażni 
ków miejskich. Kilkunastu ochroniarzy z prywatnej firm y zabezpieczy sce nę .
ber, zet

Klimat świątecznego dnia
sprzed ponad 50 lat odtworzono na wigilii w Szkole
Podstawowej w Mogielnicy.
Podczas uroczystości można
było podziwiać także regionalną wystawę historycznogeograficzną·

K

cenariusz imprezy świą tecznej
..Wigilia naszych dziadów"
przygolowala Zofia I wiTiska. nauczycie l języ ka polskiego. Pows tał na podstawie wspomniell.
które w kronice s pisa ł Fryde.ryk
Gil. mieszkan iec M ogielnicy.
Uczniowie pokazali .jak przed laty wyg lądaj dzieli wigilijny i zwią
zane z nim obrządki w chacie mogielnickiej.
Podczas występu mali aktorzy
mówili gwarą . Zachowali regiona lną wy mo wę. np. pośn i k zamiast WiCC7.erzy wigilijnej .
- Ważne. aby nie zacierać kon ta}."u . ocalić od zapomnienia trJ.-

S

Klasa Ib Gimnazjum w Trzebownlsku
Paulina Bąk, Tomasz Dubczyk, Rafal Gielarowski, Anna Kilian, Michał Kogutek, Damian Kot,
Paulina Kozłowska. Marcin Krzanowski, Marek Machaj, Barbara Majcher, Małgonata Majcher. Marek Miroś , Karolina Milka. Grzegorz Muńas, Tomasz Nowak, Bartosz Ożóg , Katarzyna Pado,
Konrad Pikor, Artur Piskor, Tomasz Płizga. Marcin Płonka
Wychowawca klasy: Beata WIŚnlewua.

dycję i kullUfę regionu. Od

kilku lat
nad wychowuniem regionlllnym
pracuje Ewa Ziemba . nauczyciel
histori i - mówi M arzena Bardzik .
dyrektor SP w Mogiclnicy. Na wystawie historyczno-gt.'OgrJfi cznej
dzieci zgromadzily wiele pamilIlek
z pr.:eszlości. Pojawiły się eksponaty rzadko dzi ś spotykane i nieu ży wane : m aśn i czki. lopaty do
chleba. kołowrotki. żel azka na wę
giel. gl iniane i 7.cl iwne gu młti. cepy. Goście zapoznal i się 1.. prowadzoną od 25 lat prt.ez Fryderyka
Gila kron iką wsi. M ieli okllZję z0baczyć stare fotografie, dokumenty. legitymacje, ksiąi.cczki wojsko....'e. resLyty i podf'\'.C7.niki dziadkÓw. Poznali twórczość l udową:
prLyśp iewki , gadki. legendy . przepisy kulinarne.
Na panerze. przy pomocy fachowej. stolarskiej rę ki soltysa
M ogtclnicy. odtworzono wnętrze
dawnej chaty mogielnick.iej.
BEATA TERCZVNsKA

•
nowmy
•

28 grudnia 2000 r.
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Stronę przygotowała

Joanna Borowiec

RZESZÓW
" NOWINY"
Wkrótce

Miasto da teren, firma zwróci odszkodowanie?

PYTAJĄ

wystrzelą

korki

szampanów i ludzie będą się
ściskać I całować, życząc ~
bie... No właśnie. Czego moi·
na życzyć człowłek.owl na kolejny rok, slulecie? Czy marzymy o czymś innym nii
rok. 10 lat temu?

Puchacz
podinspektor w Biurze
Prasowym
Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie
Bogumiła

DEA nie odpuszcza
Rzeszów ma szansę na odzyskanie blisko 200 tys. zło
tych odszkodowani a, które
miasto musiało zapłacić firmie
DEA - twierdzi prezydent An-

drzej Szlachta. Władze mają
znaleźć odpowiedni teren dla
OEA, na którym może powstać
stBcJa paliw. W zamian za to
firma obiecała oddał: pienią
dze. Zapytany o szczegóły 0dparł, że trwają negocjacje.
EA Mincoral Polsku uzyskała
w 1997 r.deC)"'lję o warunkach
7..abodowy przy ul. Hetmań.'lkiej. Tui
przy istniejącej stacji paliw innej firmy m iała powstać kolejna. tym m7.em finny DEA. Decyzjeo wydaniu
warunków z..'lbudowy wyda ł Andl7.ej Skotnicki. dyrektor wydział u
architektury Urzr;du Millsta. Gdy
sprawa wyszła na jaw .dccyljr;oprotestowali mieszkańcy os ied ł a Piastów. Arg umemowaJi . że w tym
miejscu mial powstać Zespół Komplck.'iO....'\!j Obsfugi Komunikacj i Kołowej. kt óry zres ztą byl uj ęt y w
Miejscowym Planie 7...agOlipodaroW:U1iu Pr'l.estrl.Cnncgo. ProIest mmkailCÓw dotarł do prokuratury.
Sprawa trafila też do Samol7:j-

O

Przebieg podziemnej trasy turystycznej

,

213 metrów pod Rynkiem

- W nadc hodzący m 2001 r.
wszystkim życ z~ bezpiccznl!go
życia. Oby Nowy Ro k prq niósl
wiele mi lyeh niespodzianek. manenia s ię spclni ly. a smutne zdarzenia losowe omijaly nasze domy.
BlIdżmy zdrowi i niech nigdy nie
brJ.kuje nam prt.yjażni i miłośc i .

WĘDROWKA

PRZEZ STULECIA

ANTONł

Mieszkańcy

AD AMSKI

nie mie li okazji zorez ultatów niebezpiecznyc h prac. Bez nich nie bylo by
jednak możliwe odnowienie kamie nic ry nkowyc h.
Obecnie po raz pierwszy moż
na og lądać re zultaty robót prowadzonych prlez ekipy górni cze
.. Zclbudu". W tym mie s i ącu nast ąpił odbiór tech niczny łochów .
któ re składają s ię na pod zi emną
trasę tu rystycz ną liczącą 2 13 metróW dlugości. Trasa nie biegnie
w linii prostej, lecz skomplikowaną sieci ą korytarzy obejmują
cych 34 pi wn ice. To droga bardzo atrakcyjna. bo przechodzi od
płytkich komór. usytuowanych
pól metra pod powierzchnią ziemi do bardzo glębokic h : 9,5 m.a więc na poziomie trzech pir;tcr
pod z ie mią .
Te po lożone najpłyciej są najba czyć

Na wiosn, 2001 roku
pierwsze grupy zwłedzą podziemną b"asę tu'Yslyczną

pod

rzeszowskim Rynkiem.
się
k upujący

Illtach 60. zapadl
nagle
W
pod
klie nt
w kiosku
Ki osk usy tuziemię

g azetę .

owany był niedaleko dzisiejszego
Domu Polonii (Rynek ł 9) . Wtedy prL)'szła pora na pierwsze prace zabczpieczaj ::jce: za padaj::jce
s ię piwnice wypełniano cementem pomieszanym z piaskiem.
Roboty prr.erwano. aby wrócić
do nich w k ońc u lat 70. Prace
trwał y niepf7..erwan ie od 1977 r.
Kamienica po kamienicy podbijano zm urszale ru ndamenty. pr"Lemu rowywano walące sir; sk lepienia piwnic, korytarzy i komór.

bard ziej at rakcyj ne. bo najstarszt!. Usytuowane przed frontem
Do mu Polonii tzw. przedproża
da towane są lla~l500 r. Zobaczymy ta m pozos t a ł o ści późno
sredniowiecznyeh skl epieti. ty n·
ków a t a kże dobrze zachowane
obmmienia z piaskowca: okie nne
i drlwiowe. Okazały ponal ws kazuje. ii jest to parter reprcze ntacyjne~o budynku. należącego do
bogatego mieszczani na.
Kolejne piwniC\! otrLymaly nazwy: Miodowa. Ratuszowa. Rzeszowskich. Li gęzy. Stt7..cleckiego.
1:..ąc7..ą je Lochy Tatarskie. Korytarze wbomirskic h i Nawrockich.
W prr.yszłości znajdzie sir; w nich
ckspozycja pokazująca historię mia-

sta. Znacr..nąjcj c-lęŚĆ mają stanowić
wykopaliska zestarowki. prlCChowywanc w zbiorach MUl'.cum Okn;gowego w Rzeszowie .

•

Gdzie się bawić
w co się bawić
Boże Narodzenie za nami,
ale do Sylwes tra zostało
jeszcze trochę czasu. Warto
wite pomyśleć o zrzuceniu
świątecznego HU8ZCZyku i
przygotowanie kondvcjl
przed noworocznvml szaleństwami . Rzut oka do naszeJ rubryk i I już wiadomo,
co nęci nas bardziej : wys ta·
wa czy basen?

ZOSTAŃ SYRENĄ
Na basenie przy ul. Technicznej
w czwartek i pią
tek o gooz. 14 .45 i 15.30. W s0botę o 7. 7.45. B.30. 13.15. 14.
14.45.15.30.16.30. 17.15. W niedzie l ę basen nieczy n ny . Dla
wszystkich bilety - 750 zł.
można pływać

zł .

Doswiadczeni jeid żcy mogą
karnety za 120 zl. które
uprawniają do 10 wypadów w teren . Stadnina zapr-dSza na imprezy grupowe. Ogniska . pikniki i
wyjazdy w plener. Czynna caly
tydzień od mnado wieczora. Tel .
854-94-07.
ZABAJKA.. Ludowy K lub Jet.dziec ki .2abajka" wypożyCl'.a konie tylko z instruktorem. 45 minut
w siodle - 25 zł. Kursy d la początk ujących ( 10 godzi n) - 190
z l, dla zaa wansowanych - 150 zl.
Stadnina czynna eały tydzien. W
czwartek i piątck jet.dz.ić można
tylko po południu. w sobotr; i niedzielę caly dzien . Zajęcia z wy_
kupionyc h kamClów cxlbywają ~ię
w godz. od 17 do 20.
wyku pić

REJS PO id/LTURZE
IIIE TAlU KOlI STRASZIIY
RZESZÓW. Stadnina przy ul.
Kwiatkowskiego 139 dyspon uje
końmi do hippoterapii. Mogq tu
za tem pojef.dzić takie osoby niepełnosprawne. Bilety 30 zl. Pozostali 7.3 godzi nę jazdy płacą 20

RZESZÓW. W WDK codziennie od godz. 14 do 19 można
ogl ądać prace nadesłane na Ogólnopolski Ko nkurs Fotograficzny
.,Podkarpacie 2000" .
W Muzeum Etnograficznym
można za to oglądać szopki . Wy-

konane w okresie między wojen
nym , w czasie II wojny ś wiatowej
i po wojnic stajenki pochodzą z terenu Podkarpacia. W czwarte k
wystawa jest czynna od 9 do 15.
w piątek do 17. Sobota. niedziela nieczynne.

~IU.~CIE
RZESZÓW. W ..Le Greco" . prr.y
ul. Dąbrowskiego dyskote kowo- noworoczne klimaty . Potańcz}'ć
mo7Jla codziennie od 20. Od wtorku do piątku bilety za 3 1./. dla
studenfów - 2 zl. W sobotę m uzyka tane<:znu, ale z kołędowymi
przeróbkami. Wstęp 5 zi.

Wszystk ie placówki zwiltzane ze sportem , kullurlt i r ozI"ywką mogą się z na mi k onta kto w ać i prz esy l ać b ezpł a tni e
swoje ofe rty. Kontakt: GC,.Nowiny", R zeszó w ul. Krasze wskiego 2. Z dopiskiem: Dz.iałln 
fo r macji - ofert)' czwartko we.
T elefon 852-27-52 .

ANETA GIEROŃ, AUHA PUDŁO

Ryszard Szyszka
prezes Klubu
Honorowych Dawców
Krwi
przy WSK PZL Rzeszów

dowego Kolegium Odwoławczego ,
które u znało. że decyzja o wnrunkach zabudowy dla DEA zosIala
wydan.1 niezgodnie z Jlf".Iwcm. DEA
oddala spr.twę do s'Idu . Ten uznal ,
że

mi usto musi zapłacić odszkodowanie, które pokryje koszt planów
arc hitektonicwych zamówionych
pne7. fi rntę .
Na srodowcj konferencji prasowej w ratuszu dziennikarze dowiedzie li się. że w zasadzie ni kt
nie ponosi odpowiedzia l ności za
wydanie decyzji . A. Skotnieki. który decyzję podpisal z upoważnie
nia ówczesnego prezydenta Mieczysława Janowskiego. powiedzial.
że była ona zgodna z pmwem. [)odal . i.l! w ciągu sześci u lat podjąJ 26
tys. takich decyzji i ty lko trly z
nich uniewainiloSKO. Prezydent
A. Szlachta doduł. że decyzję o
wydaniu warun ków 7..abudowy dla
DEA podjąl poprtooni zan.ąd. Dyrek to r A. Skotnkki zapo w iedział.
że każdy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy od
dużej finny będzie tcm7. szczegół owo i wnikliwie badany. prtez co
procedura wydawania decyzji
znacznie sir; wyd ł uży.
TOMASZ 1:ElE!NY

RZESZÓW MAŁO ZNANY

- Mam d użo do zawdzi~7.cnia
miCS7.kancom Rzcswwa. bo tOoni
jako podatnicy fmansują darmowe
bilety MPK dla honorowych
krwiodawców. WszyMkim iyczr;.
ieby częSt ich marLeń s ię spe łni 
ła . Częst. bo pmgnicnie i u;sknota popyCh.1 do dzi:dania. natomiast
spdnienie wszystkich 7..achC"ianek
wcale człowie k a nic uszczęśl iwi'l.
Nie wiem. czego jcs7-cze życzyć.
bo wole dziaJoc. nii mówić . Nawet
żonę i synów w takich c hwilach
tylko śc i skam . Z całyc h ~il.

Krystyna Błotn i cka
wizytator
Podkarpackiego
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Kiedy wszystko d rozeje. każdy sposób na oszczędność jest
dobry. O własne ź ródlo energii zatroszczył się działkowicz z
ogródkÓW przy ul. Emilii Pla ter w Rzeszowie. Niewykluczone, ze
po kolejnych podwyżkach o takim rozwiązaniu pomyślą leż inni mieszkańcy miasta i okolic.
baj

Studenci PRz najlepsi w Polsce

Dobra reklama
Słuch acze Wydziału Zarzą

- Życzenia z " mojego ogródka"
dotycZlj naszych milusins kich oby dzieci zawsze mogł y rea lizować s woje zainteresowan ia podczas zajęć pozaszkolnyc h. a w
czas ie letn ich i zimowych ferii
odpoczy wać na koloniach. Nam
wszystkim iyczę pomyś lności i
s7.c'~ia w Nowy m Roku . B:jdtmy uśmiechnięd. radośni i życz
liwi dla innych.
ALINA PUDŁO

•... ..•• •...• .. ... .... ...

... terazjuż Wiem

dzania i Marketingu Poli·
techniki Rzeszows kiej wygrali ogólnopolski konkurs
na najleps zą kampanię rekl a mową .
Spo ś ród
144
uczestnikó w reprezentują·
cych wyższe uczelnie z caleJ
Polski, rzeszowscy studenci
byl1 jedy nymi przedslawlcielami szkół tec hnicznych.
e klamowe zmHgania rozstrzyR
podczas Ogólnopol·
skiego Sympozjum Uczelni Ekognięto

1.1

nomicznyc h w Wa rszaw ie. W
dniach B- 10 gruduia zorganizowało je Stowarzyszenie Inicjatywa
Młodyc h . pod patronatem rek tom
SGH prof. dr. hab. Marka Rockiego i dziekana Wydziału Zarząd7.3nia UW prof. dr. hab. Kazi mierza
Rycia.
Agnieszka Nikolas. Małgorlllta
Mi c h ałek , Be madetta Niedziela.
Regina MunderJ , Anc ta Migacz.
10anna Niemiec. Bartosz Górki. Pa-

wcl Pe7.dan . Łuka sz Ożóg. Jakub
Grygiel. Robert Franczyk i Marek
DmbcM wzięl i ud1jaJ w konkursie n.'l
opr:lCowanic kampan ii rcklumowej
w prow ad zającej na ry nek nowy
hank o W sk.lad jury weszli m.in.
pr/.cdstawiciele IAA Mi ędzynaro
dowego Stowanyszenia Rcklnmy.
KrJjowej Izby Gospodarczej OID.
prJcownicy naukowi UW. Nugrodą
dla zwycięskiej. rlCS'lOwskiej ekipy
są s taże w ren omowanych war·
szawskich agencjach reklamowych.
Po litechnika Rzeszowska jako
jedna z niewielu uC7.clni w Polsce
umożl iwia studentom zarląd7..ania i
marketingu zapoznanie s ię 1. takim
nar~zjem komunikacji man.:eti ngowejjakim jest rek lama. Nu zaję
ciach prowadzonych przez dr. Ja·
ku ba Daszkiewic-/..a poznnją nie tylko teori ę. Mają tei możliwość samodzielnego opracowania kanlpanii reklamowej. PRz stwOI"lylll im
także mo i li wości d oskonale nia
umiejętnośc i w Studenckim Kole
Naukowym Rekiamy.
oprac. baj

Ifl
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Kolano

Masz pytanie, pomysł,

Oliwka pokoju
POjawiła s ię

w biblijnej

.. Księdze sędzI6w ". opi s ują 
cej jak to zebrały się drzewa,
aby wybrać króla s po śród
siebie. " Króluj nad nami" rzekły do oliwki.

rzulc owoce są szarozielone.zas
dojrzale - zielon kawobiałe, C7..aroe i liolclOwe. 90 proc. zbiorów
prLCwacZll siC na produkcje oliwy

~

Dziś

nadają się.

28

do jcdze-

grudnia

sil; t eż w mitologii

Z greckiej. Kied y zbudowano
aznaczy ł a

Zadzwoń:
(017) 852·27·40
•
wewn. IOI
.. (017) 852·27-49

a resztę. na bezpośrednie spożyc ie
(kiszone lub zasolone). S:wióo
zerwane nie

Akropol, Atcilczycy poslunowili wyb rać patrona . Zg ł osi ł się.
wówczas Posejdon. bóg morza
or'17. Atena. córka Zeusa. Mieli
do k onać czynu niezwykłe go.
więc Posejdon sprawi!, żc ze skały wytrys nę ł o żródło. lecz woda
w nim by ł a slona . Wted y Atena
wetknęl .. ga lązk ę m i ędzy s ka ly i
wyrosia 7_ll iej oliwka. l tak 7.wycicska bogini zosta ł a patronką
miasta, a oliwna gal:}zka symbolem pokoju .
Dlugowit'C7Jla oliwku jest drJ'.cwe m obslllru ś r6d~jemn o mor
s kiego. uprnwiancgo od czasów
s tarożytnyc h pr7.cdc wH.ystkim
dl u niepowtart..alncgo tłuszczu (14
do 40 proc.) i s maku owoców .
Najprilwdopodobnicj pochodzi 7.
Etiopii . gd~.ic upmwia s ię j'l od
ok. 4000 tys. lat (po noć na Gorle
Oliwn ej korzenie niektórych
drt.cw pamiętają C7.aSy C.1uystusa).
Oliwki europejskie. o s~.c rokiej
koron ie i grubym pniu. us i !I gają
wysokość do 15 mc trów . Niedoj-

radę

363. dzień roku
Słońce wzeszło

o godz. 7.45
zajdzie o godz. 15.30
Imieniny obchodzą:
Antoniusz, Cezary,
Teofila

URODZONYCH

Z8

grudnia cechuje d ynamizm w
d ziałan iu , energia i konsekwencj a. Maj" wrodzone poczucie
dobrego smaku i elegancji.
>L::-::"~_;'::'--'b"".",,"

Oliwkowe drzewo wolno podda·
je się upływowi czasu.

CEZARY - imię POcllO(hi <: łaci"y, prt.ed HlieKumi było
/y/llł e m

oia . SiJ gonkie i nicsmllczne. Oli wa najlepszejjuko!.ci prqdajc si.;
w gospodarstwie domowym, pT7..c!.
myś le spożywczy m. kosmetyce i
leczn ic twie.

wrn

w /udaj w Im perium
R::.ym skiego i do.t lownie oznll-

eZlllo najprall'dopod/lbnil'j O.fQbę o kęd<:ierZllll'J'ch WIOSllCh.
D zisi ejsZ,)' soleniwm odVUIl:z.a
się lIieprzecięfllą

illleligencjq,

{lIbi "wć ,ęię ważny j pO/rz.eblly.
Cel/i tyci/! roo"il/ne i spokÓj duo
I.:howy. Jego kolor: " ielOIlY.
"lI'ie r <:f : h<lrllf/.

TEOFIIA -,,",kn[o,11//1

imienia Teofil. ktdre wywo-

dzi .~ię " Iod"y i doslowni/! 01)1.(/'
c<:a osobę milą Bogl/. D<:isil'j-

sw soleniU/II/kama wielkie serce i lJI/S<:t' artysty. Piell[(,dl.e.są
liII/niej .łrfHlkiem . nil' celem. Jes/
eSlelklJ i II/bi (Jobrą slwkę, llobrq
li/era/urę i dobrq ... wbawę. Kolor: z.ieloIlY, z winzę: byk.
al

CYTAT NA DZIŚ.
Gd)'by jeż mial/roch( in/eli·

I:em_ji , nie mu.ęialhy pos;,u/" t' aż
laK wieiII KOlców.
Artur Gra/

Daj orzeszka

§Rady
mecenasa

.

Szkoła op..'.)! Izmu

Ja tego nie
tycie Jest ciągłym wyzwaniem - stwierdził mędrzec
Eurypides. A skoro jest wyzwaniem - trzeba Je podej·
mować .

Bez rozwodu
potrafię I• separaCji••

WCllle nie musi nam się od razu
udać tak. jak zapl anowa l iś my, ale
przeciei wykonal i ś m y pierwsze
kroki w tym kierunku . Nas tęp 
ny m razem zrobimy kolejne.

Od dwóch lat nie mlesz·
kam z żonę . tyjemy osobno,
ale bez rozwodu i separacJI.
Czy mog, obawiać Si, skutków takiego stanu rzeczy?

Wcześniejjed nuk powi nn iśmy

czasów
wypowiada kwestie.
Od najdawniejszych
i niewiary w
c~-'owiek

pełne powątpiewania

siebie: ..A po co mi to'!' .J ak to
roZWią7..aćT·. "Nie,ja się do tego
nie n ad aję" "Ja tego nigdy nie
zrobię". Dwa pierwsze pytania
niosą ł adunek emocjonalnego zastanowienia nad prob lemem, natomiast dwa o.statnie mówią o negacji w łas nej osoby .
Zastanówmy się nad tym. bo
jeś l i sami siebie będziemy negować. to innc osoby zrobią to samo.
Najpierw trze ba z n aleźć odpow iedż na pytanie: "Czym s ię róż
ni ę od innyc h ludzi?" . Skoro nic
ma różnic, to waczy. że jesteśmy
tacy sami i mamy rów ne szanse.
Teraz mówimy sobie .. spróbuję" .

s ami s iebie pochwal i ć za to. co
nam się udalo . Sposoby poc h wał
s ą róż ne: możc to być u ś miech.
zata rc ie dloni. wydanie oknyku. czy zaś pi ewanie piosenki.
To wszystko robimy z radośc i, i.c
odn i eśliśmy pewien s ukces . A
ciesz yć trzeba siC wszystkim: że
udało nam s ic solidnie popraco·
wat prLy komputerze. że zdąży
lismy dobiec do uulobusu.le ku·
pili ś m y okazyjnie coś ludnego
po ni ższej cenie, że mą i poc hw:!li l obiad ...
Pewien mędrzec c h ińsk i mą 
drze stwierdzi!. że szczę k ic to
mozaika drobiazgów w każdym
dniu i tymi drobiazgami należy
s ię cieszyć . A to każdy potrafi.
NINA OPIC - psychoterapeuta

Ja k najbardziej . Formalnie jenadal Ola l że ń 
stwem i nadlII lTwa wspól n ość
ustawowa. więc w razie zacią
gnięcia d lugów przez żonę wierzycie l może z a o patr zyć. korzystne d la niego orzeczenie w
s t eście pań stwo

klauzulę wykona l n ośc i t akże

przeciwko panu i egze k wować
od pana dlug, któ ry zaci l]gnęla
żo na.
Inną waż n,! s prawą

jest równiez to . iż istn ieje donln iemnnie
pochodzenia dziecka urodzo nego w czasie trwania małżeńst wa .
Zak l adając więc. że żon a urod zi
dziecko. którego pan nie bedzie
ojcem. na panu będzie ciążyl cię
żar udowodnienia tego faktu .
ANTONI SKORUPSKI

Grupa łańcuckiej inteligencji pomaga dzieciom .

Coraz więcei rodzin potrzebuje wsparcia
/

ROSNIJMY RAZEM
WA NDA MOlON

Dochód z dziewiątego koncertu dobroczynnego w lań~
cucłe, zorganizowanego z ~
mocą Miejskiego Domu Kultury, zasili kasę pOdopiecznych Fundacji Pomocy Mło
dzieży Im. Jana Pawia II
"Wzrastanie".
i nie wszystk.im na
N ie zawszePomoc rodzino m
st:1J'CZU
godną todzicnnośC.
Ubożeje my.

okazuje siC na wagę zlota. Łań
c uccy wolo ntariusze zorganizowali. pn:ed ośmioma laty. ś wi e
t licę dla dzieci szlifującyc h po.
dwórka pod nieobecność zapracowanych rodziców. z domów.
gdzie się nie przelewa . Prlygotowano ofertę na wolne popoludnia
z nauczycielem pomagający m w
odrabianiu zadania domowego i
wyja.lmiającym, czego dziecko nie
poWlo na lekcji. z dobrą 7..a bawą i
kanupką. Zeby łagodzić dziec i ń
stwo w czas ekonom icznych i
ustrojowych transfonnacji .

00 Llpnika
- Na początek wywieźl i ś m y
dzieci na wakacje do Lipnika - przypomina pani Agala Ły
ko, nauczycielka z Łańcu ta. na co
d zie ń pmc uj:Jca z młod zieżą Ze·
spolu Szkól Społecznyc h nr I w
Rzeszowie.- Po wspólnym lecie
spotykaliśmy s ię z dzit-ciakami w
salce katechetycznej użyczon ej
przez proboszcza ks. Wład ys ła
wa Kenarn. Wkrótce pr"LCnieśli grupę

ś my

uczestników świctlicy do
mieszkanka zajmowanego wcześ niej przez siostry zakonne , z
kuchnią , lazięnką. pokojem do zabaw . Mogli ś my rządzi ć s ię po
domowemu .
C hcąc dotrzeć dO dzieci najbardziej potrlebujących wolontariusze korzystali z sugestii pe'
dagogów szkolnych i miejscowej
poradni psychologiczno--pedagogicznej . Sku tecznie zadziałlI l a
poczta pantonowa. stars i przyprowndzali mlodsze rodzeństwo i
ko legów z podwórka .

Dzieci
Aby

rosły

rozgęSc i ć tłok (przycho~

dziły młodsze

roczniki) przed
dwoma laty "Wzrastanic" powolalo klub dla nastolatków. Lokal
w ynajęł y wolontari uszom (bezplatnie . na lut dziesięe) siostry boromeuszki. Pani An na Gdula. pedagog sprawująea pieczę nad klubem. mówi. ze codziennie przychodzi ok . 40 oWb (rekord wynosi
- 70 nastolatków mi l 20-melrOwej
powierzc,hni). - K orzystają z sali
do ćwiczeń si lowo-sprawnościo
wych. tenisa slOlowego, komputerów. wideo. św iet l icy. Biblioteka miejska wypoŻyC7.a kasety
za danno. Dyrek tor MDK Stefania Szpunar pnyczyni s ię do Wfgllnizowania dobroczynnego koncenu . poratują groszem wladze
samorządowe, a Jeny Świderski.
..zlota !'liczka" . 7..adba. by domowe
spn~ty sIu żyły jak nujdłużej.
Bywalcami obydwu placówek
(1. prawie setką dzieci) l..ajmują si"

nauczyciele, psycholodzy, peda.
godzy , socjolodzy, prawnicy itd "
czyli mloda łańcucka inteligencja
spoghtdająca poza próg własnego
domu. Wolol1 taryj ny trzon tworzy
ki l kanaście osób. wś ród nich Maria Kaczka . Anna Domku. Lucyna
Szyszka. Bogna i Piotr Pelcowie,
Marek Rupar. Agata Łyko (opieka
nnd świetl icą), Anna Gdula (czuwanie nad klubem), Marek Krem·
pa, Dorota Polczak , El żbielu Salicka. Stefan Wosick , Elżbieta Reguła (gratisowa księgowoSC). lwo--
na Ska wi na. księża Jacek i Roman
oraz asyste nci ze szk6ł średnich :
Beata Grzesik i Ela Ś witaiska.
- Praca z młodzie74 wpływa na
nas ze fo rmowan ie, wzras tam y
wspólnie - m6wi Agata Łyko. poświęcaj ąca dzieciom wolne chwile . - Uczymy się rozw i ązywać
problemy zglaszane prLez podopiecznych. nierzadko trudne i
powiklane. Do świet licy zapisało
s i ę . na rok 2001. aż 42 dzieci.
Znak, 7-C tego rodzaju placówki
ś rodowiskowe o k azują s i ę koniecznością.Coraz więcej rodzi n
potrzebuje pomocy z racji rosną
cego bezrobocia i u bożenia domów. kt6re do tej pory utrzymywał y się-na powierzchni .

I

Fundację "Wzrastanie" powolal ks. Franciszek R ząsa
we spół z WeronikI] i Janem
Bury . Łań cucka ś wietlica i
klub wc hod zą w skład dwunastu placówek "Wzrastania"
funkcjonujących na Podkar·
paciu.

No ości IWsmetyczne

Kremy na zimę
W zimie, gdy jest mróz, a
różnice temperatur między
świeżym powietrzem a na-

grzanym pomieszczeniem
sięgaJą nieraz klIkudziesię-
ciu stopni, kondycja naszej
skóry nie Jest najlepsza. Robi si, wysuszona, niedoży
wiona, niekiedy odmrożona .

w il żllj ą ce ,

lagodz'lce. Aby uła 
ich wybór firma Dax Cosmetics stworzyła kilka preparató w specjalnie na tę porę roku .
Łączą one 7.alety kremu nawilża
jl]cego. ochron nego i pielęgna 
cyjnego . Chronią sk ó rę. przed
mrozem i p:\rowaniem wody . dos tarcz ają jej tei po trze bnyc h
twić

s k ł adn ikówodżywczycb.

latego trlCba wtedy stosować
takie kosmetyki. które uchroniqją przed niekorzystnym dzialaniem aury. Na dzień zaleca s ię
w zimie kremy (Iuste. odżywcze,
ochronne. a na noc l żejsze. na·

D

Serit; lwor.qcztery kremy: nado niskic h temperatur.
ochronny dla narciarzy z filtrem
ochronnym F 14. na rozszerzone
naczynka jesienno-zimowy oraz
krem dla dzieci na z i mę z filtrem
wiliający

ochronnym F 12 - do stosowania
od 7. mies iąca ży cia . Dobrym
uzupelnien'icm tych produktów są
mllSCCzki nawilżające z serii Fructi oraz kosmetyki z serii Cera
Wrażliwa . Nie podrażniają one
skóry. a nawet redukują objawy
n adwraż ljwości. któ re w zimie
mogą się. objawiać znacznie mocek
niej niż w inne pory roku .

nowiny _
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- Pan prezydent zgfasza

kandydaturę

osoby, która ma chyba

największy

Stronę przygotował

Tadeusz Z. Orzewieki

w tej chwili elektorat negatywny w Polsce...

UROK FOTELA PREZESA NBP

Przewagą zaledwie pięc i u
głosów Sejm wybrał Leszka

Balcerowicza na prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Cięta dyskusja sejmowa w
tej sprawie toczyła się 21
grudnia (poniżej jej frag·
manty na podstawie stenogramu). Wniosek prezydenta Aleksandra Kwa ś niew
skiego w sprawie powolania
Balcerowicza na to stanowisko przedstawiła szefowa
KancelarII Prezydenta Jolanta Szymanek-Deresz.
lanowisko klubu Akcji Wy-

S borczej

zrelaZbigniew Ey-

Solidarność

cjo n o wa ł pose ł

smonl: - Panie i Panowie Poslowie! jak wiemy, pani Hanna
Gronk iewicz-Waltz zrezygnow ał a

ze swojej zaszczytnej funk-

cji po 10. icby

obj ąć n ową

zaw Europejskim
Banku Odbudowy i Rozwoju.
Powalanie na te funkcję w
EBOR stanowi o uwaniu dlajcj
osoby. równici o uznaniu dla
pol ityki pi e ni ężn ej i dla pewnej
filozofii gospodarczej. jaka w
Polsce w tej chwi li obowią zuje.
jaka jest Ilrtez PolskCod tylu lat
kont ynuowana .
szczytną funk cję

Dla dobra

sali). Jest poważnc
upra wianie polityki. Klu b Parlamenlarn y Unii Woln ośc i popiera Leszka Balcc rowicza nie
dlatego , że byl członkiem naszej partii . nie dlatego. że był
szefem naszego ugrupowania.
1I.le dlatego, ze daje on gwarancję najwyższego poziomu sprawowania urzędu prezesa NBP
- pod kreśli i Wierchowicz.

z sali:
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Prezydent Rzeczypospo litcj
Polskiej Aleksander K waśn i ew
ski dokon a ł wyboru. wybierając
najlepszego z naj lepszych. Prof.
Balcerowicz jest jednym z najlepszych polskich ekonomistów.
Jego kompetencje są docenia ne
zarówno w kraju.jak i za groniClI. Najlepszym tego dowodem
jest niezliczona ilość przyzOtl·
wllnych mu nagród i wy różnień.
Czy państwo wiedl:!. który z polskich ekonomistów ma osiem tytuł ó w doktora honoris ca usa.
przyznanych przez uni wer~yte ty
od Bratys lawy po C hicago?
( Glos

Polski: - Jakiego prezcsa Narodowego Banku Polskiego dzisiaj
Po lska potrzebuj e'! My ś l ę. że
przede wszystkim takiego. ktÓry
dobr.le rozumie nazwę lej instytucji . Jest to polski bank i narodowy bank. To po pierwsze. Po
drugie, Polska potrzebuje takie.go pre1..e5a. który dobrLC rozumie
polsk.i interes gospodarczy, interes ohywatela, producenla, rol-

sulośt Ila

•••

...·.
O
'

Oska' Lange).

Również

profesor Balcerowicz
- kontynuowal poseł .
Panie Marszalku! Szanowni
Pań stwo! Są chwile. ~dy dla dobra pa ństwa lT7.cba odrzucać podziały i różnice polityczne. Klub
A WS. ki e rując s i ę· dobrem polskiej gospodarki. polskiego pieniąd za. fi nansów publicznych.
nie zważając na to. że prof. leszek Balcerowicz nie jest czlonkiem A WS , popiera jego kandydaturę na stanowisko prezesa
NBP -zak ończy ł Eysmonl.

Nie

wierzą

w cuda

zrzeszonyc h w
klubic SLD przedstawil Wacław
Martyniuk dlugo wywodząc o
handlowym uścisku AWS z UW.
Pote m powiedział - Wysoka
Izbo! Człon kowie Klubu Parlamcntarnego SLD nie wierzą w
cuda . Nie wierzą. że pan B:llcerowicz po kilku latach bycia szefcm partii politycznej w cudowny sposóh, jak Zll dotknięciem
niewidzi:llnego uroku fotela pre·
zesa N BP . lTIoże s tać się bezpartyjnym fachowcem .
Jerzy Wierchowicz w imieniu
Klubu Parlamentarnego Unii Wolnośc i : - Panie poś le Martyniuk!
Jeżel i chodzi o cudowne przemiany, \O przypominam sobic noc .
Vi ci:}gu której jedna partia przel1\icni!a się w zupelnie i nną .( Wt"
s{J/ośi na salj, fJkJasld) _l o ile pamiętam. to pan. panie posle. był
c:donlOem jednej i drugiej panii.
- Nie ma żad n ego handlu.
nic ma żadnych targów_ (We·
Pog l ąd posł ÓW

Co ten pan zrobiL .
Poseł Lesław Podkanski w
imicniu Klubu Parlamcntarncgo
Polskiego Stronnictwa Ludowego: - Mój klub oc?..ekjwal innej
kandyda tury i decyzję pana prezydenla pr.lyj:} ł ze zdziwieniem.
Wszyscy bowicm zc tkn ęli ś m y
s ię z panem Leszkiem Balcerowiczem . Wszyscy wie my i pami ęt amy. co ten pan uobil z naszym krajem. z polskim narodem , z polsk imi rodzi nam i .
WS1.yscy Polacy w różny sposób doświadczy l i jego polityki.
jego del:yzji i zapł ac ili niejednokrotnie wl as n ą sk órą. wł as n ą
ki esze nią . biedą. a niestety. byli i tacy, którzy targnę l i s ię na
własne życie.

Są i tacy, którzy zyska.li na
prl.Cprowadzonych pr.lcz niego
refonnach. ale tych jest tylko kilka procent i niekoniel:znie wszyscy są obywatelami polskimi, niekonieczn ie mieszkają w Polsce.
W tym miejscu prlypomina mi
s ię haslo. z którym Le..<;zek Bal ·
cerowicz jako lidc r pan ii szedl
do wyborów parlamentarnych w
1997 r. B rz.mia ł oono tak: M<,Idry
wybór_lepsze tyc ie. Wybórbyl,
a gdzie lepsze życie?

Polski i narodowy
Dariusz Grabowski z Kola
Parlamentarnego Koalicj a dla

nik:! , konsument a. Po tn:cc ie.
potrzebuj e takiego prezesa. który będzie bezstronny . merytoryczn ie prl.ygotowany, ale jedn ocześnie będzie wy strze ga ł się

uprzywilejowywan ia tyc h, którzy m ogą Po lsce sz k od z i ć. l
wreszcie takiego. który rl.cezywi śc ie jcst apolityczny i ma autorytet w kwestjach merytorycz.nych. Czy tuką osob<,l jest pan
Balcerowicz? Nie ulega wątp lj·
wOSei, że nic. W moim p....lckonaniu instytucja Narodowy Bank
Polski nic będzie w jcgo rękach
ani narodowa. ani polska.( .,.) Pan
prezydent zglasza k a nd ydat urę
osoby , która ma chyba najwickszy w tej c h wiłi elektorat negatywny w Polsce. Jak wyjasnić tę
dziwną sytua cję'! Otóż. wy tłu ·
macl.cnic, niestety, może być tylko jedno . Tak n apra wdę są s ił y.
które mają więcej do powiedzenia niż parlament i prezydent. i 10
o ne ro7..5tT7.ygają. kto na prawdę
w Polscc może rZi\dzi ć.

Nie

jesteśmy

tak naiwni

Jan I:.opuszansk i w imieniu
kola Porozumienia Polskiego :
- we ws półcze s n ym ś wie cie
agresja przeciwko narodom i ich
panstwom przybier.1 zupelnie nowe formy. inne niż kiedyś. Zamiast wojsk u żywa się instrumentów finansowych. transferu
technologii . pr-tejmowania ry n-

ków, wrogiego prlcjmowania
kapitału , p rzeds i ębiorstw_ banków, nieruchomości. Obiektem
takiej ag resji stalli si~ t eż. niestety, Polska . Niejeslesmy lak
naiwni. by s ąd zi ć. że tę poli t y kę
wymyś l ono w Polsce. Ta polityka oczywi ście zost:lła Polsce narlucona z zewmłl ....1.. Nic moglaby tllka polityka wyn iszczan ia
polskiej substancji gospodarczej
być rcalizowana, gdyby nic znalazła ona swoich współpracow 
ników i wykona wców w Polsce .
Pan Leszek Balcerowicz w opini i ogromnej cl-\,:sd narodu stoi
w pi crwszy m sze regu wyko·
nawców tej polityki .
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Ciemne Interesy
Pose ł Antoni Macier ewicz:
- Wysoka Izbo! Ruch Katolicko-Narodowy. który maru zasl,czyt
repre zen tować. nie poprl.c kan dydatury pana Leszka B<llcerowicz<l jako kandydata do fotela
prezesa NBP. Najistot niejszą b0wiem sz kod ą, ja k ą wyrządził
Polsce pan Balcerowicz, bylo to.
że zamiast wtedy. kiedy wszystko jeszcze bylo moż li we, jeśli
chodzi o kierunek rozwoju gospodarczcgo Polski. zwróc i ć Polakom w ł as nosć, doko n ać rzeczyw istego uwlaszczenia po wszechnego. dokonać reprywatyzacji, s kupił siC na UW łlISl.cl..c
niu nomenklatury, skupi! siC na
tolerowaniu ciemnych intcreSÓw.
To są, można pow ied zieć. argu menty polityczne. Ale poz.'! nimi
sq argumcnty innej natury, które trzeb a tutaj p r zypomnieć.
Trteba bowiem s pytać, cq liczne afe ry gos podarczc . które
wówczas', na przelomie lat 80. i
90 .. miały miejsce, to był przy·
padel.:. margincs . czy też 10 był:'l istol3 systcmu . Poscl Wicrchowicz protestowlll przeciw ko
obarcz.miu pana Balcerow icza
zarzutami dotyczącym i afery rublowej, zicmniaczanej , alkoholowej. Rze czywiśc i c. praw nie
zostal z nich uniewinniony. PozOStaje jednak odpowied1.ial noŚĆ
mo ralna , pozostaje odpowied z ialność polityczna . Ale w jednej sprawie , panie pośle, odpowiedzilllność prawnIl nie zosta ła
po d?:ień dzisiejszy uchylo na .
Jest to sprawa n ajw iększa , moż
na powiedzi eć. matka polskich
afer gospodarczych i istota gra-

.4
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b ieży polskiego syslemu gospodarczego i obywateli polskich .
M yś lę o afer.le dotyczllcej Fun duszu Obslugi Zad łu l.cnia Zagranicznego. za k tórą. zgod nie
z opini ą Najwyi.sl.cj Izby Ko ntroli. z oficjalnym raportem podpisanym przez jej prezesa, ś p _
pilna prof. Pa ńk c;. wspólodpo.
wiedzialny był ówc7.csny wicepremier i mi nister fi nansów. pan
Leszek Balcerow icz.
Poseł Wicrchowicz: - Raport.
który pan cytuje, pochodzi z roku 199 1. Od tego czasu sprawa
by lu wyj asniana pr7.ez orgIlny
prokura tury i sąd u . i nic znale·
ziono l.adnych okoliczności, które by uzas<ldnial y post lłwien i e
tezy powtarzanej przez pana po
10 latach . Dlatego t eż pański
UU7.ut jest niesluszny, krzyw dzący i szkoda. że pan powtar.la
zanut sprted 10 1111. (Ok laski).
Pose l Maciere wicz: - Pa n
Wierchowicz neguje wartoŚĆ fa·
ponu NIK . Rzecz w tym, panie
posIe, żc do dnia dzisiejszego
pro ku rlltu ru tego raportu nie
7.badala. Jestem g l ęboko przekonany, że minister sprawiedliwo.sci. prokurator generalny l_robi 10 i wkrótce wyciągnie z te-

f'1t2E JJJ2.IE 11'(
2'fCzEŃ

go wszystkie prawne kon se kwencje.

Odprawa
Posl!! Marek Wikin ski :
- Chcialhym się dowicd7.ieć. czy
prawd" jest. że odchodzący prc1..eS NB P, pomimo prlcjscia na
bardzo i ntratną posadę. otrzyma
odprawc pi enię';.ną w NBP? Jeżeli tak. to w jakiej wysokośc i ?
Z pob i cżn yc h wyliczen wynika.
i ż jc.~ l iby taka odprawa pr/.Yslug iwał a, w y n ios łab y ona o k .
2 mld starych złotych. czyli 200
tys. nowych złot yc h netto . Czy
jcstto sprawiedliwechociażby w
k o nt c k ście sy tuacji w sluibie
1..drowi a. czy emerytów?

Czy Polska to wytrzyma
Poset Jerl.y Wendtrlkh: - Czy
argumcntem
du1.ego międzynarodowego autory tetu puna pror. Balcerowicza.
skoro dla milionów Polaków akurat tym autorytetem nie je.'u? C7.y
moina OSl.acować skutki tego.jesli po sc hłod zeniu gospodarki
pl'"l.cz prof. B ałcc.row icza schlodzona 1.ostanie polityka NB P'!
Czy Polska to wytrLyma?
Poseł Romuald Ajc hler : Pan prof. B:ałcerowicl, jest oceniany jako osom. reprezen tująca
interesy ludzi zamolnych i 7.agranicznych inwcstorów, mająca
jcdnoc zcś n ie obojc;w y stosunek
do tyc h . którzy żyjij bi edn ie .
Szczególnie negatywny odbiór
prof. Balcerowicl.a jest na polskiej wsi, nie tylko popcgeerowskiej, gd yż pozostawi I ludzi bez miejsc pracy. a takżc bez
ś rodków do ;i_yeia. Czy prezydenl. wysuwając kandydHturę pana Balcerowicza. brai pod uwagę negatywn y odhiór społeczn y
swojej dccyzji'!
moż n a szennować

Podstawowe argumenty
Szef Kancelarii Prezydenta Jolan ta Sl.ymanek-Uer esz: Podkreś l a m jeszcze raz z cul~
st:.mowczoSc.ią,7..e prezydent RP.
prte<lstawiaj:!C kandydaturę pror.
Balcerowicza. braI pod uwagę
przcde wszystk im jcgo profc sjonalizm. dos.wiadczcnia w prJcy nądowej i jego działalność . a
taki.c uznanie. jakie zdobył za
granicą ; S!jtO trzy podstawowe
argumcnty.
OPf8COw.I ADAM WARZOCHA
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48N98.
ROLny

Jm11

aSl -N~,

- ",.

ROLETY 1IIIł~. talIzjt pionoM.
~(o-I5)~-05-13.

RZECZOZNAWCA; WYCENY · 0«12<31, ·
012.

PRACA

STUONIE .koprit.~.~
I.;.ć -..ocłt

DAMPRACf
ABSOlUTNIE i;b kaldeoc}:ll Praca w ÓOI11.I- n-

100mllCje JistOWJl!! lub telelOllIczne. Waryń·
9ó8goBll1 .00631 WIYSl1WIł. (()'22)1I2S-&
57. G-roI-35%17, ().6()1-359-6 18.

. doIILmInIowamt: kil (o- I8) 35J.

1&-S1. 1eI. kom. 0-604-288-598, 'H''IIi:rl\ak).
poIskal . pIXl\a.onel.pI

.,-

.,m_
.,-

domJ 1'\8 peIrty

7t9.

YIlEORlMOWAHIE · 851-33-46.

.-.,-

Milenijne

ANGIELSłU · 862-47-{)2.

KURSY I ~. ~~, kaII«!wo •
pIacxIwe, kmwIeckie, k~owe, pedeoogicz,.. bhp ••00000TA'. Aze$lÓW, Pisud·
skiego 31, 1111. 153-4 1-50.

....,.

w,.~ :

,ckM"'udcllenlOr NI"""""u.tu

· ""ku\.lkc:.., IniII. ~IW:

· l6oIlIOki r_aM/ilyrl.m

.-

~-, _ _

t'innal"rodllkc,'jno, !land lo",.

- Doradca Finansowy
firtna or~:
szbIImiI, 6pOOjalisl)'nl'lO

' moiliwQłci • ..--

. bardlountq;.e ... )'III.grod~

· _x1nOiłci bero-.·..'uC$pOk:m
ProJ~

· ł' "

Mru:

° :JlIłłi'r..r..,~lf tJall;:,<1I °dotrydr o~lI .

KilKSEI.f.Ii.T. II . lłlUldknr1l 4.l5-IOJ Jboe;z,6 • •

1fI.(fp;Ił-P)f5ł1\·~J,"""'!ł: ,~ ,~.. l ł

od

od>,.c.en\ÓW I

.,-

FAJERWEJlKI , hurIoWnia AzitlZÓIIi. Tel. 852·

.m,

07-47.

.,.,-

POSIADAM ~, lWI, PfZY5I4IlIt cID lIPIl'-

ki. (0.17) 852·28-t3, po 20.00.

POtYClI(J ~ (0-17) 152·26-61
POtYCZKI, pośI.r.Idwo _ _ .10-17)

ZGUBY

.-

We)SUwa
AgencJa MlesztcanlDwa OT
Il.lłIItewtw

..

"",.,

Stadnlnl K.nl st' bn.

Stlłlłka

Rzes-lÓ"', Pr/.enłyśl ,

Nisko

za,

IT1IIwia.;.:.cgo. w pot. nr2t. w Itmli·
niedo 15Dl.3Xl1 r .. do godz. 9.00.

Warunki ~ Jrl.dargUkena
10 'dJ do odebrania w siedzibie l.amawUJIcqoIJd·I1I·
Pntt.arg odbęiłliuię 15.01.200 I r ~

"R.PRESS"

K:onw 53~ll.," 1'01 I'RA S18N
2.1.ul ll Ol IB .... 1'01.1'11.11 570N
'. !'IUI <lbn",.Iny nl7] MO
• w)'l.'l)wlulJolr.l6w KStob
S 0S1........ 60IlCS
I . S"",odt6d

to C,.nll C, )6(l 1'11.8 »l U

7. IIt1.op1<....iocd..oam, ł!2\M
B ~~L u.m,l!2'olS
9. SOC("",J. ....1a
6-~ 1
10 "'''''' ••',..Hca Z 26J
I1 . C •.,uk C·.\I5. PRB 117P
12. Drnu.::hawa T262
I] Sdllldtal.'" SM 12.50
t. W,m-bdor!lOIkb1.00 2(l
lS K"..,,..,..,. do'......"1 J01
16. Kom""""" dojatli " lOII
t7. Kom.,.....,.. oojadi II )()'J
t8 I'n)T"U"pI D.7A

."""'IOr'' '

AdotpI~t

l>sl! 12~

28. ....'.....,...ik poI<:U'"*)'I'UlY d~ml l'Tme"
29. l'U.yC1"f"I PSI! 12,5
.lO. ....,.)w.ąoo !lW 6011
I I . I't-L)'C"""I_ I) SS
31. Slcnyn1a Il':OIMNI Tru~
ll. Ikdc, kosilł\cl fi 23
34.I\dJ,pIc:, NCC"d."i l!29S
J~. f'rt~ D478
36 k<lurqUC"~N 2 1 1
l1. Pn)'C7"'f"I PSB 12,5
la. Pn,n.ą:.!'SE 12,5
39. ł'n)Qllpll!'SS 1 2~

40. lIo·we....."

pnycu~y

N OM

41 . 0rr\ud'I,0.... T261
oI;2.........'bftJllCy".. tnt IM
.) a.nil C-JW
"" . Pn)'<'"~ D47 A

4S f'ro:uota bPllO
-16 F'~1.."'" 6PS2
47. Kopwl.olatlow.,." T 1701;.2·37
'" K.......jrI ~boltrwy l1lS6I b
4\1. K~.l" ,.bolo-.'y ZWB
~ Zb«nn pol.ooów
J I . Pr,~~ D 1lZ

Jl. Pn)'C"..". D4111
H. f'rt)'a.q)ll 0 47"

T2b2
Sil:lOInik "lbotuwy SZU],I)
56. S,IoM"""""jnon... Z .lO2
" . Kull)'W1OIOf U 131
~_ . Kombljn do burU6w F.d<nhal 22)
59. t....dtł>o.·.". UI"IIZ 1S11
00. E'rl)'C'U p;t o , ,,.
jol Ilmu<;........

~5.

6 1 . I'r ~yn(II"041 B

62 . lIoltr~N2IS

D4711
64.11. . . Pf1łdotWĆfC"'.y I'AI) 16114()()
6'. K..,roł.opill,b Slwp Z 2(\6;1
03 . E'rącupo

teklU~

r.II.... , pa"er pakowy blaly,
pólperpmln, torebki, pa"er śnladanl.wy
I IooI... wy• ..,....... z tektury lI 5·".rstwoweJ. tektu~ illit rrWruI.turowIł,
brhOol,l&IrllfpokO",," torebId 11I-k11_.
worki . . płerowe - 50 kg. ruu:zynl. Jednora7.owe
....." ........,

""pIon."" u"..,

Z•.•.•w.l. p.dka..ackle

OGŁASZA PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

27. PrąC"lA:pII

Internat Garnizonowy:

PQSIWA W SPUED'AŻV

"'.,'"'

21 . DmUf;"'wa T262
22. II"",", upnlw......y Mulutilk,
2l JII.,,,,,1I" -..ll.Yj"", PT60
24. PIu, B.s:;o
2.S. Sc"I",b..ln;kSM 1250
26. ()pr)d;;"..,~ Kil U

na wykonanie usług I)ralniczych d la nw. jed.nostt:k

Ofel1)' naJeży złoi:yt w ~ic.dJJbic

PrlJ..>tnrg odbędzie siiW- wdniu 19.0 1.01 r. W Inspcktor.tcic.R zc.~w,
ul. Kwialkowsk.icgo 2. Ogodz. 11.00. Samochód można oglądać w
Inspektoracie Eksploatacji Wód w Rzeszowie, w dniach 2.0 1.0t r.
, 16.0 1.01 r.. w godzinach 9.00 · 13.00.
Przystc pujący do prl.Clargu winni wpl acić wadium, w wy sokości
290 zl, co najmniej na godzinę przed rozpoczęc iem przetargu w sic·
dzibie Inspektoratu Eksploalacji Wód w Rzes.zowie, ul. Kwial '
kowskiego 2 .
Wadium prrepada na r/.ccz s prredająccgo . jeżc l i żade n 1. uczeSI'
ników pl7..clargu nie zaoferuje reny nabycia równej co najmniej renie wywoławczej .
Wadi um przepada lak że, jeżeli oferent . którego ofer1a została
prlyjcla. uc hyli siC od Ulwarcia umowy .
W r:Ilie nicdojścia do skutku pierwszego przetargu, drugi prr.etarg
odbędzie s ię w Iym samym dniu . tj. 19.01 .2001 r..o godz. 13.00. w
Inspcklonlcie. Rzeszów, ul . Kwiatkowskiego 2 .
Wadium w II pr/.clargu wynosi 145 zl. II cena wywoł awcZo1 będzie
obniżoml o nie wiC"cj niż 50 %
Zaslrlcga siC pr.lwo do uniewainienia przelargu bez obowi~'lku
podania przyczyny .

uenbmi E2').I
20 ~cr r.ioaUmi E299

przetarg
nieograniczony

Ja rosław .

nr rejestr. RWA-6798, rok produkcji 1986
cena wywoławcza brutto 2900 zł

IQ

OGŁASZA

ZDROWIE
~. 20.oo.

HI

[,..._ _ , tel. ((). 17 ) 8 M-U-82

utrudni 0!iIJłIę ni JtanctlOi5ku :

G łówny Księg owy

A..A. Poprowadi pn:~, JIne lub
wspóIpraa.y l lim\ą:, którą wy!liefZ8$l ze tOO

Rzeszów. u l. teluBa 5

DiM

, RfIH,ll1l0"lINł

.,.,-

UHlO schody, par\(IeIy, proM , ust.IgI,
Rn!iporI. spzeda1"'" F"rma [)AEW.
CHEM, RejCana 29 B, lei. (0-17) 852-97· 18.

ogod~. 10.oo.

F IRMA SZKOLENIOWA

NIISJ: Kllenl

SCHODY, pa1UeIy . wyn\II l montaż. Upusty z
okazji;.tJieuszu F"nny DOMEK. Tet. (0.17)
857-52-44, ~ • .

.,Q<.

zyczy

K&KSELEKT

.-

PRACOWNIK octvony- Ul. Rznz.Oow, 151·

noworoczne

dmryn2@ polbox.com

SCłłOOY ~~. (O-l6)64&

ODlYSKlWANIE '*J9ÓW. 0-608-68G-221.

10-17) 853. ..n-32.

35· 1 11 RZe57.ów. uj . Witkacego 3/ 102
telJ fax (0-17) 856-58-60 lub 0-608-7 18-632

.

"....

.,- .'"

""""

w Iutowni w RzeslQWie męt·
ClYznt jaIo;o magaz:ynienI. spr:zedawq. Wy.
magana z:najorTać prac na ~II. TtI.
(0.1 4) 6n.ge. , 31lb 0.502-095-169 (1.00·
11.00).

życzenia

851~t.(l8

BIZNES

II II(OMP\ITEAOWE luny • .INFOX", 852.,')6~ 31 (pokój 215). Robimy 10

spnedawctcID MI&Pol tJbuwrj:zego. Tel. G-606-44&506.
lATAUOłłĘ

PUSTAKI. stal dowoliny • .DIHAAO'.

NAUKA

ZAl"AI..QWY ~~. z ....
mocłIodem • óo ptlftOm 05Ób. SIlIł ~

"\100,.

Rz..

POMAtlAM w CłJOfotIIe • ~ zieI8n.
Zapisy: (o.t6) 671-00-75, ~7, t38-847, po

lA1lWOMĘ ~ .

.,~

.,-

--

603-056-786.

TRANSPORT· ~, wi'IcII. o-eo.t.263-

--

.,-

WESru . 16S-17·22. 0.601-4n·702.

Ilb pól ełakI tIIci

~ F"1I'IaO'lCiaI PIItrl8t'S. \YyIIagrodzenie od 840 Zł. ~.

.,...-_,

.JATA',852·89-03.

"'11oOOl'1

KURSY kooIpuIerowe : ~, zuwan.
PRACĘ w

""""(lO

PAAKlETY , spnedai. kompleksoWe LISlIgi.

t~; 862,28-31 .

MATEMATYKA. 851·78-11.

1t.LEWlZJA poszUwja dziennikarzy, preun·
terów, O!)8fabów kMlefy, 0-602-428-655, ().

TRANSPORT -1zOItn'III: 0.606-947·251 .

SYLWESTER ·

c:łIItakIena SIaIySIÓW, lTIOtIIl k*:JmDdeIi. fo.
lOOfenę kierować: 00-956 Warszawa 10. skf.

"'.

TRANSPORT · D-SOH6H17.

• CZł.OWIEK orIóestfa°· 86l-29-09.

MATEMATYKA. B62-47-{)2.

SYSTEMY ł.UI1oIka . zysk 2.500: ().5(XH136.

TRANSPORT -łHi()2· \ 02-666.

RÓŻNE

AGENCJA ReIdówncw.I ~ kabiet. mt2.
czyzn. mIodllH I dzieci wcekt UIrudnIeni.iI W

poca 2. Wo: (().22) 622-51--34.

.,-

samochód Zuk A·06

(G-13)-4J5.

bucIowIatlII na teleIOll, (0.17}
153-64·56, 225-32·28, (0.16) 621-34·n. 62629-42. 67$-91,lt , ,ou·wu ·ocfaMIII od podarku, terminy dOstaw wg tyczenia.

RUSZTOWANA ·

OB,

1iOWan8. AuIszów, 853-7t~.

SPRZĄTANlE ·853-70-48.

..,....

IMPLANTY SIOfrIaIOIoOIcz. .8IOOENr, (O.
17) 152-57-31.

SYCYUA, Rzym. Neapol • bezploblemowo
WVfI8-iem MAOk.ar6w. Tli. (0-111) 825-06·70,

BIURO T~· UlII.dni osobf cID Pf1'
ą w Miełc:u. (().I7) 852.()().36.

ROlETY, brWny~, 863-55-911

BEZOfIERACYJHE liczenie kamicy łóIQo.
wtj, 1l9!'IIowej, plosIaty, h&mofoó:Iów • G-rol ·

WYPObCZALHIA nak1yć 1IoklwyeII.
SlÓW. Iet. 856-33-83. po 11.00 .

.,.,-

mieszkalne.

MATERIAŁY

PI=IZEWOlY: FIiTIiI'<i. Ancona. Fogoj. 8rinIisi,
Bcwi. Tel. (0-&1) 8&ł-4O-98.

k(lrlkUrencyjna ceny. HoI&I

..,.,*,

BADANlE 'I!IoIów · G-ro t·214-388.

•

~1 ~ 1

DOMKl Iełl'liskowe,

WESElA, ir4nq, kamawll; 15&04-33. Z.
JazdJ,U.CK", $Mw t45H'.

PRALNIA· g8lan'frii gutronomiwltj, bier~

.Krosno- Nafta', lel 436.a2·12.

..

MEDYCYNA ,..

t6-90, lJ.bac::lów: 632~ 19. Sanok: 4M-3993, Krosno: QQ-12·76. Jasio: 448-18-90.

(0-17)

.,-

...11.,

cy:codlienniI. ~ ceny. ,WAGABIJH.
DA', PIlemyśl: 6J5.(J8.24, J.wsIaw: 621-12·

sprzeda w drodze przetargu
publicznego nieograniczonego

BRAMY g;nżowe .PLUS". (o.t7) 862-64<81 .

tALUZJE. rolety • L~ 45; 857<81-12.

TURYSTYKA

.,-

BOAZERIA MDF i PCV ,DIHARO" Rzeszów ·
MiIDcin 181 . tal. 85J.64..56.

BIELACTWO. ~. G-rot·214-388.

&6-71.

"...,.

772-91<81.

214-388.

.Ferguson·; 22S-

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE - prolesjol'Iłlne wykonanIt. (0-11) 2Q-6oł·92, 0-602-

Sokc*)w t.I!p .. W(Ijska

!ALUZJE .NESTOR'", OCieplanie Itzwi..m-

"" "111

· 86,2-21-<)2.

POL'.
Polskiego 36; !().17)

kową (cIIJga$ć~. PI-łJ J(AA .

tALUZJE .MfSZKA· . 862·2t-G'2.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
W Krakowie, uj . Piłsudskiego 22

66. lkI<Ini.,b BW 0100
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_5Otl

OGŁOSZENIA

•
.-;;;;~-~pa~
• blaty

z siedzi bą przy ul. Jana

• schody

(postępowanie

na

17, 37-500 Jarosław

uproszczone - warlolit umówienIa do 30 000 EURO)

geodezyjno-kartograflczne:

n astę pu jące u sługi

wykonanie moderniUlcji ewidencji gruntów
po przeprowadzonym scaleniu wsi Cząstkowice ,
położonej w gminie Rożwienica, powiat jarosławski
- zgodnie z wymogami okreś l onym i w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

OBWIESZCZENIE
Sądowy

Pawła ł1

przetarg nieograniczony

ogłasza

• posadzki
- kr:Im;"kl

w Lubaczowie

Tennin realizacj i zamówienia do dn ia JO MARCA 2001 r , Sp«:yfikacja istotn ych waru nków "lIImówienia jest do nabycia n ieodpł at nie. w
fonn ie odrębnego fonn ul arzll . w siedzibie zanHlw iającego, przy ul. Jana Pawia II w Jarosła wi u (H pi~lrO. pokój nr 216, w god zinac h 8.00-

nil podstawie ano 867 1qlC podaje do publicznej wiadomości, że wdniu
9.0 1.200 1 r.,o godz. 12.00. w kallCchlrii komornik a w Lubnl7.0wic , uj .

Mickiewicza II, odbędlie się

ł 4'(lO).

I licytacja

Upoważn iony do konl3kl u z ofcrentami jest pracow nik Starostwa Powiatowego w Jarosławi u : Franc isl'.ck Gołąb, tel. (0- 16) 62 1-58-56 wewn.
59.

ru chomości:

ciągn ik

URSUS 1014, nr tabr. 03015 PRU-n OS (1997 r.)
suma oszacowania : 75 803,00 zł

CeRU

JAROSŁAWSKI

STAROSTA

pia skowce

Komornik

nowin

28 grudnia 2000 r . •

wynosi 3/4 sumy oszacowaniu.
110 licytacji winni wpłacie w&di um w wysokości \O % reny
OSZ:\COWlUlill w kancelarii komornika. do godz. 11.45 w dniu licytacji.
RIIChołllose wystuwioną na licytocji mo1.na oglądać w dni robocze. w I'rlt.'<Isi~ bior.>lwie "ROL.. MECIf" w R:ldynmic, ul . Slowackicgo 17. w godz. od
8.00 - 9.oo.7..H5tr~gt1 się pr:awo doodwołania licytllCji bez pod:min prl}'C"/'yn.
Nabywcy nie prlysługują ros7.czcnia z Iywłu wad nabytych nolicytocj i ru -

Waru nk iem udzi ału w pos tępowan i u o udzielenie za mówienia jest
wniesie nie wad ium w wysokości 4000 zl (s ł ow n ie: cztery tysiące z lotych). Tennin wniesienia wadi um upływa dnia 12 styclnia 2001 r.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe .,SAMOPOMOC'· S.A.
ekspozytura w Krosnie, ul. lewakowskiego 31

w)'WOIUWClU

l ' nieważllia się

I"rl.yslępuj~cr

chomości ,

zaginione

Zarokn ię tą kope rt ę z ofertą oznaczo ną " I'RZETARG .. MOD ERNIZACJA EWIDENCJI GR UNTÓW - CZĄSTKOWICE" nalei.yzlożye w siedzibie zamaw i ającego. w kance larii Starostwa - pokój 13 1

Jlolis~'

AC pojazdiłw 1111·('hani(·zl1~' ('h.
seria IlB U2\l9UXX d .. nr. 0299U92
~w

seria IIH

( I piętro) .

- ind~widllahH'

IIU(,2S-ł",

Tt:rwjn złoŻenia ofl'r l

d .. nr. 0062S50

Otwareie ofert

15 s lynni» 200! ' ,,0 godz. ISJ)Q,

u pływą d n i;ł

nastąpi

w siedli bie zama wiają<::cgo. w dni u 16 stycznia

200 I r., o godz. 12.00. w pokoju nr 2 17 (II
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OBWIESZCZENIE

Poslępowan ie

PIERWSZA LICYTACJA

now iąca wlasnośt dłuinkd:i Małgorl.uty K wieciri.~kiej:

godz. 12.30. dzialkll budowlana nr 17 1. o pow. 19,96 a (nie l..abudowana). Suma ();Szacowania .... ynosi 37 500.00 1.1. CeM wywolania wyromi 28 125lJO zI.
Rękojm ia wynosi -'7SODO Ił .
V!. licytacja własnościo ...·cSQ sp6ldzidczego pr:awa do lokalu mieszkalnego, po.
łożonego w Krmnie. pny ul. Lelewela 26/ 29. nie mlljącego unądzonej
księgi wiCl.:zy~!Cj. stllOOwiqcego wspólwla.~ooStZdzjslawa JMIISII i Anny Habrot. Egze kucja ma nil celu zniesienie "'spólwlllSnoSci lokaJu.
godz. 13.00. lokal mi~szkalny o pow. 5650 m kw.. składający się 1: trlech pokoi. kuchni. łazienki. pn.edpokoj u i pt""qnalei:na mu piwnica. Lokal mieści
si~ na czwanym pic;lrl.C czteropi~trowego blolo:.u mic.sualncgo. Suma OSllloowania wynosi 53 620.00 zł . Cena wywołani! WYllO$i 4() 21 500 zł. Rękojrllia
wynosi 5362.00 li.
VI!. nieruchomoSt położona w K.-oSnie. mająo:a urtądwne ksi~gi ...·ieczystc
KW4 14J4 i KW 48112. pro ..... adzone w Sądzic Rejonowym w Krośnie . stanow i~ wJasność Barbary Kolanko:
godz. 13.30, dzialka nr 503. o pow. 770 m kw.. 1.abudowtlna budynkiem miCllizkal nym w stanie surowym. starym budynkiem mieukaJnym.dzialka nr 5()4.
o pow. 859 m kw .. zabudowana budynkiem zakladu prod ukcji ruja gospodarczego (kwalifi kuje się do rozbióO:i) 0f81. działka rolna nr 263, o pow. 211J
m kw. Suma oszacowania wynosi 96 860.00 "d. Cena wywołania wynosi
72 .645.00 zl. R ę kojmia ..... ynosi 9686.00 Ił .

prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
nie zoslało poprJ.cd7.0ne w st ępn ą kwal i fikacją.

Do pnelargu dopuszcze ni będą o fere nc i. kt6r./:y:
- są upraw nieni do występowania w obrocie prawnym, "lgodnie z wy_
maganiami ustawowym i
- nie pod legaj ą wyk luczeni u z poslępowan i a na podstawie art. 19 oraz
spełn iają waru nki zawarte w IIrt. 22, ust. 2 Ustllwy z dnia 10 C"lerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( tek~ t jednol it y Dz.U. nr 1 19
"I. 1998 r., poz. 773. z póżn . zmianami)
.. spełniają wy mogi szczeg610wych waru nków pnetarg u określon ych w
s ~yfikacj i istotnych warunków zamówie nia

Komornlk Sądowy pny Sądzie RejonnwYIIl w KrQŚnie na podsIuwie
art. 953 klK'. II" zwill"lku z art . 955 klK'. zawiadami:I, i e w dni u l lutego
2001 r ., w k a n~'('larU Komornika SlI.doweKOw Kr~ nłe , pny ul. Grodzkiej 17 od~:dl' si"

L nieruchQmości polożone w 1IlSC. Kroociel'lko Wy"i.ne, mające urtądzvne księ
gi wiec~ystc KW. prowadzone w Sądzie Rcjon(>wym w KroSnie. slanowilll"C w łnsl10śt dłuin i ka Tadcus:!a Mars1.alek:
gtKll.. 9.00. działka nr 1029/ I. o pow. 15 3, lubudow3nu budynkiem prudukcyj nyrn. Suma OliZllCowanill wynosi 341 510.00 U. Cena wywolania wyrlOsi 256 132.50zl. R~kojmi3 wynosi 34 t51 00 1J. Nienll;~ obkta KW
44655.
godz. 9.30. dJ-jalko nr 102912. o pow. 20 &. lllbOOo"'lIn.l budynkiem mio.'szkalnym.
Suma osz/lCOwania wy~i 232250.00 zł.CeM wywołania wynosi 174 18750ll.
Rękojmia wyllOl:ii 23 22500"l1. Nieruchomość objęta KW 45218.
godz. 10.00. d"liolka nr 103()/ 1. o pow. 10.10 3. 1JIbudowana bud)'nkiem biuroW!) . go~podarcl.ym i działka nr 1030/ 2. o pow. 7.36 3. Z rozpoczętą budOWIł budynku hOtelowego. Suma oszacowania wynosi 127 130,00 1.1. Cena
wY"'ołania wynosi 95 34750 zl. R"kojmia wynosi 12 713.00 tj. NicnrclJOmośt objęta KW 36416 i KW 66127.
11 . nicnlcooltllJSci poloi.one w msc. Kmk ienko Wyżli<' . majQl.'e urządt.ol1C k~~
gi wicnyste KW. prowadzone w Sądzie Rcjooo ...·ym w Krośnie. stanowią
ce wł!IS!łOŚĆ d lu źników TadC\l ~l.11 Marszalek i lolamy :"'l llfSulck:
godz. 10.30. dziaJka rol na nr 1~5' 1. o pow. 25 a. Suma oslacowanij wynosi
930.00 zl. CCIUI wywalania wynosi 697 .50 d . R~kojmia wynosi 93.007.1. Nie ..
rucoomośC objęta KW 60178.
g!)(h.l I .00 . działka rolna nr IQ46. o pow. 26 a. Suma ClS1.l1cowania wynosi
960.00 d. Cena wywołania wynosi 720.00 1.1. R~kojllliQ wyno~i 96.00 zl.
NicnlchomoSć obj~!a KW 66095.
111. nieruch-ornoit polożnfli w Ry!nlloowic. maj:jC1I U174d1:0I\1] hi~g~ Wiecl.y·
St~ KW 62567 .pro...1Idzon~ w Sądzie Rejonowym w K.roSnie.stanowi:p wlQs nośt d lużni k6 .... Gmżyny Tlldcj i IrenCUSlll Trulej:
gOlU. 11 .30. działka nr 2650 fi. o pow. 53.34 a. z kt6rcj (""l~śC ( J8 a) polożu
na jest w teremIch budowlllllych. II częst (35..3411) położona w tcrenoch roluych . Sum3 os~acowllnia wynosi 1-1 130.00 zł. Ccna wywołania wynosi
lO 597.so l.!. Rękojm i a wynosi 1413.00 zl.
1V. nil'fUChIJIIlOŚĆ położon.a w mSl: . OrI.Cl.:hówka. gm. Jasienin!. RosiclM. majttca
unądZOI11] księg~ wiCC"lysUj KW J5 I33 w Sąd7.k Rejonowym w Bmnowie.
st 300wilłCM włllsoo5ć d l użnik(,w Władysławą Bi<-oc1..ak i Ewy Bierklak.
god"l. 12.00. dział ka budowlaM nr 1802. (l pow. 34 li (nie l.lIbudowana). Suma
();Szacowani!1 w)'nosi 1224(1.00 zł . Cena wywolania wynosi 9!80lJO d . R~·
kojmin "'ynosi 1224lJO d.
V. nieruchomośt poloi.ooa w 1115C. Polark"qk. gm. SolilUl. ma~-a Url~ ksi(gę Wil'l;Z)"~t~ KW 23835, prowild1.01I~ w Sqd:tie RejollO"'ym w l..cI;ku. sta-
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inro r muje swoich Klientów, i:e z dniem I stycznia 2001 r.
wprowadzona w sIanie zmiana w .,Taryfie dla energii elektrycznej" .
f'oniźszc tabele za .... ie ...ją no ....e ~ta .... ki opł3r w grupach taryfowych C i G. Odbiorcom innych grup taryfowyeh nowC 5tll,,,ki opłm 'lOSlUnq prlesłanc r.w:m z grudniow-l fpkt ur~ opla! Ul enc:rgi~ eldtryCllUj.

No ....e stawki opiat dla odhiorw w k()nySl~1fcych "l taryry C
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Kaidy ma zysk
Rozmowa z ALFIE TAYLOREM
z Oracle Corporation UK
- Czy Internel jest dobrym
miejscem do robienia biznesu i
do załatwiania transakcji pieniężnych?

-

Oczy wiście,

przy czym In-

[cmCl powinie n być postrzegany
jako strategia calosciowa i wi-

nien być przystosowany dodziala l ności, którą

bank wykonuje .
T o inny sposób dotarcia do klientów, Nieklón:y wo lą iść do banku i wy ko nywać te cZY Vll ości
tak ,jak do tej pory. Prlesunięcia
w kierun ku I nternetu dokona
m łodzież.

- Lud zie, którzy ni e dokonywali d otąd płatnosci przez
Inlernet zasta nawiaj ą się. czy
są one bezpieczne?
- Pracuje my nad tym. żeby
wła ś ni e takie by ł y. Co prawda.
nic nie jest w 100 procentach
bezpieczne. nawct jcśli s ię idzie
do banku i wplaca bezpośred ni o
w kas ie . Trzeba zaufać dysponentce. że wprowadzi prawidlowe kwoty. Mój ojciec , kiedy
po ata ku serca wys zed ł ze s zpi tala . przegląda l s woje wyc.iągi
bankowe i odkryl. że jcgo pensje od pracodawcy w dwóch
przypadkach nic dotarły na jego konto. A jest na cmerylUrze
od 10 laL Dlatego sugerowanie. że s ta ry trad ycyj ny model
bankowy jest bezpieczny. nie
jest fai r.
- Młodzież chę tn ie korzysta
z nowości, a czy Internet jest
dobrym ś rod ow isk iem także
dla ludzi starszych ?
- Pos ł u żę s i ę znów przyk ła 
dem mego ojca. Kiedys py tał ,
co rob i ę. więc powiedziałem. że
zajmuję s ię Inteme\tm i probowalem opowiedzieć, co to takiego. ale ojciec u s nął w trakcie
mego wywodu . Dlatego pokazałem mu .jak to funkcjonuje i wtcdy tak s ię zapali l do Internetu .
że ... kupił sobie kompUler. Nic
wie,jak on funkcjonuje . nie rozumie.jak dziala opmg ramowanie , ale siedzi przed kom puterem i surfuje po Internecie . A ja
jestem jego osobistym doradcą
do spraw technicznyc h. Swoje
operacje finan sowe dokonuje
pr7.ez Internet.
- Sta r szy pan ma do tego
predys pozycje ...
- Aby u żywać Internetu nie
musimy być utalentowan i. To
raczej sprawa s wobody my ś le
nia . To pozwala przeszuk i wa ć i
znajdOwać infonnacje. które ma·
ją dla nas wartosć.
- Mówi pan , że Internet poszel"l.a naszą wolnoś'c?
- Tak. internet daje więk sze
m ozli wo śc i wyboru .
- Czy firm y. któr e ś wiado
mie lub nie unik ają Internetu,
majll szanse na rozwój w przyszłości?
- Jeś li fi nna nie ma wcale strategii na Internet. to jest oczywis te. że s traci udz ial w rynku .
Strnci . bo konkurenci znajdą sposób zdobycia k.awał ka rynku nal eżącego do tej firmy _Opieranie
s ię na wierze. że w przysz ło sci
biznes będzie s ię robi lo 7.. tym
sam ym klientem co do tej pory.
jes t błęd ne .
- C o jeszcze przema wia za

ł.nt ern etem ?

- Łat wosc, dostępn ość . wygooa. Oraclc dostarcza nic tylko
bazy danych i narzędzi do ich
tworzenia . ale także aplikacje
,Jntemel Aplication Servcr" , pozwalające na korz ys tanie z baz
aa nyc h przez Internet. Np. Ford
kupuje opony do wytwarzanych
w s woich fabrykach samocho-

dÓw. Na św i ec i c są fi rmy. które
odpowiedn ie opony mogą dos tarc zać. Pr7.ez Internet Ford
og ł asza c h ę ć zak upu takich
opon . No rmalnie oren y na dos tawy opon by ł yby zam knięte i
tyl ko firma Forda widzi al aby
ich l.awanoSt. Ale mając au k cję
w Internecie każd y dostawca deklaruje w i e lkość dostaw i ich
cenę . Inn y do ~ ta wca . c h cąc
s przed ać opony. przebija wczcs n iej szą ofertę . W ten sposób
obniżają s i ~ ceny.
- Czy inne koncerny Zasto s uj ą podobne metody?
- Dokladnie tak . bo Internet
pozwala na wymianc informacji
w grupie klientów. Wszyscy mog ą być zai nteresowani kupowa·
niem pewnych produktów poprzez zgromadze nie ich raze m,
k aŻdy ma dodatkowy zysk w kupowaniu po niższej cenie.
- A problem ściągan ia d anych i numerów kart kredytowych przez hakerów?
- Problem bezpieczeri st wa
przy pł atnościach kartami kredylOwy mi wys t ę puje na ca ł ym
ś wiecie . Ale bezpieczeris two
siC poprawi a i hakerom nie jest
łat wo d os ta ć się do tyc h transakcji . A rob ieni e tego przez
Internet jest najtrudn iejszym
s po sobem. g d yż prokiej to
zrobi ć np . przez nieuczciwego s pr zed aw cę.
- OracJe oferuje " narz ę 
dzia" firmom internetowym.
pozwalające na rozpoznanie
klientów , ich upodobań i preferencji. C zy firm y, m ając tę
wiedzę , nie uzal eż nią od siebie klientów, wiedząc o nic h
tak dużo ?
- Popatrzmy "II to ~. punktu
widzenia banku . który wic o naszych operacjach . Firma taka
też "widz.i" ka żdą tran s akcj ę i
wie . jak cz ęs t o jcidzisz na
urlop. gdzie i jakie towary kupujcszjako w ł(l.sc iciel rachunku.
a co kupuje twoja zona lub przyjaciólka . II nawet dzieci. Zrozu mien ie tyc h mechanizmów . to
kopaln ia da nyc h. Przez p o łą 
czen ie z dostawcami deta licznymi pojawia s ię. nowa jakość .
J eśli znamy upodob.mia i wiemy. w j ak ich o kresach ktoś je ź
dzi na wakacje . mozemy d la
niego pr zyg otować s pecjalne
o fen y. Nawet oferowac najlepsze ksi,,1.ki o kraj u . do którego

95-98
procent
eksportu
Mijający rok był udany
dla Transsyslemu SA z Woli Dalszej k.Łańcuta, ale I
nadchodzący zapowiada
się równie obiecująco. Fi rma osiągnęla w br. rekordową sprzedaż o wartości
62 mln zł. A na przyszły rok
w portfelu zleceń znalazły
się już kontrakty na ponad
40 milionów.

W ma rozpoczy na przygo tola ś ni e

ta pod laric ucka fir-

BARTOSlEW1CZ

z COMP RlIsz6w SA.

JOZEF LOMCZAK

- Czy 1(1 całki em w porząd
ku ?
- TechnologJa sama w sobie
nie jest ani z ł a. ani dobra . gdyż
z ale ży od ludzi . My umo żli
wiamy sięg nięci e dalej ni ż róg
ułicy. M oż na u st awić auto matyczne procedury . ale one wymagają ludzkiej interwencji ,
aby efektywnie wp ł ywa ć na
klienta i s p rawia ć . żeby by l
s zczę s liw s zy.

JÓZEF LONeZAK
Tłumaczenl e
BARTŁOMIEJ

Józef Lonczak

Dobry rok
Transsystemu

wania do real izacji kontr.lktu dla
nowo budowanej lakierni Skod y
w K'o'asinach ( mi ej sco wosć w
Czechach nieda le ko polskiej
g ranic y). Sp ó ł k a dos tarczy i
zmontuje tam urządzen ia i konstrukcje o l ącznej wad ~.e ponad
800 ton . Dzięki tej umowie wartej ponad 4 mln zl. 70 pracowników Transsystemu. którzy UI ko ri czą pl".tce mont ażowe w lakiern i Vol ks wagena w P07.naniu. ~dzie mialo kolejne zajecie
przez 6 mie sięcy .
Natomias t w polowic bm. firma rozpoczę l a prace zw iązane z
budową systemu tra ns portu fi nalnego montażu dla za kladów
Forda w Koloni i. To zlecenie,
obejmujące projekt , dostawy i
m ontaż urząd ze ri . ma wykona ć
80 specjalistów z podlaricuckil!j
firmy do koricR marca 2001 roku. Wartość kontraktu wynosi
7 mln 1.1 . Transsy!item real izje w
Kolonii takie inny kontrakt, a
mianowicie dlll fabry ki traktorów nal cżącej do firm y Deutz.
- Obecnie realizuje my ł ącz _
nie blis ko 90 kontraktów prak tycznie dla wszystki ch koncernów samochodowych d z i ał ają
cych w Europie . w tym presti żo wą um o wę zaprojektowania
i zbud(Jwania ma.larni mercedesów vito d la zak ł adów Daimlcr-Chrysler w Niemczech wy licza S t a n i s ła w Srok a . prezes Transsystemu. Firmi e udalo sic t eż wej ść na trudny amer y kań s ki rynek. gdz ie pozy s kala kilk u poważ n yc h odbiorców. m .in . wspó lnie 1_ holen d e rs k ą firmą dostarcza dla nich
s woj e produkty.
Ale zan.:ąd Transsystemu j uż
żyje przyszlym i kontrakta mi .
- Mamy już podpi sane umowy
gw arantujące nllm pracc do polowy przysz lego roku i. co
w a żne. 98 proc . z nich \O zlecenia e ks portowe. Ale na tym
nie poprzes tajem y. W koń co 
wej fazie negocjacji znal az ł s ię
nastc;-pny kontrak t dla inwes tycj i Volkswagena w Bratysla·
wic, ty m ra zem o wa rtości 15
milio nów z ł otych - mówi prezes S roka .
Wszystko wsk.azuje. że tegoroczna sprzedaż tej firmy zajmującej sic budową systemów
trans po rtu wew n ętrznego . zamkn ie s iC k wotą 62 mln :d (z tego 95 proc. przy pada na ekspan ). to jest o 5 mln zł wic;-ccj
ni ż w 1999 roku . R e n towno ść
przekroczy ła 7 proc. i też jes t
lepsza nii: w ub.r. Prezes Sroka
wie rzy , że os iągnięc ie w 2001 r.
lO-procentowego wzrostu s pnedllŻY je5t w pelni realne. zw łasz
cza jeś li wziąć pod uwagę ju ż
Z3wane umowy .

wyjeżdżii\ .

Stronę przygotował

Pracownicy Oremeksu przy produkcji wanny ze sztucznego marmuru.

Fabryka syntetycznego marmuru i granitu

,

Z RUDNEJ WSWIAT
JOw LONCZAK

Kosztem 2,5 mln dolarów
firma Dremex w Rudnej Małej
pod Rzeszowem uruchomiła
największą w Polsce i jedną z
najnowocze ś niejszy c h na
ś wiecie linię do produkcji
syntetycznego marmuru i
granitu.

To jedyna tego typu maszyna w
I kr:lj u i jedna z naj nowoczes niejszych linii na s wiecie - zaJX!wni3 Krzysztor Zólty. dyrektor
finny Dreme", . wskazując rul ame·
ry kańską linię do produkcji mar~
meksu i forluksu. K osztowała milion dolarów. drugie tyle wydano
na adaptację pomieszczeń i samej
linii do potrLCb fabryki. Z kolci
p6ł miliona dolarów poszło na 1.3 ~
kup pierwszej partii surowców. 60 procent tej kwoty to własn e
środki Pi/.edsi ębiorstwa . pozost.1le , pochodzącc z linii kredy towej,
pr/.ez.naezono na 7.akUP maszy n i
urz.ąd7.eri - wyja~n ia dyrektor U Ity. CzcśC kredytu. w k. wocie 480
tys. USD. pochodzi z BIO Banku .

W połowic sierpnia br. wyprodukowano na nich pierwsze p6r~
tie wyrobów zsyntet)'C7JlCgo marmuru i granitu . a ju ż wc wrześniu. w Rud nej Małej zorganizowano mi ęd zy n arodowe sympozjum dotyc7':lcc produkcji syntetyków. Wzięli w nim udział pr.lcdsUl wiciclc 20 państw św iata, m.in.:
Stanów Zjednoczonych. Norweg ii. Tunezj i. Egiptu . Niemicc i
Białoru s i.

Obecnie na s wiccie w produkcji syntetycznego marmuru liczą
s ięjcdy nie dwa kraje: USA i Belgia. Powstałe w halac h Dremek ~
su wyroby z syntetycz nego marmuru i gr.tnitu są eksportowane do
Tunezji. Niemiec . Wielkiej Brytani i i na Wę1J;ry . Niebawemjedna z n ajwię ksz yc h sieci hipermarketów u mieśc i je w swojej
stllłej ofercie.
W 1996 r. opracowano piClWszy
biznes plan dotyczący produkcji i
spiLCdllŻy syutetyc7.nego marmuru i granitu. Wiosn:j br. specjalnie
dla Dremeksu Amerykanie 7.3projek10wal i lini~ tcchnologiczną . k!6rą obsługuje 30 osób. Dzis

Za bezrobotnego z b. PGR - 2-letnia refundacja

Warto zatrudnić
Koszty wynagrodzenia bezrobotnych pracowników by~
tych PGR refundują Terenowe
Oddziały Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa
(AWRSP). W ciągu 21at małe
lub średnie przedsiębiorstwo,
także gmina lub placówka
oświatowa , zatrudniające takiego pracownika mogą liczyć
na ponad 8 tys. zł.
7. 1I ~

iewielu pracodawcó w
N
trudnia
pracowników
PGR . Z dwóch powodów. Ra z.
by łych

dla tego. że odpowiedn ie rozporl4dzc nie obow i ązuje dopiero od
lutego tego roku. a dwa, 7.( pr7.ed
szefami finn stawia s ię dość trudny do s pclnienia waru nek: Agencja refunduje część kosz tów zatrud nienia tylko tym podmiotom .
które dzia l ają w terenie po zlikwidowan yc h PGR -ac h oraz
wzię l y komercyjne kredyt)' lub
pol_yc zk i ze specjalnych linii .

Korzystniejsze zmiany
Wi ększe zainle resowanie maIych i srednich fiml zatrudnia-

niem bc7.Tobotnyc h PGR-owców
prqsllo dopiero po znowelizowaniu (25 s ierpnia br.} poprzed ~
ni ego roz p o r zą d zenia. Nowe
pi/.episy nie stawiaj" pit.Cd firmą
warunku wzięci a kredytu ze spc~
cj nlnej linii. Wystarczy. że pracodawca wzią l pożyczkę w banku komerc yjnym.
W ta kic h przypadkach pr,lcodawca ma przez 2 lata prawo
d o comi e si ~ c znej re rundacj i
kos ztów zatr udn ienia bezrobotnego PGR -owca . w wy soko śc i po ł o wy najniiszego wynagrodzenia w kraju . Do końca
br. ta polowa wyno!: i 350 z ł.
D op ł a t y mo g ą objll ć mak simum 10 osób zatrudnionyc h
w j ednej firmie . M og ą onc tei,
bez utra ty prawa do refundacji ,
zatrudniać nic tylko tych. którzy s tracili prac/,' w PG R. ale
również najbli7"szych czlon ków
ich rodzin .
Sierpniowe zmiany w przepisac h rozszerzy ł y krąg adresa tów
refundacji także o szkoły i g m i~
ny z terenów b . Paris twowych
Gospodarstw Rolnych .

z tworzyw o nazwac h marmex i
rorlu,X wytwana się w Rudnej
m.in. blaty kuchen ne. parapety.
zlewozmywaki. um ywalki i bro·
dziki.
Inwestycja Dre meksu pobudl.3
koni unkturę . Dla pi.l}'kladu Nowa
Sanyna u ruchomiłll produkcje potrzebnej żywicy, którą do tej pory
sprowadzano z zagr.tnicy. Piotrowice dostarczają mączkę dolomi·
tową . - Swamy się kupow..c wit:;kS7.DŚĆ surowców w Polsce. zwlasz·
cza na Podkarpaciu - wyja.~nia dyrek tor ŻółlY . - Ta część działal 
n ości naszego pr/.edsicbiorstwa
jest jcsZC'l.e W toku rozruchu . a peloc zakonczenie inwestycji planowane jest za n iespełna rok.
Stan isław BrÓ7.da. właściciel culego przcd~iębiorstwlI, majeszeze
jeden powód do sat ysfakcji. Otóż
niedawno audytorzy , którzy za~
kończy l i prace cenyfikacyjne w
firmie z wyni kiem pozytywnym.
wysoko ocenili organi ~.ację wew nętrLn !ł i dba/oSt O jakość produkcji. To oznacza. ze Dreme",
może sZC'.l}'c ić się oenyfikatem jak ośc i serii ISO .
•

Gdzie po

refundację?

Pned si ębiorcy. szk oł y i gmi ny woj. podkarpack iego (7. rejonów dawnych PGR) 7.aintcresowane refu nd acją kosztów zatrud·
nienia powinny zglos ić s i~ w Terenowym Oddziale A WRSP w
Rzeszowie.
Do wniosku o refundację doł"cz a s ię n astępujące dokumenty: odpis z rejestru prowadzonej
pozarolniczej działalnoSci gospodarczej . zaświadczenie z pośred 
niaka. ~.e nowo zatrudniony jest
bezrobotny i byłym piolcownikiem
PGR (lub n ajbli ższym czlonk icm
rodziny h. pracownika). kopię zawanej umowy o pracę z pracownikiem. k op i ę zawanej umowy
kredytowej (lub pożyczk i) .
AWRSP pomagala również (z
Funduszu Aktywi zacji Bezrobot·
nyth. uruchomionego ze srodków
PH ARE) w twoile niu nowyc h
miejsc pracy. W latac h 1996·98
utwoiwno w sumie 130 nowych
miejsc pracy, wydając na ten cel
prawic 443 tys. zł . Tyle samo pic.
ni~dzy i z tych samych funduszy
Agencj a dofinansowywala projekt y (dla 59 osób) dla bezrobotnyc h. klórzy podjęli dzia l alność
gospodarc zą na własny r.lchunek.

RYSZARD wAlNY

TELEWIZJA

Stronę przygotowała Grażyna Woźniak

Wyzwolenie Elaine
Gdy bohaterka miala zaledwie sześć lal, jej
mat1<a zostala zabita, a ojciec okaleczony przez
szaleńca, który potem popełnił samobójstwo .

Skaldowie
plus przyjaciele
Koncert jubileuszowy przygotowany z okazji
35-lecia zespołu .

PŁYTY

Jesus Chrysler Suicide koncertuje?
Jeden z najbardziej znanych rzeszowskich zespołów rockowych
J .Ch.S. , nominowany do nagrody Fryderyka '99 w kategorii
Hard&Heavy (99); prawdopodobnIe j uż w lutym zagra koncert
w Rzeszowie.

ClfŻlUUlłZll/alE
TVP 2 - 11 .55

TVP 1 - 23.50

TVP 1

6.00 Kawa czy helba·
ta?
7.25 Telezakupy
7.45 tAuppety w Hol·
Iywood - film prod,

USA
8. t 5 Kr.WIwskie Przedrrieście 27
8,25 Giełda
8.30 WiadomoŚCI
8.45 Noddy - serial
animowany
9.15 Jedyneczka program dla dzieci
9.50 Bajeczki Jedy·
neczki - pl. dla
dzieci
10.05 Tajemnicza ko·
biela - lelen0W9/a
10.50 Drogowskaz magazyn o pracy
11 .20 Dzień jak co
dzień : - rep<lflaż
1t .30 Dzieci różnych
bogów: Kaloązm
12.00 Wiadomości
12.10 Ągrobiznes
12.20 Horyzonty
12.45 Klan -teleoowela proo. pol. (powl.)
13.tO Splątane Iosyserial prod. USA
13.45 Psy lekarze-film
dok. prod. USA
14.30 $miechu warte
15.00 Wiadomości
15.10 Raport z demo·
kracji - magaz'f'l
15.30 Cafe F~de Siec-

•

15.55 Credo 2000
16.30 Moda na sukces
- serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 GoŚĆ Jedynki
17.35 Plebania - serial

TVP
18.00 Owactzieścia Jaden - teleturniej
18.35 Dzieci Wilkace·
go -film dok.
19.00 Wreczoryrj;a: Podróże kapilana KIi·

po<,
19.30 Wl2domości
19,56 Sport
20.10 Nash Bridges
"Swiadkowie'
21.00 Sprawa dla 19'
portera
21.35 Tygodnik poll·
tyCZny Jedynki
22.25 Monilor WIado,
mości

22.50 Sportowy łlesz
23.00 Czas na doku·
mant: Oszukać Las
Vegas - film prOO.

POLSAT

7.00 Tełezakupy
7.30 Dzienni< krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
9.00 GdzIe diabel
mó ..... i dobranoc serial prod, USA
9.50 Nasza wielKa rodzina - senal dok..
10.2O GMazdlawW~

low Creek - film
prod. USA
11 .55 Skaldowie płus
przyjaciele - kon-

<on
12.50 Doktor z alpejsltiej wioski - se·
rial nieiecko·auslńaclto·wloski

13.35 Pies I kot- film
anim.
14.00 Dzieci i ryby
14.30 Sukces - serial

TVP
15.ooZlolopolscy - trr
lenowala TVP
15.30 Krzyżówka t3·
latków, czyli Swiatowid
16.00 Panotama
16,tO Na dobre i na
złe - seria! TVP
17.05 Prolon- maga·
zyn sensacji na·
ukowych
17.30 Program lokal·

0'

18,30 PanOfama
18,SD Dwójkomania
18.55 Jeden z dzieSlędu

19.25 W sieci - maga.
zyn in\efnetowy
19,35 Boże Narodza-

no
20.00 Ryzyltanci - sarial przyg.
20.50 Dwójkomania
21.00 Panotama
21.20 ~Helegram
21.35 Z Archiwum Xserial s.t. prod,

USA
22.25 997 - magazyn
kryminalny
23.00 Bartdyckl Pe·
lersburg - serial
sensac. pl'oo. ros.
23.50 Wyprawa z National GeograpłJic
- lilm dok. prod.

obycz. """ """".
11 .30 Na każdy temat
12.30 Icfi na calcU show
13.30 Disco Relax
14.30 Dyżurny satyryk
kraju
15.00 Salman-- serial

"'m.

15.30 Inrormacje
15.50 Fundacja Polsal
15.55 S10dka trucizna
- senal brazy!.
16.45 Xena, wojowni·
cza księżniczka serial przyg. prod.

USA
17.45 Fiorella - serial
oby".
t 8.35 Kurier TV
18.55lnłotmacje

t9.05Zb.rl1owiWly MO
- lelenoweła

20.00 Zyciowa szansa
-telelurnieJ
20.50 Losowanie LOT·
TO i szczęśliwego
numerka (w prze·
,..;,)
21.00 Ally Mc8ealserial kom. pred.

USA
21.55 Osrry ctyżur - S&rial obycz, prod.

USA

USA

-

m"

13,50 Przygody Mikotaja - serial anim.
dla dzieci
t 4.15 Tęczowa kraina
- serial anim.
14.40 Przybys ze z
gwiazd - serial
1 5,05~N8A

16,00 AII - serial kom.
prod, USA
16.30 TVN Fakty
1650 Valeria - seńal
obycz. prod. ar·
genI.
17.45 Wizjer TVN
18. t 5 Rozmowy wlOku
t9.00 TVN Fakty
t9.25 Sport
t9.35 W niewoli uczuć
- serial obycz.
prod. me!\syk.
20.30 Odzyskac dziec·
ko - dramal prod.

USA

22.50 Infofmacje J blz·
nes informacje
23.t 5 Polityczne graIfi~
23 ,30 Swiat według
Kiepskich - serial
24.00 Kurier TV
0.20 Sfink.s - film
przyg. proc!. USA
2.00 Muzyl\a na BIS
5.00 Poiegnanie

0.45 Czuła jest noc serial ang.
t .40 Zak ończenie
programu

6.05 W niewoli uczuć
serial obycz.
prod. meksyk
6.45 Telesklep
7.00 Przygody Miko·
laja - serial
7.25 AlI - serial kom.
7.50 Tęczowa kraina
- lilmanim.
8,15 Przybysze z
gwiazd
8.35 Piotruś Pan - sarial anlm.
9.00 Rozmowy w lOku
9.45 Bever~ Hlls serial USA
10,]5 TeJesklep
11 .30 Zakazane uczu·
cia - serial obycz.
prod. argen!.
12.20 HBO na Slojaka:
Marcin Danlec -pr.
rozf)Wkowy
13.05 O co dlocIzi?lelellJrniej
13,25 Maralon ut!.mie-

22.30 CenI/um nadziel
- telenowela dok,
prod. polskiej
23.00 TVN Fakty
23.10 Kropka nad i
23.30 P\asiek - dramat
prod, USA
1.50 Agent
2.40 Granie na zawo-

'''''

ńal

10.30 Kalejdoskop TV Rzo"ÓW
10.45 Fa/szyNy książę - r~m
lab.
11.15 lada dzień - ame'Y'
kański serial obyczajowy
\2.1 5 Książki z ~mej półki
t 2.20 Między Odrą a Renem
-magazyn
12.30 Od pucybuta do ... magazyn edukacyjny
13.00 Zwierzęla z bliska serial
14.00 Kalejó::!Skop aklualnO-

16.25 Muzyczna Skrzyl1ka
16.30 Harry I Henderssonowie - serial amery·
kań ski
16.55 Książki zgćmej póIki magazyn
17.00 lntegraqa - magazyn
17,15 Herody z Kamionki widowislIo koJędowe
17.30 AAtualności - Flesz
17.35 Panorama powiatów
- Tarnobrzeg
17.SD Mialo byt romanlycZ'
nie -felieton
18.00 Aktualoości
18,20 GośC TV Rzeszów,Na·
talia Tornala
18,20 Panorama powiatów:
Rzeszów
18.45 ART - magazyn lWI·
luralny
19.00 Kariera Emmy Heart
- serial rab.
20.35 Telekul'ier - magazyn
2t .05 Milość i namiętność
- serialobycz., plod.
Aktualności

wieczor·

'"

21 .40 Sejmik samorządowy
- relacja
21.45 Rzeszowska karta
hislorii - Eugeniusz Romer-ojciec polskIeIkar·
lagrafii
22.00 To jesl temal- rep.
22.15 Książki z górnej

dziecko
Po ośmiu latach
w więzieniu za
i usiłowanie
zabójstwa. Arlene Hotscow zoslaje

TVN -20.30

3DOORS OOWM-THE bełter lite Universal
CZłonkowie zespolu nie chcą być kojarzeni z muzyką melalową. Mówią o sobie
rock'n'roll bard, a swoją muzykę określa
ją. jako finezyjną mieszankę rock'n'roUa.
Płyta jednak jest miksturą różn)'Ch stylów
(m.in. rocka. momentami nawet purl\a).
Wszystkie leksty na płycie opowiada·
ją iakieś historie.

,~!
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fi' .......
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SUB7EVEN - Sub7even, BMG
Kolejna płytowa. po GUANO APES.
propozycja niemiedliej, rockowej sceny
muzycznej. Łatwy, miły. przyjemny, m0mentami cz:ffikMy rodt coś dla malo wy.
magających. Singel .'>Nhalerman", emitowany bardzo częsl0 w muzycznej sla·
cji telewizyjnej Viva Zwei, spławi zapewne, że zesp6llada momentstanie się bar·
dzo popu1amy lakie j w Polsce.

22.00-24.00

_ H......
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PORTER BAND - Electric
P\y1ę Eleclric nagral'lO w kalowickim
klubie _LeSnlczówl(a: . Zespół postanowił
boWIem polożyć nacisk na kluboWą almosłerę '"YSlępu, przy zachowaniu pe!nej
energii i ..elektryczności" przekazu. Pfyta
jest relrospekcją dzialalności Johna Porlera i zawiera jeden. catklem nowy utwór
_How I Wanl You·. Ten właśnie kawałek
zaistrlia i zcttJy! uznanie na ~ radiowych w 2000 roku.
Pelna niaspodz!anka. Wczasach, gJy
najmodniejszą tormą pIyty koncertowej
jest \ZW. unplLJgl}lld, John Porter - filar
polskiego roc~a. postanowil konse·
kwentnie kuł\y'Nować muzykę rod<ową w
najlepszym wydaoiu: konsekwenlnie do
tego stopnia, że początkowo ptyta miala
nosie tylu! .Electric Hils·. W Polsce
brakuje tanów Porter Bandu. a ten atbum
~cy ukol'onowaniem wieloletniej dzla·
lalności grupy. przysporzy mu z pewnością nowych. Koncertowe, elektryCZf1e i
niesamowicie energetyczne wersje
wszystkich znanych przebojów pokazu·
ją.że rock and ro~ ma się dobrze, a nawel
jeszcze lepiej niż sądzimy.

me

JAONSTER MAGNET · God Says No,
Universal

"""""
......
""" """""
"" kooCE!ftowal
wraz
z Metalliką
w Potsce.
Jest
pamiętany i kbiany przez fanów. Rewsla·
cyjna. poprzednia płyta amerykańskich
heavymetalowców. pokazywata artystyczny rozwój zespolu. Na;'rowszy abJm
jest bardziej stonowany. Jak zawsze jednak w wypadku Qfl4IY płyta zadawała ta·

OC!N swoją energią I dynamiką utworów,
.Beśclak"
piątek
godz.20.łJO.21 .oo

22.20 Program ekume·
niany - Ten sam duch
22.35 Opinie - magazyn
kUlturalny
22.55 PunkI, set, mecz
- magazyn siatkarski
23.25 Oblicza Watykanu
- serial doIl.
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Album .Parachutes· zdobył nagrodę
Q·Award za Najlepszy Album Roku!!!.
WSZYSCY w Europie są nim zachwy·
ceni. Warto jednak zadac PYlanie czy
jesllo muzyka dla polskich Słuchaczy .
klórzy wwiększości nie są fanami wy·
spiarskiego. lIegmalycznego grania.
SPRlED,u TEJ PŁYTY WEUROPIE
PRZEKROCZYŁA Jut I 400 000 ul
Nie zdarza się 10 często· debiulanc·
ki album 31 w Angl ii i innych krajaCh
Europy",Coldpłay zastużyll na lakie wy.
różnienie· nic wię<:: dziwnego. że album
.Parachutes· przez dwa tygodnie ulrzymywał się na pierwszej pozycji w UK
(obecnie 3 miejsce). a singel .Yellow·
okupował najwyższe miejsca na wszyst·
kich listach przebojów, Sukces najbardziej zaskoczy! sam zespól. Coldplay
tworzą bowiem bardzo mtodzi ludzie,
klórzy rozbrajają swoją skromnością.
Bo klo widzial muzyków, którzy dz ię~u
ją łanom, za 10 tylko. że poprosili ich o
aulografy????? Są kompIelnie zaskoczeni, gdy ktoś pozna ich na ulicy. Cie·
szą się jak dzieci z każdego wyprzeda·
nego koncertu. To co, jesleśmy s/awni?
Zapylal pewnego dziennikarza Chris
Martin· wokalisla grupy, Ich koncerty to
dwie godziny grania nastrojami, świa
tłem . diwiękiem .. , Pięknie ulwory, 11.16re słyszymy na płycie nabierają nowego
wymiaru. czarują. uwodzą. Chris po pra'
wie każdej piosence ma jakieś pytanie
do publiczności. Ile osób ma ich album.
kto by! juz na ich koncercie, czy są znani w kraju. w klórym akurat grają .. .I lak
bez ~ońca . Ciągle nie mogą wlo uwierzyć ... Zespól Coldplay nagral pytę nie·
zwykle pTękną i mądrą, ptytę , która za·
skoczyla krytyków i powaliła na kolana
słuch a czy

Z płyty _Parachutes' ukazafy Się już
dWa single .8hiver" i "YeHow·. Nowy sin·
geI "TroubIe", lo jedna z najpięknlejszycłl
ballad. jakie kiedykolwiek usłyszycie ....
M

" Audycja

-
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~rrufio

CRAIG DAVID ·Bom 10 do II
Craig David, 19-1atek 2 Southamplon
twierdzi, że celą mlodość spędzH na słu
chaniu moZ)«i rap i RaB. Wtedy lo po.
dobno pisaJ leksty do największyCh swoich obecnyci1pn:ebojó'łł. P<d:Jj całą We!ką 8lytanię swoją ostatnią trasą koncer·
lową. Na ptlelonie lutego i marca wystą:li
na Werrbley. A jest to miejsce. gdzie by.
wają największe gwiazdy.

I

Jedna z najwlęłlszyc h
wPolsce 01er1
cyfrowych DVD I płyI CD
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Andrzej Clernlewakl - ln,szll ten
~.j

EL DUPA·;A PUOLE?
El Dupa to projekt Kazika Slaszew·
skiego i panów zzespolu ZIVorkI. Płyta A
Pudłe? zaw~a muzykę będącą wynl·
kiem zabawy rożnymi stylami i konwencjami. Mamy tu kawałki ~rowane kiepskim /\eavy metalem, diinglaml telewiZ'fP"'Yrri, tun<lem. j)Id rockiem...a WSZfSI.'
ko to polane kazillowo-z1VortIOWjm s0sem. Kaz elol i spółka na pewno dobrze
się bawiti przy rea~zacp lego krążka.

LIV! 20)1

.. ....

e
BAKSHISK-BJ
Bakshish jesl legendą polskiej sceny
reggae, Zespól wydal płytę po pięóu la·
taci1 nieobecności na rynku \Onograficz-

A.C. śpiewa i komponuje od 30 lat,

naperw wPolsce, a od \9n roku wUSA.

Jeoo ostatnia pI'y1a ,lnaszłi len kraj" za·
PERFECT ·UVE 2001
Kolejna. kOf1certowa płyta zespolu.
która zostala zarejestrowana w trakcie
trzech występów w 1999 roku. W celU
urealistycznienia krążka, zostal on za·
rejestrowany w technice OOL8Y SOR·
ROUND PRO·LOGIC. Minusem dla wy.
dawnictwa jest niezgodnoŚĆ spisu utworów na okladce, z zawa"ością płyty.

.

p6'"
objęla amnestią.

,,,,,-

poniedziałek,

.'
~

ści

2\ .30

Odzyskać

.~

ści

14.tO Projektantki - serial
t4.35 Babłe lato - magazyn
15.00 Eneduerabe - pr. popul. dla dzl@C!
15.30 Magazyn kulturalny
Pamas
15.45 Wieża - telelumiej
16. t 5 Kalejdoskop aktualno-

""""

USA
23.50 Wyzwolenie Ele·
ine - dramaI USA
0.15 Polskie stada i
stadniny koni:..KMdzyn'
1.50 Zakończenie programu

7.00 """".,... .",..
ko - serial an!m.
7.25 Gran
7.35 Czarodziejski pary.
skop - brylyjski serial
przyrodniczy
8.00 Aktualności
8.tO Rzeszowskie ulice i
okolice. A skąd ja lo
wiem
8,35 Kassandra - telenowela
9.25 Książki z g6me) p6ł1<l
9.30 Inlegracja - magazyn
9.45 To jesllemal
10.00 Jatłko Newtona - se·

nym. Płyta zatylUlowana jest .,b3", czyli
,Be Iree'. Oprócz całkiem nowych kom·
pozycji płyta zawiera dwa covery: _Geno
Girl' Denisa Stawna oraz .My Musie" Horac'a ArwJy,
RadIoNiebieskieOczy Heleny ·

." .

TV AZESZOW

6.00 Piosenka na ży·
czenle
7.00 Spiderman - sa·
rial anim.
725 Pokemon - serial
anlm.
7.50 Polityczne graf·
liii
8.00 Slm:ydla-seńal
kom. prod, USA
8.30 Wysoka lala serial sensac.
9.30.Zbuntowany
Anlol-- leleno..... ela
pl'oo. argen!.
10.30 Fiorella - serial

nowiny

28 grudnia 2000 r. •

COUDPLAY-PARACHUTES
NAJWleKSl E ODKRYCI E TEGO
ROKU NA WYSPACH BR YTYJSKICH.

wiera UIwOr; przepetnkme

tęsknotą

za

ojczyzną.

Slttadanka · Warszawa w piosence,
Polskie Radio
Zbogatych zbiorów nagrań archiwal·
nych Polskiego Radia wyselekcjonowa·
no 22 najlepsze piosenki o Warszawie.
Jednym z kryleriów dokonanego tutaj
wyboru jesl wartoŚĆ artystyczna kompozyc~. Prtyjęty na tej płycie chronologiczny uktad sIanowi mozaikę piosenek
. muzyczną kronikę stolicy.

nowiny _

DLA CHŁOPAKA I...

28 grudnia 2000 r.

Do piruetów najlepsza jest włóczkowa czapka z
Hamuje wypadanie włosów

PLYTY NA FALI

SIronę przygotował

latką.

muzyczne Bes!.
Na Wa sze telefony czekam y
dzi ś w

godz. 10.00 - 10 .15 pod
nu merem tel. 862-67·77.

TOPL'STAI= = - I. Enya - A day without rain
2. Składanka - flop bęc 13
3. Arka Noego i przyjaciele Piosenki i kolędy na żywo
4. CuralGodlewska - Era of lave
5. Golec uOrkiestra - 2
6. Ryszard Ryn kowski - Dary
"",u
7. Lenny Kravitz -Grealesl Hits
8. Paktmonika - Kinematograna
9. Natalia Oreiro - l
10 . Muzyka film owa - Ally
Mc8eal-Mery C hristmas.
Jj~ l a sklepów Best
w Rzeszowie
spo rtąd zona 24..12.2000.

częściej

na licytacje

po Johnie

Coraz

Onni:ui.~ka

.

wokalistka 1.adebiu·
towala utworem .
Tob'! sza!:lłam" do muzyki Kawrzyny G.'łCrUlCf.
Tym razem szykuje dla swoich fanów solowy singie!. J uż w połowie
prlyS1Jcgo roku powinien trafić do
sprlL'daży.
rpw

.za

KUPON ZOlk
Kupon u~1a do

20-procentowego
rabatu przy zakupie
kaset i płyt " Arka
Noego" I .. Enya" z

p;e......j

plątIU

TOf'"

listy. Kupon jest wał·
ny w dniach 28 XII
2000-312001 ••

Rzeszów, CH Europa II ;
ul. Jagiellońska 4.

Rzeszowie

Bartek obowi:)zkowo l.akł ada
Na ostatni m treningu
zmienial je trą razy.
- Pi erw szą wykon ałem przed
paroma miesiącami sam, na szyde lku -chwali siC 17-latek.Okry·
c ia glowy nic mogą b yć za cienIde . nie za grube i majq n:l czubku własnoręcznie doszyte ł aty ze
śli s kiego nmteriału . Najlepsza je.~1
podszewka. W ta kiej czapce łtl 
twiej wy konywać obroty na gło
wie. Gum ka prlyciska j q w ce n
sposób. aby ł ata stala w jednym
miejsc u. - Ponadtu w ł óczkow a
czapka spow .. lnia proces wy pa·
dania włosów . Zreszt ą. one i tak
wylecą ... Pny takim wi rowaniu.
czapeczk ę.

płaszcz

Aida

w

odpadają·

Lennonie.
Swojego nab ywcę znalnz ł
kaszmirowy. noszony
precz tragicznie zmarłego eksBeatlesa, wyscawiony n.. aukcji w
lo ndyJiskim Bristolu. Niemalą sens acj ę wzbudz iła plyca Lennona
.. Do uble Fa nIasy" . klóra tralila
pod młote k w jednym z nowojorskich domów .. ukcyjnych. Nie by·
łoby w niej nic szczcgólnego. gdyby nie okładka. Widnieje na niej
autogmf Lennona. Muzy k podpisui płytę Markowi C hapmanowi.
swemu mordercy. na kilka godzin
prLCd śmiercią . Płyta tr.ilila pod lupę krym ino logów. Slala s ię jednym z do wodów rzeczowych w
czasie SlIdowego procesu. Za tego
rod7.aju osobliwości kolekcjonerl.Y
bez wahania sięgają po portfele.
W październiku (9. 10) [iverpoo lczyk obchodz ił by s we 60.
urodziny. W grudniu ( 10.12) pnypada 20 . roc znica ś mierc i ko mpozylOra . Yoko Ono u znała , że
czas. by poświęcić swem u nieży
jącemu mal7.onkowi coś ekstr.l .
W Tokio otworą lo swe podwoje
muzeum Lennona jako owbliwe
memento. Znalazło s ię lam blisko
130 eksponatów związanych z 7.yc iem i muzyczną dział a lności "
Lennona.
graw

Marimba

pujące ruc hów . Najwygod niejsze
s:) dresy. Dż i nsy zdecydowanie

DROBIAZOl
Lennon na okrągło
trafiają pamiątki

W Europie
są tylko dwa takie
instrumenty

SKAKANY
SKORPIO

Kasety "sldadakr z muzyką taufundowane przez sklepy

neczną

Uwaga na

l atające

buty

Chłopcy

Pozostali ćwiczą kiedy
woln.. ch wi lę.

Nie dla

z naj d ą

słabeuszy

Zeby podoł ać skomplikowanym .. krobalyc znym wygibaBEATA TERCZYNSKA

Felkowi naj lepiej
wychodzi kręcanie si,
na barkac h i " skakany
skorpion " . - 00 skorp\ona
ustawiam Si, Jak do pompek . Podkładam jedną ręk,
pod brzuch, a na drugiej Si,
po prostu obracam . " Taniec
połam a niec " to połączenie
tańca z alementami akrobatyki sportowej. Słabeusz sobie z tym nie poradzi.
astol;ft ków z Rzeszowa
zafa scy n ował break dance. Na poczójtku ć wi czy li w
domu. Przez rok dos ko nalili
kro b w klu bie KR AK na os ie·
dlu Krakows ka- Po ludnie.
- Break da nce jest efektowniejszy od mpu - u ważajój .
Przed dwoma mies i ąca mi po.
stanowili zo rgan izo wać g rupę .
Przyjeli na z w ę: RUTHLESS
STY LE, co znacz.y bezwzgledny, bezlitosny styl.
- W ka żdej c hwili moge się
przecież po l amać , wystarczy jeden niefortunn y upadek - wyjaś n ia nazwę Maciek.
Skład gru py jeszcze się kompletuje. Sześciu sposród nic h reg ularnie. Irzy ra zy w tygodn iu
uczęszcza na dancowe tTeningi.

N

17-letniemu Bartkowi dobrze
wychodzi "dyńka". czyli kf\'cenic się na g lo wie oraz ,.rowerek"
- stanie na czworak:"";~hl:i,~:~j~~;:
tal) ka nóg. Felkowi n:'l ,
chodzi kręceni e się na
..skakany skorpio n". C [ lo
pi o na us tawiam

"k,,,·

na nogi zakładają wią
zane buty. Inne moglyby s paŚĆ w
trakc ie wykonywania zamaszystych obrotów i Iralit w kolegę.
Mocno zw i ązane sznurówki zabezpieczają prt.ed takimi niespodziankami.
Ochraniaczc t eż powinny byt.
C7.asem jednak przeszkadzają. Zalożone na łokcie, kolana krępuj:)
ruch y. Powoduj", że c iężko zgiqć
rękę lub nogę.
Mimo iż Sól amator,lOli . mieli już
debiut na scenie. Po nil. pierwszy
wystąp ili pól roku temu w Akademii. Niedaw no na konkursie DJów w Plam.'Cie tańczyli rap i break
dance. Nic mają o pracowa nych
uk ł adów, usta lonyc h wcześ ni ej
schematów.
- Wychodzimy na scenę i spontanicznie tańczymy. co chcemy i
potrafim y - mówią.
Nie s lyszeii o innym zespole
taJiczącym break d .. nce w Rzeszowie. J eżel i nie zabraknie im zapalu . postarnj:) s ię przeb i Ć do krajowej czolÓwki. Maj" j u ż plany i
marze nia.
•

pompek,cośw

>I"

ob,,,,,,,,;:

Ch ł opaki

maj ą

swoje ulubione pozycje. co do kt órych
mają pew no ść. że

zawsze im
Ws zy scy

wyjdą.

opanować

t zw.

c h cą

.,ko ł o Tho mas a".
Obrót wokół własnej

som . t.rzeba
być rozc iągnię

tym i sprawnym
fi zyczn ie . .,Taniec połaman iec"
to poIącl.enie tarica z elemenlami akrobat yki
sportowej . Nie dla słabeuszy. Trzeba więc pakować sztangami. D0datkowo Banek od pięciu lal jeid?j
na rowerze górskim. jego kolega
gra w pilkę ręczną .
- Od d ziecińs tw a uwa ża no
mnie za niez wyk le g iętk i ego.
Mam naturalną skłon ność do lego sportu - mówi Maciek (kSYW.
ka Mrozik). Sam . bez asekuracji
trenera, nau czył się w y ko nywać
sallo.

osi, gdy c iało podt rlym ują jedy
nie ręce , wymaga niesamowitego
wysilku .
Dzie wczyny w grupie są mile
widziane. choć "bezlitosni" twierdzq . ;.c byloby im cięiej. - Na- _
stolatk.i s prawdz aj ą s i ę w mniej ~
męcz:)cy m electrick- buggie, tań· Z
~
cu robotów.
"Rutlessi" bazują i wzorują się t;
na zachodnich teledyskach. Szczc- ~
gólnie upodobali sobie grupę "Fly- ::
ing Steps". Pracują nad figurami
prLY odpowiednio dobra nej mu·
zyce. Ich ulubionymi wykonawcami są m. in. Musie Instmctor.
Souths ide Roc:kers. ZEB ROCK
SKI , SPAX .
Na półt oragodzinny pokaz ubierają s ię w luźne stroje - nie krę·

Jerzy Leniart

~;;;óIi~ffi<.E~;S~LE:e.~
~
tek ps. Bart, Felek. Maciek ps.
Mrozik, Rafal ps. Wilk, Rafal ps.
Miody, Tomek ps. ł:.ycha. Uczą
się w CKU przy ul. SucharsJ<jego,
miesz1<ają na os. Baranówka, N0we Miasto i Krakowska-PoIudnie.
Mają 17- 19 lat.

Przypomina ogromne cym·
baty. Waży 100 kilogramów.
Gra się na niej Jed nocześnie
czterema pałkami, które nie
mogą słę krzyżować. Jed·
nym z mistrzÓw gry na ma·
rimbie jest Slawomir Mścisz,
Urodz ił się w Przeworsku,
uczył w liceum muzycznym
w Rzeszowie.
Języ ków

Z.1 r/.ąd za

i
WSzkole
nia Promar- Intemational odkonce rt ma·
by ł się św iąteczny

rimbowy. S lawek M śc i sz nu występ do Rzeszowa prlyjechal prosto z Niemicc. - Slawck zagral w
sali . w kt Órej niegdy ś debi utow .. 1
Stan Borys. To S1.c-.tę.~1iwe miejsce
- mówi Eugeniusz Rydzik. dyrektor Promaru .
Artystil zaprezentowal utwory
J . S. Bac ha oraz .. Wspomnienia z
Alhambry" Franccsco Tarregi.
"Taniec meksy kań s ki" Gordona
StoUlU. eti udę koncertując:! Omura Musscra i kolędę "Oj. malu~ki.
maluśki".

Slawek pokochal IOD·k i/ogra·
mową marimbę.

Marimba wyg lądem prlypomi·
na ogromne cymbaly. Na l eży do
instrume ntó w perkusyjnyc h. Jest
ludowym instrumente m w Meksyku i Gwutemali. Profesjonalnie
TOzwinclll s ię w Stanach Zjednoczonych. - W Polsce jest ma ł o
zna na - informuje Sławek. - Gra
się na niej czterema pałkami. Te
nie mogą się krt.yżować.
Mari mba Slawka pochodzi z renomowanej amery kańsk.iej finny
Musscra. Ma pięć okta w. Waży
ok. 100 kg. Sztabki wykonane są
z ciężki ego drewna pa lisand rowego. Kup il jq na Targach Muzycznych we Frankfurcie w 1999
r. W Europie są tylko dwie mari mby tej firmy. Jego i w Akademii Muzycznej w Pary żu.
Slawomir M śc i sz ma 27 lat.
Urodzi I się w Przeworsku , uczy ł
w liceum mu zycznym w Rzeszowie. Gra muzykę wspólczes n ą i Bac ha na i.nst rume nt ach
perkusyjnych. Jes t laureate m
li cz nych międ zy n arodowy c h
konkursów muzycznyc h. Koncertowal z Mozart Academy Orc heslra oraz solowo. W lecie br.
zagral nu Międz.y narodowy m Fes tiwalu Mu zy ki O rganowej i
K ameru łn ej w Leżaj sku. W tym
roku uk oJiczy ł pod yplomowe
studia w Norymbe rd ze i Wurzburgu. Obecnie studiuje w klasie
mis trzów w Wu rzburgu i Amsterda mie .
GABRIELA GNIEWEK

CO GDZIE KIEDY
NOCNE OmRY AP"roC
lJ.1dic:kieW.cza 27

TELEFONY

TElliQłłY

F'ogo!ovoia Ratunkowa - 999

SIaWI t

Strai Pożarna - 998
Pogotowie PoIq - 997

Archiwum Fotograli Anystycznej Łódzkiego
Tcwarzystwa Kqfakznego lala 1951·1994.
Galena. ul. 3 Maja 9
BWA Dom SztukI (Ii Ja'Ia ID Soł.JiesIóego (8)

Pogotowie Gazowe - 992

Pogotowie ~-991
Informacja PKS - 434·1&-02
Taxi - 434·1 9-19, 434-19-31

!J. Krakowska 10
OYiuR szm ALA
Izba prtyjęć (ul. Kfilkowska 91) - 670-33-82

Pogo\oIIrie CiepIowri - 993

NOCNE OY1:URY APTEK
ul. Wolności 2a
kllormac;ja PKP - 93-13. 94-36
lnIormacja PKS - 93-16
PogoIoIt.;e Energełytzne - 991
Pogolowie Gazowe - 992
Pogcxowie Ył<:JO'o.Karl. - 994

trzyma całą dobę)

WYSTAWY

TELEfONY
Straż Miejska - 662-42-34

GaiefIa I Domu Kultury SC1( w MIelcu - WoJ·
SIaWa ,.Boże NatodzenIe wtradycji ludowej".

Energełyclne

Pogota'Me

- 670-40-21, aIar·

"""'"." iW .,..,,) _ """""

EtIll::vaIiClHe wTMlClWIe. 0IWM:ie godz. 1?l).

mowy - 991
~Gazowe-67M2-51.a&Tror.y - 992

I'ogo!owie Wodno-Kan. - 67~26~
PoIcyloy Telelon Zaularia - 670-20-17
Telefon Zaufania Poradni SpecjallstyeZll8i

ARKA - 681-61-41 w!PIz. laoo.20.00(~
riedzIeI i twiąt)
Informacja PKP - 93-15. 94-36
Inłoonacja

PKS - 683-39-74

TaJIi -670-31·92
Taii bagażowe - 670-30-13

IWOIICZ ZDIIOJ
PogotowIe Energełyczne - 435-08-15

.....0
NOCNE OY2URY APTEK

"""'''

TELEfONY
Inłoonacja PKP - 93-15, S4-36
Telefon Zaulw - 446-47-14
PogotowIe EflI!!'getyczne - 443-52-«. aIaI·

mowy - 991
Pogotowie Wocm.Kan. - 446-27·50

JAAOSUW

NOCNE D'f2UAY APTEK
ul. Ktaszewskiego 5
TELEFONY
łrdOflMClol Pl<P - 93-15. 94-36
lNormacja PKS - 621-30-59
Straż Miejska -

621..34-23
PCJ!IOICI'Me GazCWt9 - 621 -58-61

WYSTAWY
Dom Pr3cy Twótclej .zakopianka" - wy.
stawa !oIogra!i lal kapeli MajdanIa-ze w

..x

obIeIdywIe" - czynne od 14-16.00.

_....,_."""MYŚl

NOCNE DYtuRY APTEK
Ul. 3 Maja 18: JagieIońska 21
TELHONY

teIeIon Inspekcji C&nej - (Q.22) 548{)5.48
Regionahj ~ Cei1y -(Q.16) 678-38-70
~PKP-93-15. 94-36

InIormacja PKS - 678-54-35
InIorrnaqa MZK - 678-60-69
Straż MiejsIIa - 678-55-23

6~16-64

Taxi Bagażowe - 678-n.75
Pomoc Drogowa - 981

Taxi Bagaiowe- 621 ·~79

W_

WYSTAWY
Hala MOK - Z cyklu .,Nasze pttce" - WfSta\\'lI pIlIC pIastycznydl dziad l Z8SpJlJ Szkól W

KOUIUSZOWA
NOCNE DYżuRY APTBC
pl.

Wolności 37 ~KROINO
!!!!~=:""_j

NOCNE DvtuRY APTEK
ul. W~ Polskiego
TELEFONY
!fdomlacja Pl<P - 93-15, !14-36
Cabdobowy TeIeIon ZaulN - 988
Poiqjny Telelon Zaularia - 432-39&
~ TeIe!on Za:I!.na -432-30-S6 czyn.
nywgodz. 14.00-17.00

-

WYSTAWY

foyer CK - Wysllwa lotografil Adama Me-

Ga/erla . PlwnIce" CK - Maria MakowIeck.

-malarstwo.
Galen. 51'ukl Wsp6!czesMj (ul. T. Ko·
ściuszki

3) - Doroczny

nego J\RTEF AKTY 2000' - czyma: W\;)I.
11 ·18.00. sob.- porl. 11.-1S.oo.

-"
HOCIłE

ba. lękodzielo. tkai'Wla).

WKO
Pogo1oWie En8f{IOIYCZIl& - 469-6&29
PogoIowie Garowe - 469-85-46

U2A.ISK
NOCNE OYtuRY APTEK
.... Mickiewicza 57

lUBACZOW
NOCNE O'f2URY APTEK
ul. Piłsudskiego 6
tn!orrMcja PKP- 93-1S. 94·36
Straż Mi~ - 632·14-68
~

Energefyane - 632· l 1.(16

wlcuT
NOCNE OYiURY APTEł(
ul. Pisudskiego 2~

PRZEWOHS1(

OYtuRY APTEK

TELEFONY
IIIIotmaqa PKP - 93,15, 94·36
InIormacfa PKS - 648·32·75
Telelon Zaufania ,Pogolowie Makowe ' -

....n.,

Taxi- 648-50-01

RZESZOW

436~7·11

WYsrAWY
KOK - ..BoZe N~' -wystawa p::ikoo.
kurs0'N3l1 edycji 16 PrzegIąttJ Plastyki (rzei·

Interme·

dalny Przemyskiego SlOCIowiska PlasiyCz·

Taxi-8us !Ja~-436-6&9B,
Krośnieńskie CeoIrum Infotmacji TurysIycznei
- 4J6.12.oo
OśroOe/( tn!OITI1acji Turys!yWlej. lt PijSlJO.
skiego !6 -(t).13) 432·n.07. f.oc 432·77.07

Przegląd

NOCNEDV2uRYAPTEK
_: uI. 3MajaI6. ~1

ul. Targowa 3: Hettn.YIska 23
Apłeb leków ł Darów Fundacja . Nowe ty.
de" al. J. Piłsudskiet}J 8·10. czyma: porie.
działelqxątek. godz. 13.Q().17.00. te!. (017)
862·2846w. 334
SZPITALE
Szpir.I Wofewóddd 1\1 1, ul. Szopena 2. 181.

853·79-61
SzpItal WojeW6dzkl nr 2. lt lwowska 60. tel
662-69- \ 1
Szpital Miejski, ul. FłycersIIa. ffIl. 853-9O-Jl
P«adnl. laJdacYJna (Szpilal Wojewódzki
nr 2. ul lwowska 60) czyfII1a całą dobę lei.

862·J'S.2\ wewn. 543 t.Jb 723.
SztIoIa RodzerN (SzptaI W~ I"f alt
lwowska 60) czynna od pcnecIZialIIu ro pIąIku
w godz. 7.O().t9.00. lel 862·79-2 \,wewn. 543
Hospicjum (ul. PorIalowskiego) czyrtIB calą
dobę - 852-63·52
ASKlEPlOS (.... RejIana 51).ginekc*lgia. chi·
rurgIa. Ial)'l"9OlogIa. ladoIogla - 852--89·65.

"'_

Posady ambtJlalorWJe ifIIernistyczM-kard

logiczne. (caIodobowal. lei. inlormacriny854-64·~1

100000fIczne9o .,PcdIarpecie 2000".

R_ZDIIOJ
TELEfONY
Biuro Inlorrt'lal::; TurystyCUIej • 19I.IIax (().13)
435-71 ·00

•
•
•
•
•

- $.........

RZESZOW

_ godz. 17.00
iluzJon (ul. Rejtana) - Co kryje
prawda (USA I. 15), godz. 19.30
Mewa (ul. Dąbrowsj(lego) - Wojn~
domo••
Bryt. I. 15), !lodz.
18.1 5

rw.

- tycie jako łmlertelna chorobe

MUZEA·WYSTAWY

•
•

przenoszona drogą płclowrj (pol.
I. 15). godz. 20.00

•

ReJa (ul. Mickiewicza) -

.demnołc:lech (duń.1.

Tańcząc
15), godz.

•

18.00, 20.30

•

WOK I".""'")-WolnYdomowo

- EIIsp0zytj8 etnogrtIlIcme
- Ekspozycja ercheologiana (czyme w~

.....

•

)
RArusz

•

Wystawa stala: 0zIeje Sandomiefza. zbiory
zzOOesu:rzemiosIa anystycznega. maInwa.
numizmatyld. ~

•

- Krzyk (USA I. 15). godz. 16.00
DKF Klaps -Łagodna - godz. 20.00
Zorza (ul. 3 Maja) - Dzieciak (USA
1.12), godz. 10.00, 13.30
-Poznaj mojego 1aI, (USA I. 15).
godz. 11 .40, 18.50
- Uclekai1lCe kurczaki tył. Bryt I.
12), godz. 15.30
- Przekrtt (USA I. 18), godz. 17.00

MUZEUM lITERATURY
Wystawa 5lata: Jazdy do Sandomierza .
ekspozycja poświęa)na Jarosławowi M>asz.

lu8Wiclowi

•

•

•
•
•
•

C'N- Bryt I. 15). godz. 18. 15

-

•
•
•
•
•
•
•
•

Meta!owiec - U-571 (USA 1.1 5), .
go<O. 20.00
•
- PatrIota (USA I. 15), godz. 17.00

PllZEIIY$L

Rudo"

•
•

Centrum czerwononosy
renifer (USA b.a.), godz. \5.00, •
\6.3D

- Słlaft (USA I.1 5).QOdz.I8.00

•
- AmerIean Paycho (USA l 15) . •
godz. 20.00
Kosmos - Dinozaur (USA b.o), •
godz. 16.00, 18.00
- Tańcząc w clemnoścłech (dUli. •
I. 15), godz. 20.00

PRZEWORSK

Jazda

RYUANOW
łrys- GLedl8tor {USA ll s) ,godz.

17.00

•
•
•

•
•
•

SANDOMIERZ

Slra~Yfllm (USA t. •

Millennium15). godz. 18.00

•
- Tancząc w ci&rnnoiciach (dun.
1.1 s), godz. 2O.00
•

•

•

(pol. b.O.),

lIlElEC

Warszawa - Ostra

•
•
•
•
•
•

pny,...

l,ls), godZ.19.00

śnieżka - Bitwa o Ziemię (USA
TELEfONY
•
1. 15). godz. 18.00
Usługi Pogrzebowa MPGK - 0-601402·991
PogolowIe EroergetyClJl9 - 463-69-31
- CeIII (USA I. 18), godz. 20.00
(czvme!3ą 00bIj). 853-5.148 (czymy wgodZ.
GOPR - 463-22.(14
8.1XI-16.oow'*'li robocle)
CenIrum Informacji Turystyt;UIej - 370·00.
JAROSŁAW
ZaIoliIIu.t.g~KlR-CHm·'81-319. - gocIz.8.:JO.16.00
852 . 01·99 (tzymycałądobęl
MUZEA
•
W9S!e1pIa.1Ie - Dinozaur (USA b.a.),
laktad Pogrzebowy, ul. Jesienna 27 MuzetrnBuclownlctwal.tJdowegoSkansen.
godz. 15.30
86z.7S<l1. Q.601..t91 ·270.1).601-49J.271
czynne w gcw:tt. 9.(l().14.oo -120 obte!<Jów 1.1. •
- Anlolkl Charliego (USA I. 15),
lWJad f'opeOOw)' AETERNrTAS - 853-SI-óS, dowej arcłJtaknxy ŚYtied'J&j Isakralnej:
godz. 17.30, 19.30
Q.601·956--S68 (czyrtrr1 całą dobę)
Ekspozycja slIla: Ik~ I<.arpadue
ZAKŁAD POGRZEBOWY piotr Jarou Ml2eum Iłstor;cme. czyme w ~ 9.0().
JASŁO
871473 (czymy całą ~) - pomx w lor·
15.oo-!.U9.rn Ilon (czymeod , noąa bt.);Ga-marościach i czymościach rMąza1ydI z po-leria Zdzisława ~: ekspozyąa szU\i"
•
Syrena- 28dnI(USAI.15).godz.
grzellem (trumny. transport. ZUS. PZU, ne- ~~SZIUó~1oofl.
16.30
kroIogi. wiefK:e. ~)
~ zt:ioty ~. SlI\JIa pcj:I..dla
•
-1J..571 lUSA I.1 5). godz. 19.00
Supei"RaOOTaxi-96--22
sęD2JSZOw ....
AlTTOS1S· Pry«atna SzkoIa Nauki Jazdy862·]3.61. Q.90-254·301
NOCNE OVŻURY APTEK
LOR·BUS Ośrodek Szkolonia Kierowców l.i. KOIlciuslki 18 a
•
KOK - Moybe Baby (W. B<)'I. L 15).
(wszystkie kaleooneJ. v.ynaJenl autokaru. ul
godz. 17.00
STALOWA WOLA
WysplańslYe!łO 18 Ó - 863·1 3·56. lelJlax
85J.0Hi9
NOCNE DvtuRY APTEK
LESKO
TiU l>M:lrzec PKP - 674--524
ul. PonIatoWSkiego 21 e
Plac Famy-85J.2&10
•
Jutrzenka - X-Uen (USA I. 15),
Taksówki bagażowe - 85347·n
- SzpiIaj Mejski ul. SIasnca 4 - lei. 842.()6·)I
godz. 17.00, 19.00
Porroc ~ (ws.zyst!Ue pojazdy PPT P!(S
1nbrTrB:ja PKS - 94-36; 93-15
RzeslÓW)- I353·65-70, S5J.62-61 (calodolrlIormacja PKP - 94-36
bowy)
PCll}:XOWie Wodociągowa - (Q.1 5) 842·22·37
Pogo!cwie Gazowe - 992
MOK - Amertcan PIe (USAJ 15),
~ Pogotowie Alarmowe - 96--30
Siuro Pośteti:twa Pracy SOlIDARNOSC. PogotowIe Enefgeryczne - 991: 844-89-42
•
godz. 18.00
Rzeszów. l.i. Kraszewskiego 2. telJ1ax (Q.I7)
Bo,ki tigolo (USA I. 15). godz.
862·28--19; t.ańcuI. pl. SctiesIIiego la, lelJ1ax
•
20.00
(0-17) 225-32-36
NOCNE O'fŻ\.IRY APTEK
Porllotriczy Rz8SZÓW (poląaerie lOOEza ze lt Pańtowal
SIOlicą) - (0·17) 853-27·21. 853·23--31. 952
P\n<II<onsuIIac)to-InIormac:y;1y - 27-63-«MJ
0śr00ef. SzkoIaria Kierowców.KADEr - rą.
(czymy pon. śr.. pl, wgcdz. 10.0()'IB.OO. \fil ..
•
Sok6I- Klub 54 (USA 1.1 5), godz.
1lIńs.ze prawo jazdf. jazdy doda!kowa i przed·
czw.. wgodZ. 10.00.20.00)
.19.00
~: rolj)OCZęaa kursów w kaict1
TARłIOIAZECI
v.1OIeII o oodz. 16.00. W)ł:jactt Ioi. Wa-szawska
TElEfOHY
20. lei. 96-3'-832. 8540-387.
MUZEA-WYSTAWY
Pogo!cwie Drogowa - 822.J0.34 i 822-37-(11
lI'IIotmaqa PKP - 93-15. 9'-36
czyma: Wlorki i piątlli godz. 10.00.17.00. Ś!O. 1nIormac:ja PKS - 822·14-35
Itj i CZW3I'6Q: 10.00-15.00. riedzieIa: 9.0()'1 ~.00
Pogotowte ClepIowri - 822-14-00
WysłIIttI stała: "KamIeń -Iq! - teIuo" • N'
Pogo!owia Wodociągowa - 994
ch8oIc9a Polski pOO.cIniowo-lII'SChoItiej
~ Gazowe - 992
Wystawa stila: Galeria DąmbMlch
PogoIowHi EnefgeIyczna - 991
WysIewa sla!a: Mal.rslWo polskie lVIIIlt!brn'laąao~AlOS-958
llw.
USTIIZ"/1O DOUE
Wvsl8We czasowa: Mod. ptadzlejow. Eu·
<opy
TELEFONY
lIIuuum Elnogr8f1czne Im. FrancbzIq K0- 8ieszczadzkI8 ~ lnIormacji I PfOO'lOCj ~7HI-30
tuli, Rynek 6 czyma: Wlorek · ClWllIIeł.. niedziela w oodz. 9.00.14.00. piątek: 9.0().17.oo
Informac:ja. PKP - 93-15. 94-36
Wystawa slab: Stroje ludowe lIsowIaków
'"formacła PKS - 461 ·12-36
Pogo!owIe EnefgeIyczne - 461·12·16
I~: Dawna rzeźba ludowa
Pomoc Drogowa - 46H8-17. caIock:Ibowa •
loIuzetJnI Diecezjalne (uI.lMiIowa 4) czyme
od po. ck:I pl w godZ. 9.0().1 4.OO
46H6-n
Galeria Autorski TomaSl I MarÓl RulowIe
Taxi-461-13--34
- Grallka. MaIer.two. kowalstwo artystyc:zIle. Hotel Prezydencki {ul. Pod\<risIcGze 48).
~.
"'..
,....
DOJAZD
czymalXllitienrie w godZ. la.oo.20.oo
5'vJA~
OOKIJENTA
Mala Galeria MariI MonIkowslOeł-TIIbISl
~
~
BEZPtATNY
Malarstwo I
ko.,erowa (lA. Po~
:
'
CENTRAlA
znańska 2N16). czyma od po. ck:I pl. woodz.
CAlOOO8OWA
11 .0000IB.00

""'"..-

•
nowmy

•
•
••

ZAMEK
CZ)'MEIwgodZ. 9.0().16.oo
Wysłłrf(y stale: Kuchnia kr6Iewska . ztjÓf
srebef i C'pf europejskiej XVI·XIX w.
- trabinel numizmlłyczny. ~ poIskia
od XI ck:I XX >Maku
- tłstoria wzg6na mnkoWego wI«mgafii

- 8524&-12

PoIicWY TeNllon Zatrfaria - 678·15-00
Telefon lauIarja Bieszczadzllrego OddzIalu
Straty Gr8l"licznej - 0-800-«5-727
OuszpasIeM TełeIon Zaufana - 670-!i8-04
czymywgodz. 19.0().2too
f'Iri3: Konsu/tacyjI'Iy NOS . ul. Rzeczna 2067().6().6B ZW PCK
Telelon Zaulanll , Pogolowie Makowe' .
678-n.67 czynrry wgodz. 16.00.19.00
TeIeIonZaulania Kk.OO ,.AlIa' -67().4C{l9
Clri<.oklgiczny Telefon Zaul.na - 67a-69-81
godz. 17.00.19.ooczymy oodzierrie
0śIcdek Inkltmacj T~ Wlaa,ocze 3-

~~ - 621 ·21~621·5S-63.

(czvmy cd ponodo pt wgor:t.z. 1&.00.18.00)
Telefon ZauIarVa - 85341·24 r::rtm"I wgodz.
14.31).7.00
TeIe!on ZauIiria - 1162..()7--68 w. 320 (00t.d»rćtI ,W" i AIDS) aymy w godz. 7.(l().15.30
Telefon Zaularia SIow. .Karan" - 862-13--14
(CIOt naMmarIi) czynny wgoctz. 12.Q().15.00
Pomnńc:zawa lnIa - 0801·14().()68 (p::rnaga
rcdzicom. któIych dZieci l-PiaIą SIę)
SllM'anyszaoie Jłiob' - porady i ponn:: li&pe!Mspr<rtmym - 862--82·52
IllIormacja Turystyczr.a .000000' - 852·28-99.
853--43-66. codlIeorle l wyjątltiern riedzIeI, w
godz. !ioo. 17.00
Rzeszowslue CenIrum lrrIormacj T~nej
- 85,2·(l().36. czynne wgodz. 9.0().16.30

- pokor*ursowa wystawa - P!lełom włIków.
WDK Rzeszów (ul. Ouzei 7) - wy5l3W3 pokonkursowa 0góIn0p0lsIdeg0 Konkursu lo-

Cenll'JIlIlnIormacji Tul'(Slycmej.lII. Ast1)1Ia 6

Granczoa - 6~()9..90

621-88-45 (caIodoIIowy)
Telefon laularia - 621-2:3-36
Taxi Dworzec PKP-621·21 ·1B

Pogo\lMiB Wododągowa - 994
PogoIOWie Gazl1l'O'!l - 992
Pogo:owie EnergeIycznB - 991
Zandarmeria Wojskowa - 854--32·13
SIużba Oytuma Wojewody p~862-30-32 (pJ godz. l.I"iędowarja)
Telelol1CZlT1 Aparat ZgłosZeniowy, WydziaI
ds. Nam:.tyk6w KWP - 854--99-33
T8faj)ia Uzaleirie1\ - 853·96-4lJ, 852-87·"
(codzierrie wgodz. 8,o()'20.oo)
TeIe!oo Zau!aria t<orneOOi Głównej PoIic:;().800.\2(). 226
MjQdzieżowy Telefon Zaufaria Poradni Psy·
~P~NI2-B53-31-łi3

NOWA SAAZYNA

Straż

Inbrmacja PKS - 94--33
~PKP - 94-36.93-15

"ELeC

TELEFONY
NOCNE ovtuRY APTEK

Galeria fologrllN MIasta Rzeszowa - WoJ·
cykkJ: HIstoria PoIskIef fotogrlllil . z

WYSTAWY

Galeria wnttrza - tańcuI (ul. AnniI ~
78) - slafa wysIaWa Intars;. rnaM\WO.I2eŻl'11.
sztukl użytkowej, czynne w m powszeOOe
8·16.. sobota -8-1 4.oo.

28 grudnia 2000 r. •

STALOWA WOlA

•

Wrzos - Droga do Eldorado (USA •
b.o.). godz. 16.00
•
- Straszny film (USA I. 15), godz.
18.00,20.00
•

SĘOZlSZOW MŁP.

•

Jedność - Krzyk 3 (USA t. 15), •
godZ. 18.00
•

TARNOBRZEG

•
•
•

Wlsla - Romeo musł umrzeć ,
godz. 16.00
- Co Iuy~ _IUSA L 15),
godz. 18,00
•
- straszny film {USA I. 151. godz.
20.20
•

USTRZYKI DOLNE

•

Orzel- Szare Sowa (USA I. 15), •
godz. 18.00

•

--

'''~

wartka

!OlA

e
1

RS DRUK

DRUKARNIA wYDAWNrCTWO
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3~ Illes:coo ul z......." W'9S't Sb
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!01l)S).4().El93 1'J.17)85--47J6'
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Przez całe życie zawsze miała przy sobie malutką , ołowianą
figu rkę św . Antoniego. To ona jej pomagała

Transferowa zima w podkarpackiej IV lidze

Maciaszek W JKS-ie
Matysiak w Unii...

ŁĄCZNICZKA "ALINA"
NORBERT ZI ĘTAl
Przez ponad dwa lata przewoz iła tajne przesyłk i pomię
dzy Przem y śl e m , Przeworsklem i Lwowem. Zaledwie
kilka osób wiedziało , czym
się zajmuje. Nawet rodzinie
sekret zdradziła dopiero po
wojnie.
Cdca Regiec. z do mu
Tska.
mieszka

Doliń

w Przemyś l u
wraz z synem A damem. W cen-

gości nnego pokoju znajduje się szklany pojemnik z niewielką i lością ziemi z
cmemana katyńskiego.

tralnym miejscu

- To pami"tka po bracie Mieczysł awie Oolińskim .

Byl podpo-

rucznikiem kawalerii. Został prl.eZ
Sowietów zamordowany w Starobielsku - mówi pani Tcdca.
Od razu chce. abym uważ n ie
zapisał jej imię. Prawie wszyscy

- To była taka trzydniówkowa
robota. W pierwszym jec hał am
do Lwowa. Tam zabierałam kopertę łub paczkę . Oddawałam

drugiego dnia komus w Prl.Cmyślu. Następnego dnia prze sy ł ka
trafiala do Prleworska - tł umaczy
..Aliml'·.

Najgorszy był
pierwszy raz
nic 7.nała Lwowa, nigtu nie by ła. J akoś
dojec hała. Tużobok dworca wsiad ł a w tramwaj. j u ż nie p amiętII
numem, i przejecha ł a wszystkie
przystanki. AŻdo"Panora my Racławickiej'". Tam wtedy zaczynali budować osiedle jednorodzinnych domów.
- "Słysza łam. że jest tu wełna
na sprzedaż" - to było hasło, które m u siałam podać przy wejśc i u .
Starsza kobieta wp u ścila mnie
do domu. tam już czeka la na
Zu pe ł nie

dy

wcześniej

znajduję s ię ulic;tch i w jakich
numerach domów prlebyw ałam .
Mam pami~ć wzrokow,[ i po frll mugach rozpoznawałam kamienice. To bezpieczn iejsze i praktyczniejsze.

Była ładną kobietą

w Przemyślu paczki i koperty
odda wala "Bronce". spotykały siC
na ul. sw. Jana. tam gdzie dzisiaj
jeSt kawiarnia.
Raz m iała jechać do Tarnopola. Na lwowskim dworcu portier
nic chciał jcj przepuścić nil peron.
Nie zdołała go przekonać. Zamieszanie zau waży ł niemiecki
żandarm . - W takich sytuacjach
nigdy nie tnlcilam zimncj krwi.
Podcszlam do Niemca i kłamie,
że s późn i łam się na poci'lg. A on
pyta, czy jestem volksdeutschem.
Gdy dow ied z i ał s ię. że nie, 00par!, że nic nic poradzi w mojej
sprawie - opowiada pani Tcdea.
B y ła ładną kobietą, mężc~.yi ni

Rgurka

św.

Antoniego wielokrotnie pomogla .A linie~.

robią to żle, a kiedy ś nawet. z powodu nietypowego imieniu nie
chcieli jej wydać dowodu osobistel,'O. Ur/..ędnicy nic mieli Tedci w
swym spisie.

Paczuszki
do Przeworska
Do wspólpracy z AK namówiMaryla Wał leka
ps .. Zosia··. znały się ze szkoły.
Bylo to w kwictniu 1942 roku. Pa· mięta. jak na Wybrzeżu Pildudskicgo spotkała się li: ,.5U7.cmbo·
szem··. czyli mjr. Stani s ł awem
Pieokowskim , szefem ekspozYllJry wywiadu stratcgicznego AK w
Prrem yś łu . ostatnim komendantem Podokręgu AK Rzeszów.
- Rozmowa była bardzo krótka.
ale konkretna . ..StrLcmbosz" po.
wiedział mi,co będę robić i dM mi
do zrozumienia. co mi grozi w razie wpadki. Zaznaczył. że jest to
bardzo niebezpieczna robota. Nie
namawiał. lecz pros ił. abym się
ł a ją koleżanka

zastanowiła.

Zgodzila się. Kilka razy pnewiozla jakieś paczuszki do Prze·
worska . Gdy nabrali do niej zaufania, skierowali ją na trasę do
Lwowa. Jeździla co 10 dni, nieustannie przez dwa ~nta. Miala
wtcdy 32lata.męia i dwójkę mał ych dzieci.

mnie jaka.s dziewczyna. to byla
.. Marysia".
Ale to nie koniec konspiracyjnych sztuczek z potwierdzaniem
t07.samości. Początkowo nie odzywaly się do siebie. Na stole leżała kanka i olówck, na papier/.c
narysowany był domeK bez drlwł
i dymu z komina . Zadaniem ł:jcz
nlezki z Przemyś l u było domalow,mie drzwi i dym u. Dópiero po
tcj ceremonii zac zęł y rozmowę .
- Dostalam od niej jakics P<lpiery. Nie był am ciekawa , co jest
w ś rodku. Nigdy s ię o to nie dopytywOl lam . Chciałam jak naj.
mniej wiedzieć. aby w razie
wpadki czegos nic zdradzi ć. Najwa żn iejsze by ło dla mnic wykonanie zadania .

W kościelnej

ławc e

Spot kania w domu były niebezpieczne. dlatego umówiły się.
ic od tcj pory bedą się widywać w
kościele !;w. Elżbiet y. Siadały
obok siebie w ławie i centymetr po
centymetrle podsuwały swoje torebki. Potem przekazywały materia ły i bez s łowa ro7.chodziły się.
- Nic wiem.jak ta dziewczyna
naprawdę s i ę nazywa ł a . Nigdy
nie posługiwali ś my s i ę nazwiskami. łecz pseudonimami. Nie
w i edz i ałam równiei. na jakich

zWI"Jcali na nią uwagc. Postanowi ł a to wykorzystać. Pow iedzi ała
niemieckimu żołnierzowi. że jak
on zechce, to na pewno coś da się
zrobić. Jcgo podlcchtana ambicja
nie pozwo ł iła odmówić. K iw"'lł
na volksdeutscha i coś mu powiedział. Ten zac~.ĄI zadawać jcj jakie ś niewygodne pytllnilt . Wtedy
zdencrwowany Niemiec nI. tupn ął ze złości. Wres7.cie sam kupil
..Alin ie" bilet.
Byłn pewna siebie. ~$tO spr.l)'jalo jej szczęście . Raz we Lwowie spieszy ł a si ę na poc iąg. musiała złapać najbliższy tramwaj.
Nawet nic patrzyla. do którego
wsiada wagoou. Dopiero w lr.lkcic
jazdy zorientowala się, że jest w
sektorze .:Nur fili DcuL'>Chc". Za
taki "nietakt" Polakowi groziło
rozstrlclanie .
- Span ikowana przejechała m
kilka przystanków. Zupełnie nic
mogłam s ię zorientować. gdzie jeslem. Wszedł kontroler. ..
l:>ostanowiła wysiąSć. lecz tramwaj już ruszy ł . Naraz on krączy
,.hall. halt!". S kami e niała. spodziewając się najgorszcgo . Oka7..3ło się jednak, że konduktor woł ał na motorniczcgo. aby s ię za·
trzymał, żebym ja mogla bezpiecznie wys i ą.Sć .
Pra cę tajnego kuriera wykonywala do lipca 1944 roku. czyli do
C7.a.<;Utrwania niemieckiej okupacji miasta. Zajmowała się również
obserwacją wojska. M.in. malowala znaki na pojazdach. co uła ·
twiało AK ś ledzenie mchu niemieckiego spr/.ętu. WekspozylurLC wywiadu strategicznego w AK
pracowało w tym regionie. kilka
dziew~'ząt. - Nawet się nic znały
ś my. bo i po l'O- mówi .. Alina" .

Niektóre kobiety
nie wytrzymywa ły
Byly za

Stronę przygotowali
Tadeusz Z. Drzewieki i Waldemar Mazgaj

sła be

psychicznie lub
Po wojnie wiele z nich dotknęły represje.
Maryla Walicka. czyli łączn iczka
..2osiOl·'. trafiła na 10 lal do wię
zienia ...Alinie" s i ę udał o. wyjec hała do Kal isza, tamjcj nikt nic
znal. Potem wróci ł a do Przemyś la . Za swą niebezpi eczną s łu żbę
otrzymała wiele wymżnico. M.in .
odznakę welerana walk O niepodległoSć, za udzial w "Akcji
Burza", Krlyż AK oraz Medal
Wojska.
92-letnia Tedea Regiec opowiada. że przez cale życie 7.8WS7.Cmiała przy sobie ma ł utką , oło
wianą figurłr;ę św . Allloniego. To
ona jej pomagała.
lekceważyły obowiązki.

•

...10 najś w ieższe Iransferowe nowi nki z giełdy trenerskiej.
Po n iżej pró buje my przed stawIć a ktua łne przym Iarki I s la n
poSiadania klubów IV ł ig i ,
1. "KS "aroala w. W tym tygodniu piłkarze lidera mają wres~.cie
poznać trenera. Najwięk sze szanse
na zastąpienie lerLCgo D:miły ma
Józef Macias7.ck, który IV poprzednim sezonie prowadził gT3CZy Orla
PrŁCworsk . Na nl.Zie nie słychać o
wzmocnieniach. Uby ł zu to AdlUlI
Fabińskj (powróc i ł do Stal i Rzeszów). aDanicI BartlomOlVicz pojedzic na obóz pnygotowawC'ly z
krakowską Wi sł ą.

2. Pogoń LetaJn. Po odejści u
Ryswrda KU?Jny do Stałi Rzeszów
działacze poszukują odpowiedniego
trenem. najchętniej spoza Leżajska .
Tymczasov.'07..ajęcia prowadzi ntrener. SIanisław Swiądcr. Okres wy- .~~_;.o:~
pożyczeni'l do Łady Bi łgarnj skoitZawodnika Izolatora, Waldemara Klimczaka (z lewej). ellę/nie widziano
czył sir: braciom S1JlIUCQm - Oariuby w Jedynce Stali Rzeszów.
szowi i Marcinowi , któny jednak
dysponują swoimi kananli i nie barDomarski (Górnovia) oraz Piotr w.tnek Przclęo.y Du kla. Kamil
dzo chcą grJĆ w l\)goni. TymczaKilnr (szuka klubu).
Wulaszczyk_
scm przynajmniej drugoligowego 7. Kamo: Kańczuia. Do chwili 13. Wlun Skopanie . U "firnklubu szuka Mariusz Ozniotek (był rozpoczęcia prl}'~owrul (3 stycmia) nck" bardzo spokojnic. Picrwszy
już na lesl,ach w Groclinie Grodzisk
tI"Cning dopiero 5 slyczuia .
w Kar'iczudze ś wi'ltccmy spokój.
Wlkp.).u do SokołoWJ mają wróc ić 8. Unła Nowa Sarzyna. o<;t:ttrtich 14. Kolbuazowla nka. W KolKnysztof Kor.w i PiOłr Sala.
dniach Zdzisława Makowieckiego buslowej, krakowskim zwyczajem,
3. O6movIa Sma k·EKO. Sporo na stanowisku szkoleniowca zastą powitają Nowy Rok w samo pobęd~je się dziać w stYC'lIliu wekipic
pil Alojzy Matysiak , który już ma ł udnic. de rbowym meczem z
beniaminka. Na T"Jzie działac7.0rn z tworLyć zespół zdolny powalczyć UKS-em Sokół Kolbus7.0wa Dolna.
Górna udało sir; pozyskać Krzysz- w przyszłym SC7..onie o awans do Być może zagra już w nim Toma.~z
tofa Nowaka z Rcsovii. a w orbicie 111 ligi. Doświadczony trener ma Wailocha, który Wfuca 7.e Stanów
zainteresowao znajdują sir: je.',/.c~~ wyselekcjonować ścislą kaw1; zg.ru- Zjcdnoczou)'ch.
Rafał Domarski (Strug) QI"3Z nic grapy 30 Ulwodników pierwszej i dru- 15. Rzemleślnlk Pilzno. Z zający nigdzic w ootltnim okresie Piotr
giej drużyny. Do tego grona dołączy miarem odcjścia z Pilzna 11OSz;j s ię
Górka i Bogdan Pieni ąi.ck .
też Robert [)C ,' - bramkoslrLelny
l ózefStefanik i Mamk Hertd~.cl. kt64 . Izola to r Boguchwala. Nie
napastnik Al..ałii BrlÓza Królewska. iLy nie zdołali wywalczyć micjSC'ol w
Z.1nosi siC na ŻlIdne transfcry z ze- 9. Ba błś.Syrenka Aoźwlenłca. ekipie Stan i sł awa Kraka. Ten w
Trener Marek Strawa chętn ie wi- okresie roztrenowania sprnwdzi ł z
wnątrz , a trenet Maciej Huzarski
ma d.1Ć szanse młodzieży. Po okre~ działby u siebie prowad7.ącego w tuzin juniorów ł g l oopolu Dębica i
sic wypożycze nia wrócił do Rcso- klasyfikacji strlelców Waldemara być może niektórly z nich WiOSUlI
vii Jacck Sawicki. a BoguchwalQ Paszka (MKS Radymno) onlz do- zasi l ą zespół. Akces gry w Rz('mogą jeszcze opuśc ić Adam :'-'Iiświadczonego rozgrywającego Zrymie~lniku zgłos ili także nie gmj~y
kłoś (dysponuje swoją kaną) or.!z
wu Dzikowiec. Artdr/.cja Szczęcha. ostatnio Bogdan Pi en iążek omz PaWaldemar Klimczak i Wojcicch to. Czaml " a slo. Działac7~ pro- wcl Majda (Dynovia).
Szymański (w orbicie Z.1i nlcrc~
wJdzą IlCgocjacje z Mariuszcm Pic16. BI9łl1tn1 Ropczyce. W Ropczycnch względny spokój . No. mowao Stałi Rzeszów).
łechem (ostatnio Rzemieś lnik Pil5. MKP Sial Mielec. Trener Ro- zno) i z;jpow;adaj~ kilk:l tmnsfe- ~~ nic do końca . gdyl. od kilku dnI
man GfUs~.ccki chciałby wi dzieć rowych niespodzianek . Po odby- nowym prc7J..."'iCm klubu zoslal Józef
jesze~.c kilku piłkarzy w swoim zeciu s ł uzby wojskowej wraca do Misium. A wiadomo. now:! miotła ...
spole . Tymczasem do USA wyje- druzyny Artur Faryj, a po kontuzji 17. MKS A. dymno. Mirosław
chał Pawel Gajek.
- Marcin D"borowski . Chęć gry w Szot. trener radymni:m. ~.apowiada
Czarnych zgłos iło tel; dwóch j u- wzmocnienie składu ~.<lwod nikami
6 . Herman Strui Tyczyn. Do
zdrowia powraca ju ż pierwszy tre- niorów Rafinerii: Łukasz Kalityń . Z II- ligową prl.CSZłością . Waldem.1f
ner. Zdzislaw Napieracz, a [..cs~.ck ski i PiQlr K iełb..'lSIl.
Paszek obiecał trenerowi, że nie
Rejus przesl.'lI pełni ć obowiązki 11 . Orzeł Rudnik. Piłkar/.cQrta opuści kolegów. Podobnych skruasystentOl i skupi s ię tylko na jlmcy na pierwszym treni ngu s l>otkają się pu ł ów nie mają Stanisław Barsz·
dopiero 15 st)'cznia i wtedy wszyst- czak i Leszek Wajda. ale oni jesiemened żera. Niemal prlesądzonc
jest już prt.ejście do Strugu napast- ko się. rozstrLygnie.
ni'l nie sprawdzili się .
nika SIali bl ńcut. Adama Walczy- 12. Aaflnerla ".s lo. Z Chęcią 18. TG Sokot Sokołów Mlp. Po
ka . a z p ół rocznego pobytu za opuszczenia J as ła wystą pi l i Sła odejści u Alojzego Matysiaka do
.. wielką wod:!" WT"Jca bramkarL womir Stopa (SI.11 Stalowa Wola) Unii wakat na stoiku trencrJ. WróMari usz Szczepanik. Tyczyn i Piotr Chrząszcz (Resovia?). Po- blc ć wierkają. 7..c jcgo obowiązki
nownie w zespole .,narciany" ma m:! pi/..cj'łĆ powracający z Ló.ajsku.
OpUS~.c7..3 7..a to Tomasz Zielińs ki
(Stal Rze."lÓw). a w jet,'O sIady chcą grać Robert Czeeh (ostatnio Pod- razem z Piotrem Su ł ą , Krlysztof
h:llanin BiecZ).1l do d rużyny przy~ Korab. W Sokole nic zobaczymy
pój ~ć Tomasz Wilusz (POlonia
Przemyśl lub Stal Sanok) . R afał
mier7.any jest też J B-letni wycho- jUl. 4Q.lctnicgo Tadeusza Złamaoca.
choć wszystko potwierdzi się dopiero podczas walnego 7.ebmnia zaplanowanego na pierwszy t ydzicń
lłQ\\ICgo roku .
19. Dynovia. Po rezygnacji DariUSl'..1 Mazurol z funkcji trencra pił 
ka,Le ćwicZ<! sami. Zreszt" nic wiadomo. czy dru ży nu 7-C względu n3
zat rv.' a~..3jąco niski budżet pnystą
pi do rundy rewanżowej . Tymczl1'
scm ci p iłkur.t.e , którq choć trochę potrafią kopać. zostali lub wstaną spr.t.edani . Pawc/ Mielniczek
i Jacek Pyś 7..3 22 tys. zl stali się
własnością Igloopolu Dębi ca, aDynów przestał podobat s i ę też PawIowi Majdzie i Dariuszowi Wróblickiemu . któny szukają nowyc h
pmcodawców.
WALDEMAR MAZGAJ

Stronę przygotował
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Zadnych
samochodów
Słynny

australiJski tenisista Mark Philippoussis sprzedał większość swoich s amochodów i obiecał trenerowi,
że nIe kupi nowego sportowego auta, dopóki nie wygra
turnieju WIelkiego Szlema.
oniec. Z'ldnych samochodów.
On nie ma pozwolenia na kupnosamochodu.d0p6ki niezwycicży w turnieju wielkoszlemowym powiedział jego nowy trener Peter
McNam:mt i dOllul. 7.e Philippouss is zgod7JI się na te n waru nek .
O p rócz tenisa , najw i ęk sz 'j pasją Phi lippoussisa są samochody
s portowe . Ni eda wno mhil ich
jeszcze dwadz ie śc ia . z tego kilka
Ferrari. ale sprzedal wi~k s zość z.
nich. by udowodni ć McNamarLC.
zc zalezy mu na osiągnięc i u sukcesów s portowych. 24- le tni Austral ij czyk ty lko raz gra l w (jnnle tumicju wielkoszlemowego. w
1998 roku w US Open. lecz prlegral w ni m ze swym rodakiem
Patem Rafterem.
PAP. tor

K

SPORT

Tomasz Ryzner

Siedziałem na krześle przeznaczonym do fotografowania przestępców

Rozmowa z MARKIEM AMAROWICZEM,
piłkarzem m-ligowej Resovii Resgraph

- Ro k temu , gdy Reso"ia wy.
w IV lidze, nie błysz 
cza i pan spet":jalnie. Niektórzy
zaczę li twicrdzic, iż Amarowicz
już s ię k onczy , ('o wiosenny m
awa nsie do Ilłligi wyrai.nie pan
odży ł i z nó w s tal s ię podporlł
d e fen sywy R esovii. S k ą d l e n
pn;ypływ ror my?
- S łyszałem k il k~ komplemen.
tów na temilt mej gry jes ien i ą . W
IV lidze by walo róŻ n ic. BrJło się
to c hy ba l prJ.Ygnębienia. naj pierw spadkiem, a potem kłopo
tami z awansem. Tułaczka po rv·
ligowych boiska ch byla dla mnie
rozcz(lrowaniem . C h ciałem jitk
najszybciej opu śc ić tę k l a~ . Sę 
dziow ie k iika razy stunę li nam
jednak na d rodze. co tei nie pomagalo odna l eźć radmiei w grl.C.
st~ powała

czątki

nie byly łat we. W deb iucie
prL.cciw z AR-owi Rze..~zÓw mlpastnik rywali prled arl s ię dwa
rJzy moją s rro n ą. dwa razy z acentrował i zrob ił y się z tego dwa
gole i prl.Cgrany mecz.
- Jak się udało panu wyrwac
na szersze wody?
- Mialem znajomego trenera.
który docenial moje u miejętności
i zalatwial sprawdziany w klubach
wyż.~zyc h klas. Zawędrowałem
do Stali Mielec . Pech chciał, ze
pn..cz ki lka d ni nie było w klubie
pierwszego trenera p.ma Gąs iora.
Wpad łem w o ko trenerowi B iał 
kowi . który z.:tprosil mnie na ponowne testy .j uż jxxI okiem trenera Gąsiom. )(jed y pojawilem si~ w
Mielcu, okazało się że w klu bie
niema tn."'flCra Bialka.a ,.pierwszy"

Amerykańska lekkoa tletka
Marlon Jones zostala na Jlepszym sportowcem-Kobietą rl>ku 2000 w plebiscycie agencji Associated Press. W ś ród
mężczyzn po raz drugi z rzę
du triumfował ameryka ński
golfista TIger Woods.

w głosowaniu

" ,gie miejsce
wD
tenisistka Vcnus Williams.
a trLCCiegolfislka Karrie Webb.
jęła

Hiszpański duet

Walenj Karpin. repre7,clllant RQJ;ji i hi.~zp:u'tskiego klubu I-ligowego Celty Vigo. 7.ostał wybrany - w
g łosowa n iu prle prowadzo nym
prlCz<łzienn.ik .$o..... icckij Spon" najlepszym pilkllit..em 2000 rol'1l
w s woim kr.tju. Karpi n. który zdobyl 592 punkty. wypo..edził Jegorlt
Titowa ze SpW'taka Moskwil (475
pkt) i innego zuwoonika Celty Aleksandra Mostowoja (2K6 pkt).

Hagi po raz siódmy
Gheo rghe Hagi (Galala$;Hay
Stambul) po raz sioomy wybrany
lostal pi łkarzem roku w Rumunii .
Najlepszych wybierali trenerq .
dziennikarze i czytelnicy najpopu lam iej szej rum u ńs kiej gazety
sportowej - Sponu ri.lor. Do pierwszego miejsca kandydowal jeszcze
19 -1etni Crislian Chivu wys tę pu
jący w Ajax ie Ams t~rdam. Hagi
zdobywal onmiano najlepszego w
swym kraju w latach 1985. 1987,
1993, 1994 , 1997 i 1999 . PAP, tor

•
nowmy

Żużlowców jak na lekarstwo

AMOR, ZNACZY AZJA Sądny miesiąc

Najlepsi
z najlepszych

Wyniki plebiscytu: l. Jones (USAAek·
koatletyka) 111 pllt.. 2. Williams (USMEInisI 104.5, 3. Webb (Australia/golf) 30.
4. Cynthia Coopef (USMoszyk~) 26,
5. JeMy ~ (USAlplywarlle) 25. 6.
Mla Hamm (USAIpiłka noina) 18.7. Sarena Williams (USMerlis) 17.5. 8. Cathy
Freeman (AlIstraliaflekkoatle!ylta) 15
Woods wypnedz i ł ZWydęlCę
tegomcznego Tour de Fr.mce L"lIlcc'a Armslronga i Kuna Warnera - prlCdstawiciela futbolu amcry kmiskiego.
Wyniki: t. Woods {USAlgol~ 160 pkt .•
2. Armstrong (USMolarstwo) 72, 3. Warll6f (USA/futbol amerykański) 34. 4. Pe·
dro Martinaz (USAJbasebaIl) 31. 5. $haqultte O'Neal (USMoszykówka) 22, 6.
Rulon Gardroef (USA!zapasy) 18. 7. Jason
Giarnbl (USAlbasebaIl) 13, 8. Derek Jaw
(USA/baseball) 8. 9. Marshall Falllk
(USMutboI amerykański) 7 tO. JoSłl Heu·
pel (USMutbol am9f}'kański) 7.

28 grudnia 2000 r. •

Markowi Amarowiczowf (z prawej) trudno

- Rnsnl} now~ pokolenia futbolo wych fan ów. Proszę p r L.ypomnieć pOC1~ tki swej kariery.
- W miarę poważne. gr.mie za·
c7,clo s ię w s iód mej Riasie pods tawówki w Lubae7..0wie. Mieliś my n iezl" pac.... kę. zdo bywaliś my mistrzostwll woje wódzIwa
s~.k6ł podStilwowydl . Po ukoń
czeni u podstll wówki bodaj;ó,e w
1980 roku na grę w juniorJc h Pogoni LubacZÓW nnmówi ł mnie kolcga. Pamh;llIm. że prL.cd picrwsZY Ill meczem przyjec hula po
mnie milicja. Na szez~~dc ty lko
dl:llego, że ki erownikiem dm ży
ny by l komendant policji . Nie
miulem zdjęć do kan y zawodniczej i postanowio no 7.ałmwit to na
kome ndzie. Pie rwszy raz w zyd u, i Illam nadzieję ostatni. sied zi ll łcrn na krzd le przeznaczonym do fotografowanill prL.CSlęp
ców. Bylem przestraszony. to tci
wyszed ł em na zdjęci u jnkbym
w laś nie coś przeskrobal.
- Szybko tra fił pan do sen ior ów?
- Ju t po kilku m ies iącac h. W
zi mie tre n o w ali ś my ra ze m. z
pierwszą druży n". Moja gra prLypad ła do gnstu trenerowi Knapowi i jui w wieku 16 lat wys tępo
wałem w pierwszym zespole. Po-

odebrać pflkę.

nic \} mnie nie wie i sprnwn up.'KIla.
PM.l1icj trenowałem w SI;'tli Stalowa Woh •. za czasów tre nera
Cmikicwic.za dwa tygod nie srę
d "j łe m w St!'lti Rzeszów. W końcu
w 1986 roku pojawilcm s~ w Prl.Cmylilu. gdzie trenowala Rcsovill.
prow3dzonll Wlt'dy prlez trcner;1
Piecł-.c . Zagralem w sparingu po.eciw Stali Mielce i po m;.:ezu us lyli7.n łem. że lOstujq w Resovii.
- Szybko wpasowlIl s ię pa n
do no w('j druży n y?
- Obawialem się, że jako e hlopak z prowincji mogę zostllĆ róinie potr:lktOw:lny, spotkało mnie
jednak mi/e n.ncz.'VUwanie. W klubie panowa łn znakorniw atmosfera.. Zresztą pami ętam, że trenuj"c
w Stilli RleS7..ów więkswSCCh lo
pakó w miala oc hotę. na gJ\' w Resov ji. W Stali trzymaly ich więk
sze pieni,!dze. Dobry I:limlll w z.e.spole pozwolił mi szybko odnaJetć
s ię na bois ku . T ylko na wiosnę w
1987 ro ku mialem większe kJopoty z miejscem w składzie . Bylo
to po tym .gdy próbowale m wdać
s ir;- w dyskusję z trenerem latawcem. Od tamlej pory wiem.że trener ma zawSle r:lcję. Mi mo tego
niemi lego epizodu. Rys7..arda Lat:\wca uwaiam w najlepszego trenera.jakiego miałem .

- Co d ziś pozostało ze znakomitej a tmos fery w drużynie?
- Czasy się zmien i ają. Miody
czlowiek my ś l i dz is inaczcj . Kiedyś Resovia byla jedności". teraz
stworlyło się ki lka gru p. Kiedy
lr.tcba . zawodnicy polmfi" s ię jednak dog ad ać. Myś lę. że tylko na·
wi'lwjąc do starych clasów. Resoyia ma sza nsę na le psze wy niki. Dużyc h p i e n ięd zy przecież
nigdy lU nie bylo i jeśl i zespół
walczył i wygrywal. to dlatego. i.e
wszyscy byli ku mplami. A wygrywać zawsze wano. Awans do
111 ligi to przecież S7..1nsa na pokazanie się trenerom z innyc h bogatszych k lubów .
- Nie lOiul pan szuns p6jSC siadami Jt'T7.L'gO PodbrolJlcgo i popróbowac l-ligowego chleba'!
- Resovia nic miala ochoty ze
mnie rezygnować. Aby zniechęcić
ewenlualncgo ko ntrahenta, dli,,łacze potrtllili mi nawet dodać parę lal do metryki . Inna rl.CCZ. że
mialem atut y, ale. wad też nic brakowalo. Nie pomagaj mi niewielki W'L.rost i fak l. że prl.Cz d łu 
gie lata prawą nogę m i ałem tylko
do podpórki. Pit.": lat temu pojawiła si ę ofena Ruc hu RadzionkÓw. Musiatemjednak wyk'upić
sobie kanę . Zaproponowałem 100
mi lionów. usły s za l em 450 i by ło
po s prawie .
- J esienią Reso"ia, jak na benia minka, radzila sohi(' dosyć
dobrle, bo tak t n:ebu oce ni ć 25
punktów, Czy j est szansa, a by
wiosna była podo bna'!
- Po rundzie pozostał nam niedosyt. Mogło być lepiej. ale brakło
S7..c7.(Ścia . .JeŚli 7jma l.()Stmie dobrL.C
piLCpracowana i skład nie ulegnie
większym osIabieniom . nie powinno być źle. Jcstclm)' w st;mie wy grać z każdym. Mam nad7jeję. że
b.,xI~ s ię. móg ł prl.ycz.yn ić do kolejnych wygmnych, choć ostatnio
mocno (/okucza}l mi kOlltUZjc.
- Co pan porabia w woln yc h
chwilach.
- Niewiele ic h. Lub ię og lądać,
l i gę mislilÓw . Zrcszt" nil' jest to
d la mnie Iylko rozrywka .. Analiz uję grę ostamiego Obrońcy i sta-·
mm s ię pewne ciekawe rlCcly zaobscf\o\'owane w telewizji wykony st ać później na boisku .
- S k ą d u pana pseud o nim
Azja.
- Moje p icrw~ pf'l.Czwisko to
Amor. Obecna ksywka powswla
na gmoiey rosyjskiej ,gdy wmcalismy ze zgrupowania . Nie goli.
lem s ię kilka dni i celnik długo
wpatrywal s i~ w moje. zdjęcie w
p.'1szpon::ic . W końc u uznal. że jestem zupcln ie niepodobny do [:'1eeta z paszporcie i stwienlzi ł. że
pochodzę z A"lji. Koledzy mieli
sporo śmiechu i z naki ii mi nowy
pseudonim.
TOMASZ RYlHER
MAREK AMAROWICZ

Urodzony:
Wzrost:
Waga :
Pozycja :
Ksywka:
Kluby:
Pogoń

1965 rok
175 cm
75 kg

nas lę.pny sezon Adama Fajfera.
Nad morze ciągnie juniorów :
Marcina Giiyckiego l Pity i Tomasza Kwiatkowskiego z GorLOwa.
W niczlej kondycji wydaje s ię
być RKM Rybni k. Slązacy zapcwnili sobie usługi Larsa Gunncstada, Briana Kargc.ra i Mikaela KarJssona. a ponieważ mają

Zwłaszcza krośnianom,

cały zas tęp uta ł enlowanej m ł o,
dz i eży r już są mocni . Będą jeszue silniejsi. kiedy za lat wią fo r-

luby wszyslkich trzec h dyw i.
K
"lji do 3 1 styc znia 2001 roku
krajowe
wi nn y
s k ła dy

malności z Adamem Pawliczkiem
(zn alazl się na liście transfe rowej) i Arture m Piet rzy kiem z

my ś l

Częstochowy.

s k o mp l etow ać

na najbliższy sęlO n. W
regu laminu jest to ostatni
dz ień zgłoszeń polskich zawodników do s tartu. Żuż l owców zagr<lnicznyc h można pozyskiwać
w ciągu c ałego sezonu . Zawieranie nowych konlraklów obu klubom z naszego reg io nu id zie jak
po grudz ie. Jak do tej po ry tak
l-ligowa Stal jak i Ił-ligowy t KS
nic pod pisały zadncj nowej umowy 7. rod limymi s portowcami.
Efekt jest taki. że sta lowey mają
trzec h zawodników : juniorów Mariana Mieała i Ar1ura Beresia
oraz Czecha Bohum ila Srhela ;
kroś ni Oln i e c zterec h: j un iorów Karo la Wini,trskiego i Miroslawa Szczurka oraz Bogdana C iupaka i Węgra Laszlo S7.atmariego.
Zarówno w Rzeszowie jak i Krośnie nie ehcą podpi sywać umów
bez pokrycia finan sowe go. stąd
taki. a nie inny slun posiadania .
Sym patyt·y obu dru ży n powoli
zaczynajlł s ię dene rwować. Działacze także chciel iby mi eć do zakomunikowania prlyjemn iejsze
wie k i. Na te przyjdzie.chyb.1 poczekać do. nowego roku.

Od Gdańska '
po Rawicz
U innych l-ligowców sytuacja
wyg l ąda

ró ż n ie.

W y brzeże

Gdań s k

utrad lo Seba stiana
Ułamk a j Tony'ego Rickardssona.
a le ubytki te chce sobie 7.rek ompe nsowac . pOi',y s k ując Ro berta
Dadosa z Grudziąd za:. Tomasza
Piszcza z Lublina i Marka Lorama . Gdań szczanie zakontraktowali Nieky PedcfSCna i Kai Laukknnena . J est leż Kr'.lysz toF Ceg ielski. Henryk Maje wski. prezyde nt klubu. c hce zostawi ć na

(1986-1)

GK M Gru d ziądz ma Sergicja
Da rkina, Shane'a Parkera i Jes pcra Je nscna, ale najprawdo podobniej mraci R. Oadosa i Piszcza. Prawdopodobnie w k lub ie
pojawi się J aros ł aw Ł ukaszewski
z Ł Tl Wi . W Łodzi żu że l pneży w a g ł ębok" zapaść i nie wiado mo. czy wyjdzic z tyc h o pre·
sji . Waż n y ko rurakt ma tylko
Piolr Remba.~ . W Opolu podob·
na sytuacja jak w R7.eszowie. Aktualnymi umowami z k lubem
1.wi,!zani są Ada m Czechowicz
i Sean Wilson. Sebastia n Trumins ki w róc i ł do Lublina. za
Krzysztofa Miku tę klub nic zapłaci ł Un ii Tamów n ależnej za
transfer kwoty i pod,obno s ą na
niego już inni chętni . Mów i s i ę ,
że z ods iecz,! pospieszy opolanom wrocluwski Atlas pożyc za 
jąc Krzysz tofa Św i dra. B a rt ło
mieja Bardec kiego. Adama Ła
będzk iego i Piotra Barona .
Stan Gniezno opukił Krzyszto f J abłoński. Nic wiadomo. co
będzie z Marcinem i Daw idem
Cieslewiczami (ne ko mochcą do
Gdańs ka) oraz TomaSlem Fajferem (kontuzja). Kol ejarL Rawicz.
beniaminek przed lu ży l umowy z
AlI iII" Stdanim. Siergiejem Ku z inem i Piotrem Dymem. a waż·
ne ko ntrakty mają RODeTt Ruszkiewicz . Karol Pl udra i Robert
Duma. Trwają negocjacje z Tomas zem Krukiem. Ma r iu sze m
Szmand4 i Macieje m J ąde rem
oraz dwoma juniorami. Niemal
w s~ys t ki ch l- ligowców czeka
więc bardzo pracowity s ty cze ń.
któ ry wi nien "sypnąć" gotówką .
Bez niej trudno o kontrakty. m.b.

W SKRÓCIE
• Z powodu kontuzji kolana Alan
She.'ll"er. pilkarz reprezentacji Anglii i Ncwcastlc Unitcd . !ledzie
.lmuszony pauzowa(;: przez tny
mies i ące- poinfonno\\.'1l1 Bobby
Robson. menedżer angielsk iego
" lu bu. 3D-letni zawodnik przejdz ie operację ko lana.
• Najdrożs~.y pi/karl s wiatil w
1998 roku , Brazy lijczy k DeniI ·
son wróci 2 stycznia do drugolig.owego hi szpans kiego Beti s u
Se willa - zapowied ział agent zawodnika Luis Vianna. Pó l ro ku
temu Betis w ypo i,yczyl 23- le lniego rozg ry wają cego do Fl nmengo Rio de J ane iro. ale De·
ni lson nie mi eśc ił s ię w pierwszym , klad zie tej druży n y. W
1998 roku Bet is. wó wczas wys lępujący w ekstrakl3sie Hiszpanii. kupi l Denilsonu za 35 mln
dolaró w. B y ł to wtedy rekord
Iransferowy na s k a lę s wiatową .

obrońca

" Azja"

Lubaczów« l980-86),

Reaoyia

Na 35 dni przed upływem
terminu podpisywania kantraktów z krajowymi żużlowcami Stal Rzeszów dysponuje dwoma zawodnikami, a
tKS Krosno trzema . Choć
szefowie obu zespołów
chcieliby do końca br. podpisać nowe umowy, nie wledamo, czy Im się to uda .

• Mistrz o limpijski z Atla nt y.
wielokrotn y meda lis t a miSlrLOs tw Polsk.i, Europy i ś wia t a
w judo Pawel Nastula w połowie
slycznia c hciał by ol worzyć s wój

wlas ny klub . J ak twie rd z i Nas tula. ma to być klub judo dla
ludzi w ka żdy m wieku .
• Brazylijski pilkarL Riva ldo nic
re zyg nuj~ z uzyska nia obywatelstwa hiszpailskiego. ale jCS'/..c7.e
nic z l o ży ł wy mag anego w nios ku . Takieobywarelslwo daloby
mu stillus obywatela Unii EuroI>cjskiej. Ri valdo. któ ry na co
d zieli wystę puje w hi sz pań s kim
klubie FC Barcelona. powiedzial.
że rozpocz4ł już kompletowanie
potrzebn yc h do kume ntów _
• Czechy w grupi e A i Rosja w
gru pie B są liderami po drugim
do iu odbywaj,!cych s ię w Rosji
( Mosk wa i Podolsk ) hok ej owych mi strzostw ŚWiata juniorów (do 20 lat). Wczo raj ro zeg rano kolejne cztery mecze w
g rupac h. W gr. B Rosja. po nies podziewanym remisie w picrwszym dniu ze Sz wajca ri ą , zdekla sowała Bialoms 12: l , a Fin landia pokon a ła Szwajcarię 3:2 .
W g r. A Czechy pokonaly K3z achs nm 9: I . a Szwecja wygrała ze Słowacją 3: I .

nowiny _

Faworyt
spasował
główny

zwycięstwa

faworyt do

w żeglarskim kla-

były

KoIekcjonerld mistrzowskich
- pingpongistki z Tarnobrzega - zdają się pewnie
zmierzać po jedenaste z rzędu
komplety złotych medali. W
pierwszej rundzie wygrały
wszystkie dziewięć spotkań .
tytułów

syku Sydney-Hobart, australijski jacht Shockwave, wycofał s ię wczoraj z wyścigu. Po-

wodem

bardzo nieko-

rzystne warunki pogodowe.

rteslrzegam przed huraoptymizmem.
rundzie z

P
gdy:/:: ...... II
najmocniejszymi

zespołami.

hockwave . supernowoczesny
jacht zbudowany z włók.i en
węglowyc h . prowadził od począt
ku regat i był o 5 mil morskich
przed rywalami. Kapitan jachIU
Nowozelandczyk Neville Crichton wycQfal się w obawie. że niespmwdzona łódź może nie podolać
wiatrom o sile 40 węzłów i sztOrmom spodziewanym w dalszej czę

S

śc i wyścigu.

Przed rozpocZ(:Ciem regal CrichtOn mówi ł . żcjego jacht może pobić rekord liczącej 630 mil morskich trasy nawet o pięc godzin.
Rekord należy do auslralijsko-<lunskiegojachru Volvo60 Nokia. ktÓry w ubiegłym roku pokonał burlł iwe Morze Tasmańskie w cza.~ ie
jednego dnia. 19 godzin i 48 minue
Dotychczas z regat wycofało siy
siedem jachtów. W wy ścigu
uczeStniczy jeszcze 75 jednostek.
Rzecznik regat Pcter Campbell powiedzial: - Nie zdziwiłbym się.
gdyby z regat wycofało s ię wh..--cej
jachtów. Warunki są bardzo zlc.
Po wycofaniu s ię faworytów, na
pierwszym miejscu znajduje s ię
szwedzki jacht Nicorette pn:ed australijskim Wild Thing.
Dwa lata temu w regatach Sydney Hobart zginęło 6 osób i zatonęlo 12 żaglowców. Sposród 115
jachtów. które wystartowały 1. Sydney. do Hobart doplynęł y tylko 42.
Rok temu wprowadzono zaostrzone przepisy dot yczące bezpieczenstwa, m.in. wszystkie jachty
wyposażone zostały w urządzenia
do l'Ic7.noSci satelitarnej - Satcom
C, które umożliwiają śledzenie ich
na calej trasie.
PAP, tor

menem

Wrocław

Fur-

i Koninem, gra-

my na wyjazdach - asekuruje
Zbigniew

Nęcek.

s ię

opiekun lamo-

brzeianek . - M imo brnku strate·

gicznego sponsora j uS7..czuplonej
kadry. w planach na najblii-szy rok
mamy obronę. misu7.oslwa - dodaje po chwili.
Wyeliminować

braki

- Najslabszym na'iZym Ob'11iwem
są deble. Próbowalem wszystkich
polsko-chinskich rozwiązait i myślę. że już w styczni u będ~ mial
ściś l e w yse l e k cjonowaną parę.
Wię<:ej spodziewać s ię

lei moglem
po Wandzie Litynskiej-Sydorenko, ale usprnwiedliwia ją niedokładnie przepracowany. wskutek
kontuzji. okres przygotowawczy.
To byl ten nasz drugi słabszy punkI.
z którym sobie już chyba w koncówce rundy poradziliśmy - analizuje Nęcek.
Więcej

atutów

Bardzo dobry rok miała Kinga
Stefanska. Oby tak dalej. Cieszę
się też z udanyeh nabytków z Chin.
Obie mISIolalki dużo potrafią,choć
czt:ściej stawiałem na Xu Na. bo
wydaje mi się bardziej perspektywiczną zawodniczką. Do zespołu
weszła też Basia Janda. ale spadla
z b:mł:ro wysokiego konia. bo w
wymuszonym debiucie przegmła z
wrocławską Chinką. Wang Jing.
Rosnącą fonnę potw ierdzała jednak w WTK -aeh.których wygrał a
Irą. Będą z niej •.ludzie" -cieszy
s ię trener.

SylweslrLC 7.awodniczki
na pierwszych treningach. bo mają napiety kalcndarz
gier. 7 SlyC"l.l1in rozegrają mecz Pucharu Europy z TIC Aladza-f'oca
Sarajewo, a w razie zwycięstwa (3
tygodnie póżniej) wyjazd do Austrii na spotkanie z ut ytulowanym
ASKO Erdgaz Linz. 9 stycz nia
pierwszy mecz rundy rewanżowej
ekstrnk.lasy 1. Wandą w Krakowie.a
cztery dni jXI tym Il'l.eci OTK w Jastnębiu . 20 styc7.nia mecz 7J:. Stalą
Zawadzkie, a jXItygodniu wyjazd
na spotkanie z Bronowianką. - Chybo będziemy je musieli prl.l.--Iożyć.je
dziemy do Austrii - ś mieje s ię Zbigniew Nęcek.

_,_o

Spora g'- czeka wszys1kidl
łańcuckich fanów basketu - oto
lutro W tamtejszej hali MOSIR-u
rozagrany zostanie Gwiazdkowy
Tumlej KoszyXówłl:i.

nowiny

Dom: Wanda Kraków 4;0 (Xu Na i Stefailska po 1,5; Lityńslta-SyOOrenko 1),
f<Z.S Pootechoika FourmElf1 fi Wtodaw
4:1 (Hu Xin Yue 2; Utyńska·SydoreN\o I
Slefańska po 1), AZS PoIilecł1rika FourlTIIlfl f Wrodaw4:2{Xu Na 2: l.ityI'tslIa-5ydorenko i Stelańska po 1), AZS WSP
CzęstOChowa 4:2 (Xu Na j Stefańska po
2), AZS WSZ Prerrbud Konin 4:2 (Slefańska 2: Hu)(in Yue i Xu Na po 1).
Wyjazd: Słaf Zawadzkie 4:0 (Slefal'lska
1,5; Uryńska.Sydorrio i Xu Na po 1:
Hu Xin Yue 0,5), Brooowiaoka Akropol
Kraków 4:2 (Xu Na·2,5; SIe!ańska 1.5),
Cekof StaWguda 4:0 (Stelańska i Xu Na
po 1,5: l..itfńska-Sydclrrio 1), AZS AE
Wlodaw 4:3 (Utyr'lska·Sydorenko 1.5:
Hu Xin Vue i S!efańska po l ;Xu NaD.5).
Indywidualnie: Kir1ga Slelaf5ka 111!ffY'
cięstw-2!X)1'ażkl , Xu Na 10-1 , Wanda l.J.
!yI'!ska-Sydorenko 6-4, Hu Xin Yue 4{1,
Barbala Jarda ().1.
Deble: Stefańsl!.alXu Na 3·1 , Slefafl..
skalHu Xin Vue 1-1 , Xu NalUtyńska·
Sydorenko 1-1. Utyńska·S.,.oorenkolHo
XinYue().l.

podkreślenia , Iż goście

35-01 &RnI:zów, ul ~ 2
ReOaktor naczelny :
JarosIa'll A. Szczepański
1zasttpCII r.c:L n8CZ81nego:

łversona.

Wyt1iki NBA: Charlotte Har·
MIS . Cleveland Cava1lers
115:110 (dogr.), Detroit Pi·
sloos · BostonCeltics 101:96,
New Jersey Nets - AlIanta
HawI(s 76:81 , Dallas Mavericks - Seanle SuperSonics
11 4:93, Milwaukee Sud<s · 01'laneIo Magie 89:77, Minnesota

TmbetwoIves -Toronto Raptors 100:97, San Antonio
Sp.ts • Houston Rodwts
103:95, Denver Nugoets-Los
Angeles Cftppers 109:108,
Utah Jazz - Philadelpilia 76ers
91:97, Vanoowef GrizzIles ·
Pho9nix Suns 95:97.

Centrala: (G-17) 852-27-40
(łączy z W~tklmi działami)
fax
2-27-45
~ zCr(elr*aml:Iel852·27~

PiOO WróbIIl

Dml lnfomIacyjny: IBl. 852·27·52,
852·27-53. 852·27·54.
GoIpodIrtI: 852·27-5t , 852-27-40-. 126

~

red. naczeInIgo:
Dariusz Dliopak

~ 00m0wy-\llt.8S2·27-4tl_. l01

-

DzIII~, ~ "" Idowy.

~redMefI, ueł ~u :

tulłurl -tel. 852·27-56,

Tadeusz Z. Ouewi:ki

""""

191. 852·27-48

852·2H7;
0$1 aportowy - lei. 862·1 8-38..
I(ONKURSV (ut. Unij Lubelskiej 3)
-tet. 862-ó1·n.

OSTATNI DZIEN
GŁOSOWANIA

SiaRa TlrTIObrteg wIn.ntzie: pierwsze
miejsce wtabei zdorobIóem 181XriJów

grali bez swego lidera,
kontuzjowanego Allena

W prawdopodobn'ie ostatnim !toszykar"Skim krajowym turnicju w
roku 2{XXl wystąpią : miejscowe Kominki Gruz Sokół t.ańo..tt (Iidt:r fXXł
karpackiej III ligi), przewodzący 11ligowej tabeli Znicz Jarosł awom
czwana drużyn a tej k ł asy Siarka
Tamobrreg.
Turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym. Podczas
zawodów ro7.egrnne 7,osl:lną też koszykarskie konkursy. Organizator,.y imprezy paygOlowaJi dla publiczności i zawodników ciekawe i
atrakcyjne nagrody. Turniej rozpocznie się o godzinie 16.00 meczem Siarka - Kominki . Kolejne
sjXItkania to: Siarka - Znicz. Komink.i - Znicz. Bilet na wszystkie
lnY mecze kosztuje 5 złotych . tor

,

WALDEMAR MAZGAJ

W łidze NBA ciekawie
byto w SalI Lake City,
gdzie po raz pierwszy
od 13 lat Philadephia
76ers wygrata z miej·
sco~ Utah. VVyczyn
to tym ba rdziej godzien

piątek W Łańcucie

Q5e5)

Tuż jXI

sjXItykają się

też można

Koszykarski

T omasz Ryzner

na 10 naJlepszych sportowców
woJ. podkarpackiego w 2000 r.

Napięty styczeń

Bez lversona

Mkretw: reółkejI:

Stronę przygotował

Optymizm u mistrzyń

ŻEGLARSTWO

Lider i

.SPORT

28 grudnia 2000 r.

Dziś drukuJemy ostatni kupon naszego konkursu. Oznacza to tym samym koniec drugiego etapu plebiscytu. Kibicom, którzy nie zdążyli zagło
sować na swych Idoli, radzI my się pospłeszyć. Kupony d0starczone do redakcji po 28
grudnia lub przesłane z póź
nIejszą datą stempla pocztowego nie będą bowiem brane
pod uwagę·

omisja konkursowa roz~7.ęla
już skrupulatne przcliC"l.anie glosów. Nowe partie kuponów weitjŻ
napływają do redakcji i ich liczba.
pr,.ckroczyla jui 6 tysiCCY. $ymp..1tyczną pr,.csyłkę otrtymal iśmy od
wmieszkalego w Rzes7..owie Stefuna CisowslOego. k tóry do poreji 14
kuponów dołączyi krótki list. Nasz
czytelnik na pierwszym miejscu stawia Man~ Niewczas. - Ż1de.n ze
sportowców regionu nie uzyskaltnk.
znaczącego sukcesu . Wyniki pani
Marty są tym bardziej godne wyró:i:nienia. i ż zostaly osiijgnil;tc na
ołx:ym ICr"I.'nie. Nasza 7..awodniczka

K

Nagrody'
dla Czytelników
• Telewizor
• Wiata atereo

• Narty
• Namiot
•
•
•
•
•

Torba turystyczna
Rakieta tanlaowa
Dres sportowy
Łytworotkl
Piłki futbolowe
i do alatkówkl

Wygrana Legii

w inauguracyjnym meczu 42.
międzynarodowego

turnicju koszykarzy o Puchar Mazowsza w
grupie B zespól CW KS Legia
Królewskie Warszawa pokonał
białoruską drużyne Grodno 93
95:84 (20: 19. 24: 16, 26:33. 25: 16).
Najwięcej punktów zdobyli: dla
Legi i - Rospam 15 . EXner /2.
Królik II. Sabalauskas lO; dla
Grodna - K waezuk 24. Pyntikow
14. K łemez i Korszuk po II .

~

31 - lei. (a.13) ~·78 i 436-44-45
s.notl. ~. Cerkiowna 7 -1IIIA1IlI(G-13f 463-17-ót I łet 464-<12-93;
Ułtrzyld DoIne- łłIL (O- r3) 461·26-35. (a.90j319·SOO
PRZEMY$L. ul. Barska 15 - t&l. (a.16) 670-2Hl0. 87()-3().30.
6ro-42-49
TARNOBRZEG, ul. Mcri.oSlki 20 - tel. (G- IS) 822·22,'6
StltOWl Woli , al. Jana Pawta II 25a -teł../tax (0-151

84H3-96:
0fbIC:I, ~. Rzvszowslo:a 16 - 11Ił. (a. t4)670-32·34, teiN (0-14)
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li . o..ckają dodatkowc Ulrakejc, mi~
dl.y innymi występ kabaretu ..RalC.
Fanów spanu i dobrej zabawy informujemy. iż sprt.edai kan wstepu
na bal rozpocznie się I stye7;ni tt. O
et:nach i miejscu spr,.cdllŻy biletów
wkrótce poinfonnujerny.
lor

KOSZYKOWKA

ODDZIAŁy'REDAKCJ1:

I(ROSHO iJ.

bronila pnecicż ty t u ł u mistrzy ni
swiata we Włos7.cch . wah.'l<jC z tumtcjszymi mistrlyniami - uzasadnia S.
Cisowski. Na drugim miejscu 7Jlllj·
duje się Katanym Wójcicka, na 1r"l.Ccim żużlowiec KKER-u Stali RzeI>lńw. Mociej Kut'iapa. - Za tO, CQten
zawodnik prezentowal w minionym
sczonic miejsce w pierwS'LCj trójtC
naleźy mu się bez dwóch zdano Po.zostałyc h SjXlrtowoow umieści łem
na różnych pozycjach. bo tei ról1)C
osiągnęli w tym roku wyniki - podsumowuje Illuizczylelnik. WSn)dlA1wodników wymienionych na dalszych pozycjach znąjdują się między
innymi : Marek Kochaniak. Dariusz
Gómiak. Elibicta Kulpa. Gru:gorl.
Grzyb. Tomasz Dernkowicz. lzabcla Zatorska. Andrzcj Tomaszcwski.
Brygida Sakowska - Katar"1.)'l\Il Wojturska i inni,
Porcję kilkunastu kuponów piły
siała do nas AMl\ Pryk. N3S7.a czylelniczka z Boguehwaly na pierwszym miejscu takie widzi Manę
Niewczas. Miejsce dmgic 7.ajmuje
prlewainie Maciej Kudapa. ewcnWidnie Kataf"lyna Wójcicka. Kolejne lokaty okupują miedzy innymi:
Andrzej Ton1llS7.ewski, Brygida Sakowska - Katarlyna Wojturska, Izabela Zll\orska, Marek Kachaniak.
Andrt.ej PiechOlfl - Tomasz Wle7.ien, Dariusz Górniak, Tomasz
Dcmkowicz, Agata Karczlllan.cwska. Kinga Stefańska i inni.
Pnypominamy, iż wyniki plebiscytu 7..ostaną ogłoszone 13 styc7J1ia
2fXXl1 roku na balu MistrlÓw Sportu . który po raz kolejny odbędzie
się w gt"Ś.:innych salach hotelu ,,Rze..
sWw" . Wszystkich. któny 7.decydują się w-li ijĆ udziul w wielkiej ga-

WYl>AW<.<
R-f'AESS Sp6b l

W zespole L.egii sprawdzany
byl Liwtin Donatas Sabalauskas
grający na pozycj i niskiego
s krzydłow ego. W dzisiejszym.
towarzyskim meczu z A l itą. testowany będzie kolej ny obcokrajowiec. 24-letni Bośniak Josip
Maric , st udiujący i grający w minion yc h sezonach w Uniwersy.
tecie Chicago.
• W innym meczu zespół Hoop
Bła chy Pru szyńs ki Pruszków
przegrol z BC Alita Alytus 65:84
(20: 15,14:26, 13: 1818:26).
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Dobry

początek

w pierw~lym meezu międZy'
narodowego turnieju kadetów w
koszykówce. który z udziałem
czterech drużyn rozpoczął się w
Spale. reprezentacja Polski pokonała Niemcy 70:55 (17: 16,8: 18.
27:8. ł 8: 1 3) . Punkty dla Polski
zdobyli: Lampc 21, Wójciak i Malesu po 14. Kotlarczu k 9. Bocianowski 6, Kowalczyk. Kusper i
Mroczek jXI2 .
PAP, 101'

BIURO OGlosnN I REJ(LAłrł:

~iJ.lHI LubebIdei 3 - .. (O-t1) 862-17-2"1 , 862-14-35.

ta(G-l7) 882-7&&

iJ. l(wiItkowsIóego t3!/, "'Au 854-9ł-B7
przez caą dobf, w lIOboty I .....
ul' Maree 3, p. 309, teL/fu &53-71-40
(w godz. 1-18, w ~ 1.30 ·IU D )

KroIno - ' elA.. (0.13) ~·71
Sanok - teł.{o-UI 464*93
Pnemyit - \et. (o.t6). ,.. &7G-27<OO
S,.tOWl WoI, - leIlI.. (G-1S) 842-43-98
T.rnoorug - lei. (o. t SJ 823--20.26
o,blea - 1eI.lfu (G.. t4)
Ult61O-l2-33
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ROZMAITE

Stronę przygotowała Małgorzata Capińska

Przyda się
czwarta żona

Graj

~ydocy/JiswoichlTt.eehim.

'- .
'-

Pasażero m stołecznych

pasażerów bywają różne.
głównych

o jednej z
tras wartramwajów - proNszawskich
z centrum obok .. naj-

wad zącej

więk szego targowiska Europy"
na dawnym Sladion ie Dz i e s ię
ciolecia - od pewnego czasu reg ularnie pojawiają s ię grupy muzy kuj ącyc h rumuris kich Cyga n6w. Prl}'grywają pasaicrom na
harmonii. skrl ypcach , czasem w
składzie grupy jest nawet saksofon . Zestaw melodii jesl doŚĆ tradycyjny - popu larne tanga. roman se . Nie raz można u s ł yszeć

Przez ostatnich 15 miesięcy w ogrodzie zoologicznym
Whipsnade w hrabstwie Bedford w Wielkiej Brytan1i na świat
przyszły cztery małe z gatunku nosorożców białych . Ich ojcem
jesl jeden i len sam samiec o imieniu Nsiswa, natomiast matki różne . Pierwszy s pacer nosorożca odbywa się pod tros kliwym o kie m matki.

'..

\. . . . .

Na orbicie

Q

811 0

15 razy w milenium

Przemyśl

':;110'

-......

,

710

1-5 mis

Prlebywający na mi~dzyl1a 
rodowej s tacji kos mi cznej rosyjscy kos monau ci J urij Gidze nko i S iefJ:;icj Krikal ow
oruz ich amcry ka ris ki kolega
Bill Shepherd a ż 15 razy obc hodzić będą nadej śc i e nowe·
go milenium .

Pochmurno z przejaśnie
niami, bez opadów. Wiatr sła·
by, północno- zachodni. Sytuacja biometeorologiczna nieIP
korzysina.

Stacja dokonuje 16 okrążcri
kuli ziemskiej w c i ąg u 24 godzin . Dl atego t eż znloga 15 rny
wk raczać będz i c w XXI wiek
(pr/.ckrJczaj'lc gmnice kolejnyc h
Slref czasowych) i 14 ra zy po.
nown ie wrac a ć w wie k XX" .
PAP, MC

Prezenty za miliardy
2,5 miliardów franków, czyli 1,6 mld dolarów, wydali w
tym roku na prezenty bożo.
narodzeniowe mieszkańcy
jednego z najdroższych krajów Starego Kontynent u Szwajcarii. Dale to Imponu·
jącą ś redn ią sum, 420 dol.

na osobę.
akie są wy niki badań szwajcarskiego instytutu badao opinii publiclnej lsap. Respondenci
wyznali , ze suma pieniędzy pr.re-

T

znaczonyc h w tym roku przl!z
Szwajcarów na prezenty jest równa tym , kt6re wydali łączni e w
ciągu pięciu poprz.l!dnic h św i ąt
B07.egO Narodzenia.
So ndaz wykazal tak że, że o
wiek mniej oszczędni prz.y kupowaniu prezenlów są panowie.
Aż 6,2 proc. spoś ród nic h przekroczylo przy zaku pie podarunków sunw 1000 fra nków szwujcars ki ch (okolo 660 dolarów ) .
Wśród kobiet procent ten wynosi
PAP, MC
zaledwie 3,7 proc.

Pies wezwał policję
MULTI LOTEK

4, 9, 11 , 15, 20,24,25,30,
36, 40, 41 , 43, 48, 50, 52,
56, 57,62,70, 73
EXPRESS LOTEK

6,7, 20,36, 41
DUty LOTEK

7,12, 19,30, 45, 49

WESOŁE

HISTORYJKI

znany slandard . Pojawi ły s ię nawet kolędy.
Po skończeniu gry, czy li przed
naslępnym przysiankiem. grojkowie obchodzą pasażerów , zbierajójc datki . po czym wys iadają i
w s iadają w tramwaj jadący w
przeciwną sIronę. Jak wynika z
obserwacji dziennikart.a PAP, który jeżdz! tędy do pracy . pasaże
row ie są niezbyt hojni : c hoć wielu uśmi ec h a s ię. s ły sząc mu zyk~
ubarwiającą nudny wszak przeja7..d. Bywajój lez jednak i poslawy
agresywne - pewie n osobn ik w
dresie obr.wc ił ostatnio grających
wulgarnymi wyzwi skami,groząc
pobiciem, bo ,,n ic podoba mu s ię
taka muzyka".

Gry na inslrumenlach w celach zarobkowyc h zab rania regulamin prl.ewozów pasażerów ,
ale Zarząd T ranspO rlu Mi ejskiego Iwierdzi, że nie ma moż
liw ości wyegzekwowania tego
przepis u. Co najwy żej mOlornic ...y lu b konlroler bile tów może pro s i ć grającyc h o opuszczenie tramwaju. ale nic nic może zrobić .je ś li zostanie to zlekceważo ne.

Tak czy inaczej,jakiekolwiek
próby rozmowy 7. nimi nie przynoszą skutków - albo nie znają
polsk iego. albo udają, że go nie
z n ają. W grze 10 przeciez nie
przeszkadza.
PAP, MC

Detektywi w policji

Pierwsze wyjście

;,
811 '
:.".,.. ~ """ów
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Cyganie. • •

Jak na Zachodzie

r-

51-;!,

piękny

tramwajów przygrywają rumuńscy Cyganie. Reakcje

POGODA NA DZIŚ :.:

If'j

nowiny

OIlYCZA.lE

pewien wieśniak z południa LibrulU
Uleni sic wlaOO::c !Xl raz czwarty.
Zony uznały . j.c należy im się
lroch.,.. wYlchnienia . zwłaszcza że.
apetyl seksualny ieh ,.pana i wła(k.:y"
jest rI.crzy wi śc ie nieok iełznany .
Według pr.1Sy bejruckiej , 47- łet 
ni Abdcl-A[ splodził już 42 dzieci_
Po nu, pierwszy 07.cnil siC, mając
[at dwadzie..l;;cia. Po urod7.cni u mu
kilkanaściorga dzieci. żona sam<l
znn.lazla mu drugą 7~. poezym ruSloria U1o.ęla s ~ powtarlac.
- Allach nakazal nam kochać s ię
nawz..1jcm i ja kocham kobiely . Nie
mog .... zyć bez mi łości, a prq najmniej bez kobiet, takim mnie już Allach stworlył - IXlwiedzial wielodl'jelny ojciec. podkrcl łając, 7.c cieszy się ju ż mI ezwanój maV,.onkę.
W dals7.cj perspeklywie AbdclAl moj.e jednak miee problemy wi~j ni ż czlert.'Ch żon dlajcdnego
męŻC'lymy islam nie prLCwidujc.
PAP,Me

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Wiatr s laby i
umiarkowany, poludniowy. Ciśnienie atm . wynosiło wczoraj wieczorem w Rzeszowie
974 hPa, dziś będzie spadać.

28 grudnia 2000 r. •

W holenderskim Elsl pies we·
zwal policję . Funkcjonariusze
odebrali te le fon a larmowy w
drugi dzidl ś wią t.
Telefonistka, która odebrała telefon. usłyszała tylko jakieś nicSprccyl.OWMC odglosy, nikt się nie
odezwał. Na wszelki wypadek policja na podslawie numeru te lefo-

nu uSlalila ad res dzwoniójccgo.
Gd y po licjanci przyb y li na
miejsce i weszli do domu. za·
sloli tam jedynie psa, w koszyku
klórego odkryli telefon komórkow y jego pana.
Pies prawdopodobnie nacisnął
przypadkowo za programowany
alamlowy numcr policji . PAP, ue

PODKARPACKIE. W przy·
szłym roku zmienią się nazwy stanowisk w policJi. W
miejsce dotyc hczasowych
m.In. Inspektorów pojawią
się detektywi i eksperci.
miany zwią zane s ą z wprowadzeniem nowego systemu
wy nagr.tdzania . Dotye ... yć bcdą
policj<ln tó w pracuj1lcyc h na
.. pierwszej" linii. Prl.ede wszystki m funkcjonariuszy s łu ż b krymi nal nyc h i Il!chników kryminalis tycznych. Najpoważn iejszą
n o wośc ią . wzorowa nój na systemi e zac hodnim . będ z ie wpro-

Z

wlldzenie sIanowiska detektywa
dla policj a ntów 7. w y dział ów
o pe racyjno-rozpoznawczych i
d oc hod ze ni owo- ś led czych . Pojuwi s ię równiez ckspcn i slarszy
ekspen. Nie z mi enią s ię nalOmias t naz wy stopni.
- Związane jcstlo z wprowadzanie m nowego systemu plac i
wy nagradza ni u w policji. Ten
oslatni będ z i e ho n orował funkcjonariuszy os iągaj:lcych lepsze
wyniki. Są i będą srodki na to,
aby prefe rować wyzszą jak ość
prncy - mówi kom . Zbigniew Matw iej z Zespohl Prasowego Komendy GJ6wnej Policji.

Obec nie

częSIO

dochodzi do
sytuacji. Funkcjonariusz . mający sto pico 1. grupy
aspirantów b"d ż komisart.y , może pracowa ć nil stanowis ku ins pektora. Z kolei ta oSlatnia nazwa. identyczn ie brzm i ąca. ale
już w innym znaczcni u ,jest zarezerwowana dla sto pni funk cjonariuszy wy ższego korpusu
oficerskiego.
- Wolcli bysmy.lIby w pierwszej ko lejnośc i zmie nio no nam
pobory na .,zachodnie·'. a potem
sIanowis ka - komentujój prLCmyscy policjanci.
NORBERT ZIĘTAl
ni ez ręcz n yc h

Borowik na cokole
Minutę po północy 1 stycznIa 2001 r. trzymetrowy po·
mnik grzyba odsłonią władze
gminy Chrzypsko WIelkie oraz
Akademicki Klub Seniora z

Poznania.

,
Pomnik wykuty jest zgranilu
strlCgomskiego. Pn.ooslawia grlyba borowika. symbolizującego zag łębie grl}'bowe Sierakowskiego
Parku KrJjobrazowego. na lerenie
kl6.-egoslanie. Na postumencie wyryty będzie napis .. 1. na kuli ziemskiej pomnik odsłonięly w trlCCim
Iy si ącleciu".

Uroczyste odsłonięcie odb..--dzie
si.,.. dokładnie minu t ę po pół nocy.
Dokładny czas będzie wyliczony
przez salelitamie sterowany zegar.
- W tym roku zapominamy, j.e
C7.cka nas histOl)'CZllC wydarzenie (lOC'/..ątek oowego tysiqcJeda i aby ludziom uswiadomić znaczenie tej daIy Akademicki Klub Seniorn. postanowił tę hiSlory<::mą chwilę uświetnić
odsłonięciem

pierwszego w nowym
powiedzial
pomysłodawca akcji. wojewoda po7J111ński Włodzimierz U;d:i.
Ods lonięcie pierwszego pomnikn w lU tysiąclec iu zostalo zgło
szone do biura K s ięgi rekordów
PAP, WC
Guin nessa.

mtysiącleciu pornnika -

~E '

Epidemia?
Sk ladając na ostatniej sesji Rady
Powiatu Prl.Cmyskłcgo informację

o d7jaJaJności Zarządu starOSta powiedzial m.in .. że z czterech zaplanowanych w okresie między
sesyjnym posiedzeń Zanądu Powilllu nie odbyło się jt:dno. Z powodu nicobecnoSci jego członków.

Tej inforrnacji nie mógl prt.yjąć
do koń ca jeden z radn yc h, s taw i ając pytanie: A dlaczego?
Czyżby jakaś epidemia. Odpowied ... i nie otrzymał .
Zainteresowanym podajemy, że.
Zarzójd Powialu jest 6 - osobowy.
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